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BADAN USAHA DAN PERUSAHAAN 

PENGERTIAN 

1. BADAN USAHA 

 Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-

faktor produksi yang bertujuan mencari laba 

atau memberi pelayanan kepada masyarakat. 

2. PERUSAHAAN 

 Kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya 

menghasilkan barang dan jasa. 



PERBEDAAN 

BADAN USAHA DAN PERUSAHAAN 

ASPEK BADAN USAHA PERUSAHAAN 

TUJUAN 
Mencari laba atau 

memberi layanan 

Menghasilkan barang 

dan jasa 

FUNGSI 

Kesatuan organisasi 

untuk mengurus 

perusahaan 

Alat badan usaha 

untuk mencapai 

tujuan  

BENTUK 

Yuridis/hukum  

(PT, CV, Firma, 

Koperasi) 

Pabrik, bengkel, atau 

unit produksi 



JENIS BADAN USAHA 

1. BERDASAR KEGIATAN YANG DILAKUKAN 

* Ekstraktif *  Industri  *  Jasa 

* Agraris *  Perdagangan 

2. BERDASAR KEPEMILIKAN MODAL 

 * BUMN * KOPERASI 

 * BUMS    

3. BERDASAR WILAYAH NEGARA 

 * PMDN 

 * PMA 



BENTUK – BENTUK  

BADAN USAHA 

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 

 Pengertian BUMN berdasar UU RI No 19: 

 badan usaha yang seluruhnya atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan 



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Maksud dan tujuan pendirian BUMN: 

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan 
perekonomian nasional dan penerimaan negara 

2. Mengejar keuntungan 

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi 
pemenuhan hajat hidup orang banyak 

4. Menjadi perintis kegiatan perekonomian yang belum 
dilakukan oleh swasta dan koperasi 

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, 
masyarakat. 



JENIS Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) 

• Sesuai Instruksi Presiden RI No.17 tahun 1967 
perusahaan negara dibagi menjadi: 

 1. Badan Usaha perseroan (Persero) 

 2. Badan Usaha Umum (Perum) 

 3. Badan Usaha Jawatan (Perjan) 

• Berdasar UU RI No. 19 tahun 2003, BUMN 
terdiri dari: 

 1. Persero 

 2. Perum 



PERUSAHAAN JAWATAN 

(PERJAN) 

• Adalah perusahaan negara yang modalnya setiap 
tahun ditetapkan dalam APBN bagi departemen 
yang bersangkutan 

• Ciri – ciri: 

 1. public service 

 2. sebagai bagian dari departemen/dirjen/pemda 

 3. dipimpin oleh seorang kepala 

 4. memperoleh fasilitas negara 

 5. pegawainya pegawai negeri 

 

 



PERUSAHAAN UMUM 

(PERUM) 

• Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki 

oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang 

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi 

sekaligus mengejar keuntungan 

 

• Contoh : Perum Damri, Perum Bulog, Perum 

Pegadaian, Perum Peruri 



Ciri – ciri Perusahaan Umum 

• Melayani kepentingan umum 

• Umumnya bergerak dibidang jasa vital 

• Dibenarkan memupuk keuntungan 

• Berstatus badan hukum 

• Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak 
seperti perusahaan swasta 

• Hubungan hukum perdata 

• Modal seluruhnya dimiliki oleh negara 

• Dipimpin oleh seorang Direksi 

• Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara 

• Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah 



Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) 

• Adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas 

yang modalnya terbagi dalam saham yang 

seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh 

negara yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan 

 

• Contoh PERSERO: PT.KAI, PT. Pertamina, PT. 

Kimia Farma, PT. Jamsostek, PT. Garuda 

Indonesia 

 

 



Ciri – ciri PERSERO 

• Memupuk keuntungan 

• Sebagai badan hukum perdata 

• Tidak memiliki fasilitas negara 

• Dipimpin oleh seorang Direksi 

• Status pegawainya pegawai perusahaan swasta 

• Peranan pemerintah sebagai pemegang saham 

• Dimungkinkan joint dengan swasta nasional/asing 



Peran BUMN dalam sistem 

perekonomian nasional: 

• Sebagai penghasil barang/jasa demi hajat hidup orang 
banyak 

• Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum 
diminati swasta 

• Pelaksana pelayanan publik 

• Pembuka lapangan kerja 

• Penghasil devisa negara 

• Pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi 

• Pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan 
usaha 



BADAN USAHA MILIK SWASTA 

(BUMS) 

• Adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh 
pihak swasta 

• Jenis BUMS : 

 1. Badan Usaha Perorangan 

 2. Badan Usaha Persekutuan 

  * FIRMA 

  * CV 

 3. Perseroan 

  * PT 



Badan Usaha Perorangan 

Pengertian  Kelebihan  Kekurangan 

 

Suatu bentuk badan 

usaha yang hanya 

didirikan oleh 

seorang, modal 

sendiri, memimpin 

sendiri, bertanggung 

jawab atas segala 

pekerjaan dengan 

tujuan untuk 

mendapat laba 

•Organisasi yang mudah 

•Kebebasan bergerak 

•Keuntungan jatuh pd 

seorang 

•Pajaknya rendah 

•Rahasia perusahaan lebih 

terjamin 

•Ongkos organisasi rendah 

•Dapat mengambil 

keputusan dengan cepat 

•Keuntungan yang besar 

akan menambah semangat 

•Tanggung jawab 

pimpinan tidak terbatas 

•Besarnya modal terbatas 

•Kelangsungan hidup 

tidak terjamin 

•Kecakapan pimpinan 

yang terbatas perusahaan 

akan mengalami 

kemunduran 

•Kerugian akan 

ditanggung sendiri 



FIRMA 

Pengertian  Kelebihan  Kekurangan 

 

Badan usaha yang 

didirikan oleh dua 

orang atau lebih, 

dengan nama 

bersama, 

tanggungjawab 

bersama. 

•Kebutuhan akan modal 

lebih mudah terpenuhi 

•Pengelolaan perusahaan 

dapat dibagi sesuai dengan 

keahlian 

•Setiap resiko dipikul 

bersama 

•Keputusan yang diambil 

lebih baik 

•Kemampuan mencari 

kredit lebih besar  

•Sering timbul perselisihan 

•Keputusan yang diambil 

kurang cepat 

•Akibat tindakan seorang 

anggota, akan 

menyebabkan terlibatnya 

anggota yang lain 

•Perusahaan dikatakan 

bubar apabila seorang 

anggota mengundurkan 

diri/meninggal dunia 



PERSEKUTUAN KOMANDITER 

(CV) 

Pengertian  Kelebihan  Kekurangan 

 

Badan usaha yang 

didirikan atas 

persekutuan dua 

orang atau lebih 

dimana satu/sebagian 

sebagai sekutu aktif 

dan lainnya menjadi 

sekutu pasif 

•Penerapan kebijakan 

lebih baik karena ada 

pemisahan tanggung 

jawab 

•Jika terdapat kesalahan 

pengelolaan badan usaha 

oleh sekutu aktif, sekutu 

pasif akan terkena 

imbasnya 

•Sekutu pasif harus 

mencari mitra bisnis yang 

tepat untuk menjadi sekutu 

aktif. 



PERSEROAN TERBATAS 

(PT) 

Pengertian  Kelebihan  Kekurangan 

 

Suatu perusahaan 

yang memperoleh 

modaldengan 

mengeluarkan sero 

atau saham, dimana 

tiap orang dapat 

memiliki satu atau 

lebih saham dan 

bertanggungjawab 

sebesar modal 

•Tanggungjawab persero 

terbatas 

•Kebutuhan akan 

pengembangan modal 

mudah dipenuhi 

•Kontinuitas kehidupan 

PT lebih terjamin 

•Lebih dipercaya pihak 

ketiga dalam hal kredit 

•Efisiensi dibidang 

kepemimpinan 

•Lebih mampu 

memperhatikan karyawan 

•Perhatian persero 

terhadap PT kurang 

•Biaya dalam PT lebih 

besar 

•Memimpin PT lebih sulit 

dari pada perusahaan 

bentuk lain 



Peran BUMS dalam perekonomian 

Indonesia 

• Sebagai mitra BUMN 

• Sebagai penambah produksi nasional 

• Sebagai pembuka kesempatan kerja 

• Sebagai penambah kas negara dan pemacu 

pendapatan nasional 



KOPERASI 

• Menurut UU no 12 tahun 1992 : 

 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 



BENTUK – BENTUK BADAN USAHA 

LAINNYA 

 

 

• GABUNGAN VERTIKAL 

• GABUNGAN HORIZONTAL 



GABUNGAN VERTIKAL 

Badan usaha yang bergabung secara vertikal adalah 

badan usaha yang disatukan karena urut-urutan 

hubungan kegiatan 

Ex. BU penanaman kapas – BU pemintalan – BU 

penenunan 

Keuntungan : 

1. Ketersediaan bahan dasar pasti 

2. Persaingan dapat dikurangi  



GABUNGAN HORIZONTAL 

• Adalah penggabungan dari beberapa badan usaha 

yang memiliki kegiatan yang sama untuk tujuan 

tertentu. 

• Macam: 

 1. Trust    5. Sindykat 

 2. Kartel    6. Merger 

 3. Holding Company 7. Joint Venture 

 4. Concern   8. Waralaba (Franchise) 



Gabungan Horizontal 

• Trust : gabungan dari beberapa badan usaha yang 

dilebur dan disatukan menjadi badan usaha yang 

baru yang lebih besar dan kuat. Ex. Bank Mandiri 

• Kartel : gabungan dari beberapa badan usaha 

untuk tujuan tertentu (keseragaman harga, jumlah 

produksi, pembagian daerah pemasaran 

• Holding Company: penggabungan badan usaha 

dengan badan usaha lainnya dengan cara membeli 

sebagian besar saham. 



Gabungan Horizontal 

• Concern : penggabungan beberapa badan usaha 

terutama ditujukan untuk mengatasi masalah 

pembelanjaan 

• Sindykat : kerjasama sementara oleh beberapa 

badan usaha untuk menjual atau mengerjakan 

suatu proses produksi 

• Merger : penggabungan beberapa badan usaha 

dengan jalan meleburkan diri menjadi satu 

perusahaan baru (identik dengan TRUST) 



Gabungan Horizontal 

• Joint Venture : penggabungan beberapa badan 

usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha 

bersama dengan modal bersama pula dengan 

tujuan menggali kekayaan alam dan mendidik 

tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar 

• Waralaba : sistem usaha yang tidak memakai 

modal sendiri/membuka usaha dengan 

menggunakan investor lain 



Pertimbangan pemilihan bentuk Badan 

Usaha 

 

• Modal yang diperlukan 

• Bidang usaha/kegiatannya 

• Tingkat resiko yang dihadapi 

• Undang-undang dan peraturan pemerintah 

• Cara pembagian keuntungan 



FUNGSI BADAN USAHA 

• FUNGSI KOMERSIAL 

 usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan harga 
bersaing atau memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 
pelanggan 

• FUNGSI SOSIAL 

 diperlihatkan dalam kegiatan penyediaan kesempatan kerja, alih 

teknologi, pengetahuan pekerja, perbaikan lingkungan hidup 

• FUNGSI PEMBANGUNAN EKONOMI 

 membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor, sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan 
masyarakat, dan sumber pendapatan negara melalui pajak 



Jenis Badan Usaha Berdasar 

Wilayah Negara  

• Penanaman Modal Dalam Negeri 

• Penanaman Modal Asing 

 



Penanaman Modal 

• Segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanam modal dlm 

negeri maupun penanam modal asing 

utk melakukan usaha di wilayah RI 



Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) 

• Kegiatan menanam modal utk 

melakukan usaha di wilayah RI dg 

menggunakan modal dlm negeri 



Penanam Modal Asing (PMA) 

• Kegiatan menanam modal utk melakukan usaha di 

RI yg dilakukan oleh penanam modal asing yg 

menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun 

berpatungan dg modal dlm negeri. 



Modal asing 

• Modal yg dimilki oleh negara asing, perseorangan 

WNA, badan usaha asing, badan hukum asing, 

dan/ atau badan hukum Indonesia yg sebagian 

atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh asing. 



Modal Dalam Negeri 

• Modal yg dimiliki oleh negara RI 

perseorangan WNI atau badan usaha yg 

berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum 



Asas Penanaman Modal 

• Kepastian hukum. 

• Keterbukaan. 

• Akuntabilitas. 

• Perlakuan yg sama. 

• Kebersamaan. 

• Efisiensi yg berkeadilan. 

• Berkelanjutan. 

• Berwawasan lingkungan. 

• Kemandirian. 

• Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

 



Tujuan 

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

• Menciptakan lapangan kerja. 

• Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

• Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 

• Meningkatkan kapasitas dan kemampuan tehnologi nasional. 

• Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. 

• Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. 

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 



Kebijakan dalam penanaman modal 

• Pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha 

nasional yg kondusif bagi penanaman modal utk 

menciptakan daya saing perekomian nasional. 

• Mempercepat peningkatan penanaman modal. 



Caranya 

• Memberi perlakuan yg sama antara PMA dan 
PMDN. 

• Menjamin kepastian hukum,kepastian usaha dan 
keamanan berusaha. 

• Membuka kesempatan bagi perkembangan dan 
memberikan perlindungan kpd usaha 
mikro,kecil,menengah dan koperasi. 



Bentuk Badan Usaha 

• PMDN bisa berbentuk badan hukum maupun bukan 

berbadan hukum. 

• PMA wajib berbentuk PT berbadan hukum dan 

berkedudukan di wilayah RI. 

• PMA dpt dilakukan dg cara: 

Mengambil bagian saham pd saat pendirian. 

Membeli saham. 

Dengan cara lain yg sesuai dg UU. 



Perlakuan terhadap Penanaman Modal 

• Pemerintahan memberikan perlakuan yang sama 

kepada semua penanaman yang berasal dari 

negara manapun yg melakukan kegiatan 

penanaman modal di Indonesia. 



Nasionalisasi 

• Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau 

pengambil alihan kecuali dg UU. 

• Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, 

Pemerintah akan memberikan kompensasi sesuai dg 

harga pasar. 

• Jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat 

tentang kompensasi, penyelesaian dilakukan dg 

arbitrase. 

Arbitrase  praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang 

terjadi di antara dua pasar keuangan. Arbitrase ini merupakan suatu kombinasi 

penyesuaian transaksi atas dua pasar keuangan di mana keuntungan yang diperoleh 

adalah berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lainnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Di_mana
http://id.wikipedia.org/wiki/Di_mana
http://id.wikipedia.org/wiki/Di_mana


Ketenagakerjaan 

• Perusahaan PMA dalam memenuhi tenaga kerja harus 
mengutamakan tenaga kerja WNI. 

• Perusahaan PMA dapat menggunakan tenaga ahli dari 
asing sesuai dg UU. 

• Perusahaan wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja 
WNI melalui pelatihan kerja sesuai dg UU. 

• Perusahaan PMA wajib menyelenggarakan pelatihan dan 
alih teknologi ke tenaga kerja WNI. 



Bidang Usaha. 

• Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha 
yg dinyatakan tertutup. 

• Bidang usaha yg tertutup bagi PMA: 

• Produksi senjata,mesiu,alat peledak dan peralatan 
perang. 

• Bidang usaha yg secara eksplisit dinyatakan tertutup 
berdasarkan UU. 



Bidang yang Tertutup 

• Berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, 
lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan dan 
kepentingan nasional. 

• Kriterian bidang usaha terbuka dan tertutup di atur dg PP. 

• Kriteria kepentian nasional: perlindungan sumber daya 
alam, perlindungan, pengembangan usaha makro, kecil, 
menengah dan koperasi. 



Fasilitas 
• Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal 

yang melakukan perluasan usaha atau melakukan 
penanaman baru dg kriteria: 

• Menyerap banyak tenaga kerja. 

• Termasuk skala prioritas tinggi. 

• Termasuk pengembangan infrastruktur. 

• Melakukan alih teknologi. 

• Melakukan industri pionir. 

• Berada di daerah terpencil,daerah tertinggal,daerah perbatasan 
atau daerah lain yg dianggap perlu. 

• Menjaga kelestarian hidup. 

• Melakukan kegiatan peneltian,pengembangan dan inovasi. 

• Ber mitra dg dg usaha mikro,kecilmenengah dan koperasi. 

• Menggunakan barang modal atau mesing atau peralatan yg 
diproduksi di dlm negeri. 



Larangan 
• PMDN dan PMA yg berbentuk PT dilarang 

membuat perjanjian dan/atau pernyataan yg 
menyatakan bhw kepemilikan saham dlm PT utk 
dan atas nama orang lain. 

• Apabila hal tsb dilanggar perjanjian pernyataan 
tsb dinyatakan batal demi hukum. 

• Tujuan larangan ini adl menghindari terjadinya 
perseroan yg secara normatif dimiliki 
seseorang,ttp secara materi pemiliknya adl orang 
lain. 



DASAR HUKUM 

PENANAMAN MODAL 

 UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 
1970 tentang Penanaman Modal Asing 
(PMA); 

 

 UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 
1970 tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN). 



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI BIDANG  

PENANAMAN MODAL 

 PP NO.24/1986 jo No.9/1993 TENTANG JANGKA WAKTU IZIN 
PENANAMAN MODAL ASING; 

 PP NO.20/1994 jo No.83/2000 TENTANG PEMILIKAN SAHAN DALAM 
PERUSAHAAN PMA; 

 PP No. 20/2000 TENTANG FASILITAS FISKAL UNTUK KAPET (PPh); 

 PP No.148/2000 dan SK MENKEU No.571/KMK.04 2000 TENTANG 
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL 
DIBIDANG USAHA/DAERAH TERTENTU; 

 SK MENKEU No. 135/KMK.05/2000 jo. No. 28/KMK.05/2001 TENTANG 
KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN PERALATAN DAN 
BB/PENOLONG; 

 KEPPRES No. 34 TH 1992 TENTANG HGU & HGB UNTUK 
PERUSAHAAN PMA; 

 KEPPRES No. 96/2000 jo No.118/2000 TENTANG BIDANG USAHA 
YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAMAN MODAL. 



PERBEDAAN POKOK PERUSAHAAN 

PMA DAN PMDN 

PMA 
 

 SELURUH/SEBAGIAN SAHAM DIMILIKI 
PEMODAL ASING; 
 

 PERUSAHAAN HARUS BERBENTUK 
PERSEROAN TERBATAS (PT); 
 

 WAKTU BERUSAHA 30 TAHUN DAN 
DAPAT DIPERPANJANG 30 TH; 
 

 TIDAK DIZINKAN MELAKUKAN 
PERDAGANGAN ECERAN; 
 

 USAHA DIBATASI SESUAI YANG 
DISETUJUI PEMERINTAH; 
 

 PENINGKATKAN PEMILIKAN SAHAM 
PADA PEMEGANG SAHAN TERUTAMA 
SAHAM NASIONAL; 
 

 TIDAK DAPAT PINJAMAN BANK 
PERINTAH KECUALI UNTUK MODAL 
KERJA; 
 

 AKTA PENDIRIAN DIBUAT SETELAH 
ADA PERSETUJUAN. 

PMDN 
 

 SELURUH SAHAM DIMILIKI WNI/ 
PERUSAHAAN NASIONAL; 
 

 PERUSAHAAN TIDAK HARUS 
BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS 
(PT); 
 

 WAKTU BERUSAHA SELAMA 
BERSTATUS JADI PMDN; 
 

 DIIZINKAN MELAKUKAN 
PERDAGANGAN ECERAN; 
 

 DAPAT BERUSAHA SELAIN YANG 
DISETUJUI SEBAGAI PMDN; 
 

 TIDAK ADA KEWAJIBAN PENINGKATAN 
PEMILIKAN SAHAM; 
 

 DAPAT  MENGGUNAKAN PINJAMAN 
DARI BANK PEMERINTAH; 
 

 AKTA PENDIRIAN DAPAT DIBUAT 
SEBELUM PERSETUJUAN. 



PERIZINAN YANG HARUS DI MILIKI DALAM PENDIRIAN 
PROYEK PMA/PMDN DI INDONESIA  

1. SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN (WEWENANG     
BKPM). 
 

2. REKOMENDASI DARI DEPARTEMEN TEKNIS UNTUK BIDANG USAHA/SEKTOR 
PERIKANAN,   SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,  SEKTOR PERTAMBANGAN 
(YANG MERUPAKAN KEGIATAN EKSTRASI) DAN SEKTOR ENERGI. 
 

3. AKTE +  PENGESAHAN KEHAKIMAN + TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (BUKAN 
WEWENANG BKPM) 
 

4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/NPWP (BUKAN WEWENANG BKPM) 
 

5. IZIN - IZIN PELAKSANAAN DI TINGKAT PUSAT (WEWENANG BKPM) 

    a.  ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT) 

    b.  RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTK) 

    c.  REKOMENDASI VISA TENAGA KERJA ASING UNTUK IMIGRASI (TA.01) 

    d.  KARTU IZIN TINGGAL SEMENTARA/KITAS (BUKAN WEWENANG BKPM) 

    e.  IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) 

    f.  SURAT PERSETUJUAN PABEAN BARANG MODAL/ BAHAN BAKU 
 

6. IZIN-IZIN PELAKSANAAN DAERAH (BUKAN WEWENANG BKPM) 

    a.  IZIN LOKASI  

    b.  HAK ATAS TANAH 

    c.  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

    d.  IZIN UUG/HO (Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO)) 

    e.  IZIN AMDAL (ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP) 
 

7. IZIN USAHA TETAP (WEWENANG BKPM ( BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL) 



Permohonan PMDN 

(dilengkapi dengan 

Akte perusahaan + 

NPWP) 

Permohonan PMA 

 

Surat 

Persetujuan 

PMDN 

Surat 

Persetujuan 

PMA 

1. APIT 

2. RPTK 

3. TA.01 

4. IMTA 

5. SP Pabean 

    Barang modal/ 

    Bahan baku 

1. Akte 

2. NPWP 

3. KITAS 

1. Izin Lokasi 

2. IMB 

3. Izin UUG/HO 

4. Hak atas tanah 

5. Izin AMDAL 

Izin 

Usaha 

Tetap*) 

IZIN PELAKSANAAN PUSAT IZIN PELAKSANAAN DAERAH IZIN PRINSIP 

*) Diurus setelah perusahaan siap produksi komersial 

ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN/PERIZINAN DALAM RANGKA  
PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN DAN PMA DI INDONESIA 

BKPM BKPM 

INSTANSI  

LAIN 

Instansi  

Penanaman 

Modal 

Propinsi/ 

Kabupaten/Kota 

BKPM 

IZIN TETAP  

Produksi 

Komersial 


