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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia sebagai sebuah negara berkewajiban untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga 

harus didorong dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia secara nyata. 

Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan 

UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.1  

Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut dicapai tidak hanya melalui 

regulasi tetapi juga melalui penguasaan atas sumber-sumber ekonomi yang penting 

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satu yang berperan 

penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara 

 
1 Kusuma, RM. A.B. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum 2009) hlm 474. Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang 

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan 

berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan 

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”. Naskah 

Pembukaan UUD 1945 tersebut disusun dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di 

Gedung Komonfu Jalan Pejambon Nomor 2 Jakarta Pusat, yang dihadiri 25 anggota. Sementara itu 

perdebatan pembukaan UUD 1945 dilakukan antara Soekarno, M. Hatta, dan Ki Bagoes 

Hadikusumo. 
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(BUMN)2, sebagai unit usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang 

diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Melalui pembentukan 

BUMN, negara memainkan perannya sebagai pelaku ekonomi dengan tujuan untuk 

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa maupun 

mencari keuntungan terhadap penerimaan negara.3 

Secara politik-ekonomi, pendirian BUMN di Indonesia mempunyai 3 (tiga) 

alasan pokok. Pertama, sebagai wadah bisnis negara melalui nasionalisasi terhadap 

aset-aset asing, seperti pada tahun 1950-an saat itu Pemerintah Indonesia 

menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia.4 

Kedua, membangun industri yang diperlukan masyarakat, namun masyarakat 

sendiri (atau swasta) tidak mampu memasukinya, baik karena alasan investasi yang 

sangat besar maupun risiko usaha yang sangat tinggi. Hal ini telah dilakukan oleh 

Pemerintah dengan berbagai cara seperti, mendirikan pabrik pupuk urea di beberapa 

wilayah Indonesia pada tahun 1960-an dan mendirikan industri-industri kelistrikan 

sebagai bahan bakar energi nasional.5 Ketiga, membangun industri yang sangat 

strategis karena berkenaan dengan keamanan dan stabilitas negara, seperti 

membangun industri persenjataan (PT Pindad), bahan peledak (PT Dahana), 

pencetakan uang (Perum Peruri), hingga pengelolaan stok pangan (Perum Bulog).6 

 
2 Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2003. Pengertian Badan Usaha 

Milik Negara Secara umum (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan. 
3 Safri Nugraha, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau 

dari UUD 1945, (Jakarta: BPHN, 2011), hlm 4. 
4 Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN, (Jakarta: PT 

Gramedia, 2008), hlm 15. 
5 Ibid.  
6 Ibid., hlm 16. 
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Pada dewasa ini, BUMN telah bertransformasi menjadi konglomerasi bisnis 

raksasa dengan penguasaan modal domestik terbesar dalam sistem ekonomi 

Indonesia. Saat ini jumlah BUMN berdasarkan data Kementerian BUMN hingga 

tahun 2018 mencapai 115 perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan bisnis 

seperti Agro-industri, kehutanan, kertas, percetakan, dan penerbitan; perbankan dan 

jasa keuangan, jasa konstruksi dan jasa lainnya, logistik dan prasarana angkutan; 

pertambangan, telekomunikasi dan industri strategis.7 

BUMN di Indonesia lahir sebagai pelaksanaan politik ekonomi yang 

diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 19458 yang berbunyi:9 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 

(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat; 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Amanat yang disampaikan oleh Konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan 

dalam tujuan BUMN sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 

 
7 Sebenarnya jumlah BUMN di tahun 2004 sampai dengan 2018 mengalami penurunan 

jumlah dimana jumlah BUMN terus berkurang dari 140 BUMN menjadi 115 BUMN sehubungan 

dengan adanya aksi korporasi seperti likuidasi, perubahan bentuk badan usaha, merger, pengalihan 

kepemilikan kepada instansi lain ataupun pengalihan saham dalam rangka pembentukan holding 

seperti pembentukan Holding BUMN Pertambangan pada tanggal 29 November 2017 melalui 

pengalihan saham negara pada PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit 

Asam (Persero) Tbk kepada PT Inalum (Persero) sebagai induk dari holding company yang ditunjuk 

oleh Pemerintah. Dirangkum oleh penulis dari http://bumn.go.id/hlmaman/0-Statistik-Jumlah-

BUMN diakses pada tanggal 29 April 2019.  
8 M. Iqbal Asnawi, “Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State 

Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan II (1) Januari-Juni 

2016, hlm 2, http://ejurna/unsam.id/index.php/jhsk/article/download/32/13, diakses pada 14 Juli 

2019. 
9 Pasal 2, 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN
http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN
http://ejurna/unsam.id/index.php/jhsk/article/download/32/13
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Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang menyatakan 

tujuan BUMN adalah:10 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional 

pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

b. Mengejar keuntungan; 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak; 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

 

Istilah BUMN sendiri pada dasarnya baru mulai dikenal pada tahun 1983 

melalui perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara 

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Umum 

(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Ketentuan Peraturan pemerintah ini 

membahas model pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN.11 Dalam 

perjalanannya kinerja BUMN secara umum dari tahun ke tahun mengalami 

kemunduran. Hal tersebut menyebabkan Presiden Soeharto pada tahun 1997 mulai 

mencari konsep yang tepat dalam mengelola BUMN.12 Hingga pada tahun 2003 

setelah reformasi dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).13 

 
10 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 

Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
11 Prasetio, Dilema BUMN: Benturan Kepentingan Business Judgement Rule (BJR) dalam 

Keputusan Bisnis Direksi BUMN, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hlm 83. 
12 Djoko Santoso Moeljono dan Riant Nugroho, BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan dan 

Strategi, (Jakarta: Elexmedia Komputindo Gramedia, 2005), hlm 82-83. 
13 Nindyo Pramono, Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara, (Yogyakarta: 

Universitas Gajah Mada, 2012), hlm 28. 
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Kehadiran UU BUMN ini menjadi dasar bagi BUMN untuk menjadi salah 

satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping swasta dan 

koperasi untuk mendukung demokrasi ekonomi.14 Selain itu, kehadiran UU BUMN 

mengharapkan agar BUMN dapat mengoptimalkan perannya dan mampu 

mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan perekonomian dunia yang 

semakin terbuka dan kompetitif melalui penumbuhan budaya korporasi dan 

profesionalisme seperi pembenahan dan pengawasan melalui prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).15  

Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan 

dan pengawasan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna 

meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari 

tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance).16 Undang-undang ini juga dirancang untuk menata 

dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai Pemegang 

Saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan 

BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.17  

Melihat kepada definisi dari BUMN berdasarkan ketentuan UU BUMN, 

BUMN sendiri memiliki pengertian yaitu suatu badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

 
14 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
15 Nindyo Pramono, 2012, Op. Cit., 
16 Ibid.  
17 Ibid.  
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yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.18 Kekayaan negara yang 

dipisahkan tersebut merupakan kekayaan negara yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal kepada 

BUMN yang tidak lagi dikelola berdasarkan sistem APBN, melainkan berdasarkan 

prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.19 BUMN mempunyai keistimewaan sendiri 

yaitu sebagai “a corporation clothed with the power of government but prossessed 

the flexibility an initiative of a private enterprise” (suatu badan usaha yang 

“berbaju” Pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai 

perusahaan swasta).20 

Dilihat dari bentuk usahanya, dalam sejarah perjalanan BUMN pernah 

mengalami beberapa pengelompokan bentuk usaha. Pada tahun 1969, pada saat 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-

Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan undang-undang 

tersebut, BUMN dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk usaha, yaitu Perusahaan Jawatan 

(Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesische Be Bedrijvenwet 

(Stbl. 1927 : 419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, dan Perusahaan Perseroan 

 
18 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
19 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
20 Pandji Anoraga, BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi, (Jakarta: Pustaka 

Jaya, 1995), hlm 2 dalam Yuda Hutagaol, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

di Lingkungan BUMN di Indonesia : Studi Kasus di PT (Persero) Aneka Tambang, Tbk, (Tesis Pasca 

Sarjana FHUI, 2006). 
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(Persero) yang sepenuhnya tunduk pada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (Stbl. 1847: 23).21 

Dalam perkembangannya sesuai UU BUMN, bentuk usaha BUMN 

disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan 

Perusahaan Perseroan (Persero). Perum merupakan bentuk BUMN yang seluruh 

modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi 

dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.22 

Persero merupakan badan usaha BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagiannya merupakan 

penyertaan modal negara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan.23 Oleh sebab itu, secara mutatis muntadis BUMN yang berbentuk 

Persero juga tunduk pada aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).  

Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 Angka 1 UU PT merupakan 

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

 
21 Penjelasan Umum Angka V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
22 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
23 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, Lembar Negara Nomor 70, TLN Nomor 4297. 
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Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.”24 Diundangkannya UU PT 

membuat PT diakui eksistensinya sebagai subjek hukum yang dapat melaksanakan 

perbuatan hukum tertentu demi kepentingan Perseroannya. Dalam hal ini, 

Perseroan Terbatas dianggap sebagai artificial person (subjek hukum artifisial) 

yang dapat melakukan tindakannya sendiri untuk dan atas nama PT tersebut.25 

Meskipun demikian, organ Perseroan itu sendiri merupakan sesuatu yang fiktif. 

Sehingga, untuk menjadikannya suatu hal yang konkrit, maka organ-organ tersebut 

dilengkapi dengan anggota-anggota yang merupakan orang-orang yang memiliki 

kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan 

tujuan pendirian Perseroan. Dengan demikian maka dibentuk organ-organ agar PT 

dapat melakukan perbuatan hukum. 

Sebagai suatu artificial person, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak 

sendiri, karena Perseroan tidak mempunyai kehendak untuk menjalankan dirinya 

sendiri, sehingga diperlukan organ Perseroan yang akan mewakili Perseroan 

melaksanakan dan mencapai tujuan pembentukannya. Terdapat 3 (tiga) organ yang 

memiliki kewenangan masing-masing untuk bertindak dan melaksanakan kehendak 

PT, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. 

Menurut pandangan klasik, ketiga organ Perseroan tersebut kedudukannya 

berjenjang, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setiap waktu 

RUPS dapat menarik kembali limpahan kewenangan yang diberikannya kepada 

 
24 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembar 

Negara Nomor 106, TLN Nomor 4756. 
25 Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 77. 
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dewan Komisaris dan/atau Direksi.26 Sebaliknya menurut pandangan yang 

mutakhir, kedudukan ketiga organ Perseroan tidak berjenjang, tetapi sejajar dan 

sederajat, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain.27  

Dari tiga jenis organ Perseroan yang dikenal, Direksi merupakan organ yang 

oleh undang-undang diberikan hak dan/atau kewajiban atau diberikan tugas 

melakukan/melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atas 

nama Perseroan, dan bagi kepentingan Perseroan, di bawah pengawasan Dewan 

Komisaris.28 Dengan demikian pada dasarnya Perseroan juga dijalankan oleh orang 

perorangan yang duduk dan menjabat sebagai pengurus Perseroan (Direktur) yang 

berada dalam satu wadah/organ yang dikenal dengan nama Direksi. 

 Berdasarkan Pasal 5 UU BUMN dikatakan bahwa Direksi memiliki 

wewenang untuk melakukan pengurusan BUMN serta bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili 

BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sejalan dengan UU BUMN 

tersebut, dalam UU PT pada Pasal 1 angka 5 UU PT juga dirumuskan bahwa: 

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”29  

Selanjutnya terkait wewenang Direksi, berdasarkan Pasal 97 dan Pasal 92 

UU PT dijelaskan bahwa Direksi diberikan wewenang untuk melakukan 

 
26 Ibid., hlm 78. 
27 Ibid.  
28 Gunawan Widjaja, “Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, (Jakarta: 

Forum Sahabat, 2008), hlm 41. 
29 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Lembar Negara Nomor 106, TLN Nomor 4756. 
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pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan UU PT dan 

anggaran dasarnya. Tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan 

tersebut, adalah sebagai berikut: 

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); 

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan 

setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.30 

 

Dalam hal ini, Direksi berkewajiban menjalankan pengurusan Perseroan 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

Selain itu, Direksi juga berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan 

kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT 

dan/atau anggaran dasar.31 Melalui ketentuan undang-undang ini, dapat diketahui 

bahwa peranan dan kewenangan yang besar dimiliki oleh Direksi dalam rangka 

menjalankan PT. Selain melakukan pengurusan, Direksi juga sekaligus bertindak 

sebagai perwakilan untuk dan atas nama Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, untuk kepentingan Perseroan.32 Direksi dalam rangka menjalankan 

operasional PT, atas nama PT dapat membuat kerjasama dengan berbagai pihak. 

Demikian juga saat PT tersebut digugat di depan pengadilan, maka Direksi atau 

orang yang dikuasakan untuk itu akan tampil atas nama PT di muka persidangan.  

Sehubungan dengan wewenang Direksi di atas, Gunawan Widjaja 

berpendapat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi memiliki peran 

 
30 Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Lembar Negara Nomor 106, TLN Nomor 4756. 
31 Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Lembar Negara Nomor 106, TLN Nomor 4756. 
32 Prasetio, Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rules (BJR) dalam 

Keputusan Bisnis Direksi BUMN (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hlm 101-102. 
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ganda yaitu di satu pihak menunjukan keberadaan atau eksistensi Perseroan dan di 

lain pihak menjadi pembatas bagi kecakapan bertindak perseron.33 Menurut Susan 

Mc Laughling, sesungguhnya Perseroan merupakan sebab keberadaan (raison 

d’etre) Direksi karena apabila tidak ada Perseroan, tidak ada Direksi. Itu pula 

sebabnya Direksi sudah sepatutnya mengabdi kepada kepentingan Perseroan, bukan 

pada kepentingan satu atau beberapa Pemegang Saham.34 Oleh sebab itu, Direksi 

hadir untuk mewujudkan kepentingan PT yang diwakilinya, meskipun Direksi 

ditunjuk dalam forum RUPS, karena seyogya kehendak PT yang akan dijalankan 

dan diwujudkan Direksi diejawantahkan dalam RUPS.  

Direksi selaku pengelola Perseroan BUMN yang diberikan kuasa oleh 

BUMN Persero untuk melakukan pengurusan pada BUMN didasarkan suatu 

hubungan kepercayaan (fiduciary relation). Hubungan kepercayaan tersebut 

kemudian melahirkan fiduciary duty bagi Direksi.35 Hubungan tersebut lahir dari 

tugas dan tanggung jawab Direksi yang bersumber pada dua hal, yaitu; Pertama, 

ketergantungan Perseroan kepada Direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh 

undang-undang untuk kepengurusan Perseroan. Kedua, Perseroan adalah sebab 

bagi keberadaan Direksi karena apabila tidak ada Perseroan, juga tidak ada 

Direksi.36 Secara umum terdapat 2 (dua) hal yang dapat dikemukakan sehubungan 

dengan doktrin fiduciary duty:37 

 
33 Fred BG Tumbuan, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS 

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, makalah (kuliah S2 Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002), hlm 18. 
34 Hasbullah F. Sjawie, 2013, Op. Cit., hlm 153. 
35 Gunawan Widjaja, 2008, Op. Cit., hlm 44. 
36 Fred B.G. Tumbuan, 1991, Op. Cit., hlm 19 
37 Nindyo Pramono, 2013, “Hukum PT Go Public dan Pasar Modal”, Andi Yogyakarta, 

Yogyakarta, hlm 89.  
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1. Direksi adalah trustee bagi Perseroan. Sebagai trustee, Direksi 

bertanggung jawab kepada Perseroan sehubungan dengan 

berkurangnya nilai harta kekayaan Perseroan yang dipercayakan untuk 

diurus olehnya; 

2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan 

kepentingannya. Sebagai agen, Direksi mewakili Perseroan dalam 

setiap hubungan hukum Perseroan dengan pihak ketiga. Direksi 

mengikat Perseroan dan bukan Pemegang Saham Perseroan. Sebagai 

agen, Direksi juga tidak bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang 

dilakukan olehnya untuk dan atas nama Perseroan.38 

 

Oleh sebab itu jika mengacu kepada dua hal di atas, maka tugas Direksi 

tidak lebih dari menjalankan dan mengusahakan agar Perseroan mendapatkan 

keuntungan yang terus menerus. Dalam hal mengusahakan dan mencapai 

keuntungan bagi perusahaan tersebut, maka Direksi akan melakukan perbuatan 

hukum untuk membentuk suatu hubungan hukum dengan berbagai pihak ketiga 

yang berkepentingan dan berhubungan dengan transaksi bisnis yang dilakukan.  

Bernard S. Black mengemukakan dalam The Principal Fiduciary Duties of 

Board Directors, mengemukakan adanya empat jenis kewajiban terkait dengan 

fiduciary duty yang antara lain:39 

1. Duty of Loyalty, di mana dikatakan bahwa pengambil keputusan dalam 

Perseroan harus bertindak berdasarkan dengan kepentingan Perseroan 

bukan didasarkan pada kepentingan pribadi yang merefleksikan bahwa 

Direksi seharusnya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang 

didalamnya terdapat unsur benturan kepentingan. 

2. Duty of Care, di mana dalam kondisi tidak terdapat benturan 

kepentingan maka harus selalu dalam –duty of care- yaitu dalam 

kewajiban untuk selalu memerhatikan dan senantiasa bertujuan untuk 

mengambil keputusan terbaik. 

3. Duty to disclosure yaitu memberikan seluruh informasi material untuk 

memperoleh persetujuan Pemegang Saham atau pada saat terdapat 

benturan kepentingan. 

4. Duty to extra care when selling company, yaitu kewajiban yang harus 

sangat diperhitungan oleh Direksi dalam melakukan penjualan aset dari 

 
38 Gunawan Widjaja, 2008, Op. Cit., hlm 45 
39 Ibid., hlm 46 
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perusahaan. Sehingga dalam melakukan tindakan tersebut, Direksi 

harus didasarkan pada pertimbangan yang matang.  

 

Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan atau 

fiduciary duty yang telah diberikan Perseroan kepada Direksi untuk mengambil 

keputusan dan tindakan bisnis bagi Perseroan haruslah dilaksanakan oleh Direksi 

dengan penuh tanggung jawab dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian bagi Perseroan. Doktrin fiduciary duty tersebut 

diatur dalam UU PT pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1). 

Ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa: “Direksi bertanggung 

jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 

(1)”, adapun Pasal 92 ayat (1) menerangkan bahwa Direksi dalam menjalankan 

tugas kepengurusan harus:40 

a. Memperhatikan kepentingan Perseroan; 

b. Sesuai dengan maksud dan tujuan PT (intra vires act); 

c. Memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang 

diberikan dalam undang-undang (khususnya UU PT) dan anggaran 

dasar. 

Dalam menjalankan tugas di atas, berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UU PT dan 

penjelasannya, Direksi harus melakukannya dengan dan sesuai kebijakan yang 

dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang 

tersedia dan kelaziman dunia usaha yang sejenis. Serta harus berdasarkan keahlian 

(skill) yang merujuk pada pengetahuan yang luas dan kemahiran yang terampil 

 
40 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis aktual, (Jakarta: citra Aditya, 2006), hlm 

97. 
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sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Kemampuan lain yang harus dimiliki 

Direksi adalah kemampuan melihat peluang (available opportunity), yang harus 

dilakukannya untuk mendatangkan keuntungan bagi Perseroan (favorable 

advantage) dan harus diambil sesuai dengan kondisi yang sesuai bagi Perseroan 

(suitable condition), yang kesemuannya harus dilakukan berdasarkan kelaziman 

dunia usaha (common business practice).41 Pada ketentuan Pasal 92 UU PT tersebut 

juga dirumuskan bahwa tindakan Direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung 

jawab keperdataan. Sehingga tindakan-tindakan dari Direksi nantinya harus dapat 

dipertanggungjawabkan baik itu terhadap Perseroan, Pemegang Saham dan kreditor 

dari Perseroan tersebut.  

Di samping fiduciary duty, Direksi suatu Perseroan dalam setiap 

pengambilan keputusan bisnisnya harus didasarkan kepada Prinsip Business 

Judgment Rules. Black’s Law Dictionary mendefinsikan doktrin business judgment 

rules sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis yang tidak 

melibatkan diri sendiri, berdasarkan kejujuran, dan mempertimbangkan yang 

terbaik bagi perusahaan (the presumption that is making business decision not 

involving direct self interest or self dealing, corporate directors act in the honest 

belief that their actions are in the corporate best interest).42 Berdasarkan definisi 

di atas, Direksi dituntut untuk dapat membuat keputusan bisnis bagi perusahaan 

dengan berdasarkan kepada kehati-hatian, kejujuran, dan kepentingan yang terbaik 

bagi perusahaan.  

 
41 Hasbullah F. Sjawie, 2013, Op. Cit., hlm 120. 
42 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (America: West, Thomson Grup, 2008) hlm 

212. 
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Dalam sejarahnya, doktrin business judgment rules merupakan doktrin yang 

berasal dari sistem common law43 dan merupakan derivatif dari hukum perusahaan 

Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika 

Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh Direksi. Stephen M 

Bainbridge menjelaskan bahwa fungsi business judgment rule merupakan cara 

untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas 

Direksi dalam menjalankan Perseroan dan tuntutan akuntabilitas Direksi terhadap 

para Pemegang Saham.44  

Ada beberapa kasus di Amerika Serikat yang menjadi dasar business 

judgment rules diantaranya, yaitu kasus yang dijadikan pertimbangan oleh 

Delaware Supreme Court yang menyatakan bahwa business judgment rule 

melibatkan 2 (dua) hal yakni, proses dan substansi.45 Sebagai suatu proses, business 

judgment rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam Perseroan, 

sedangkan dilihat dari segi subtansi, business judgment rule tidak dapat 

diberlakukan dalam suatu transaksi, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa 

tindakan tersebut secara substansi tidak memberikan manfaat bagi Perseroan. 

Sedangkan dalam kasus yang lain, Grobow V. Perot, dijelaskan bahwa agar 

terlaksana business judgment rule, Direksi harus memperhatikan itikad baik, 

memberikan pertimbangan terbaik bagi perusahaan, melakukan penelaahan 

 
43 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2008), hlm 70.  
44 Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgment Rule (Jakarta: Tatanusa, 2015), hlm 

100. 
45 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris, (Jakarta: Forum 

Sahabat) hlm 80.  
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berdasarkan loyalitas terhadap perusahaan.46 Namun, bagi negara-negara yang 

menganut civil law system yang menjadikan peraturan perundang-undangan 

sebagai sumber hukum utama (primer), menyebabkan pengadilan dapat melakukan 

interprestasi terhadap doktrin tersebut apabila belum ada pengaturan hukum yang 

secara komprehensif, jelas dan spesifik mengenai business judgment rule.47 

Salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan business 

judgment rule adalah Delaware, dimana menurut ketentuan Hukum Perusahaannya, 

business judgment rule merupakan turunan dari prinsip dasar yang dikodifikasi dari 

Del Code Ann. Tit. 8, s 141 (a), yang didalamnya memuat bahwa keputusan bisnis 

dan urusan dari suatu Perseroan di Delaware diurus oleh atau di bawah kewenangan 

Direksi. Dalam hal pengurusan Perseroan tersebut, Direksi dituntut untuk tidak 

mudah putus asa dalam memenuhi Fiduciary Duty untuk kepentingan Perseroan 

dan Pemegang Saham Perseroan.48 

Doktrin business judgment rule merupakan upaya perlindungan terhadap 

Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan pertimbangan yang 

matang, penuh tanggung jawab serta dengan itikad baik kepada kepentingan 

Perseroan.49 Doktrin tersebut lahir untuk menanggulangi ketakutan dari Direksi jika 

suatu waktu dia akan dituntut bertanggung jawab secara pribadi apabila Perseroan 

yang dipimpinnya mengalami kerugian akibat keputusan yang diambil. Hal tersebut 

dikarenakan dalam kondisi tersebut dikhawatirkan Perseroan akan menjadi tidak 

 
46 Ibid.  
47 Sartika Nanda Lestari, “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi 

Badan Usaha Milik Negara di dalam Jurnal Notarius, Edisi 08, Nomor 02 September 2015, hlm 100. 
48 Susan Ellis Wild, Webster’s New World Law Dictionary, (Canada: Wiley Publishing, 

2006) Inc, hlm 58. 
49 Hendra Setiawan Boen, Op. Cit., hlm 100 
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fleksibel dan sulit bersaing di dalam iklim pasar yang menuntut kecepatan 

bertindak.  

Dengan doktrin business judgment rule Direksi tidak bisa serta merta 

dimintakan pertanggungajawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul dalam 

pengurusan Perseroan. Dengan demikian, bagi siapa yang menyangkal berlakunya 

business judgment rules terhadap Direksi harus membuktikannya dengan melihat 

apakah tindakan yang telah diambil Direksi telah benar-benar dilakukan semata-

mata demi kepentingan Perseroan (tidak terdapat kepentingan pribadi didalamnya) 

dan dilakukan dengan kehati-hatian yang sewajarnya atau dengan iktikad baik.50 

Dengan business judgment rule, pada jabatan yang melekat padanya, Direksi 

mempunyai semacam “kekebalan hukum” dalam mengambil keputusan, sepanjang 

hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.51  

Para ahli berpendapat bahwa doktrin business judgement rule ini dianut oleh 

ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT52 yang menyatakan bahwa Anggota Direksi 

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila 

yang bersangkutan dapat membuktikan: 53 

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian 

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

 
50 Ibid., hlm 58 
51 Prasetio, 2014, Op. Cit., hlm 47 
52 Ibid., hlm 397 
53 Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Lembar Negara Nomor 106, TLN Nomor 4756. 
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c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

Bertolak dari peran dan kedudukan Direksi dalam Perseroan sebagaimana 

telah disebutkan di atas, Menurut Prasetio, Direksi juga bertanggung jawab 

terhadap harta kekayaan milik Perseroan, dimana keberadaan harta Perseroan dan 

pengelolaannya digantungkan kepada Direksi54 dan Komisaris sebagai pengawas 

Perseroan turut dibebankan tanggung jawab untuk senantiasa mengawasi 

pengelolaan harta kekayaan Perseroan tersebut. Ditambah terhadap harta kekayaan 

Perseroan BUMN khususnya yang berupa aset-aset bergerak dan tidak bergerak, 

memiliki beberapa ketentuan pengaturan khusus.55 Dengan demikian dapat 

dikatakan, bahwa Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan dan 

jalannya Perseroan BUMN. Sepanjang Direksi menjalankan wewenangnya dalam 

batas undang-undang dan anggaran dasar, maka Direksi berhak tidak mematuhi 

perintah dari Dewan Komisaris maupun RUPS.56 Kepengurusan oleh Direksi tidak 

 
54 Prasetio, 2014, Op. Cit., hlm 102-103 
55 Peraturan khusus yang dimaksud antara lain seperti Permen BUMN RI Nomor Per-

03/Mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara yang kemudian 

diperbaharui dengan Permen BUMN RI Nomor Per-04/Mbu/09/2017 yang memberikan 

kewenangan kepada Direksi Perusahaan BUMN untuk mendayagunakan aset melalui skema kerja 

sama dengan Mitra dengan terlebih dahulu menetapkan Standar Operasional Prosedurnya (SOP) 

sendiri dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Serta Peraturan Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara Nomor Per — 02/Mbu/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan 

Pemindah Panganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2010 dan Peraturan Menteri Negara 

BUMN Nomor PER-22/MBU/12/2014 yang mengatur Penghapusbukuan dan pemindahbukuan 

terhadap aset tetap BUMN. 
56 Dhaniswara K. Harjono, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm 

319. 
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terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, tetapi juga 

mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan Perseroan dalam rangka 

mencapai maksud dan tujuan.57 

Pada prakteknya penyertaan modal secara langsung yang dilakukan oleh 

Pemerintah pada BUMN melalui kekayaan negara yang dipisahkan banyak 

membawa situasi yang dilematis bagi Direksi terutama dalam hal pengambilan 

keputusan untuk kepentingan pengelolaan Perseroan, khususnya dalam melakukan 

transaksi dan investasi yang mengandung risiko bisnis atau risiko hukum.58 

Perbedaan pemahaman yang terjadi antar lembaga negara khususnya Penegak 

Hukum mendukung dan memberikan kontribusi yang besar terhadap situasi 

tersebut. Selain itu, perbedaan prinsip norma yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan ikut menyumbang perbedaan pemahanan tersebut.  

Setidaknya ada dua pendapat tentang kekayaan negara dalam hal penyertaan 

modal pada BUMN. Pendapat pertama menganggap bahwa kekayaan negara yang 

telah dipisahkan masih tetap dianggap sebagai keuangan negara, artinya penyertaan 

negara yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

masih dianggap sebagai suatu kekayaan negara.59 Pandangan tersebut dianut oleh 

para Penegak Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Pendapat yang kedua, menganggap bahwa kekayaan negara 

yang telah dipisahkan tidak lagi bersifat keuangan negara, karena statusnya telah 

 
57 Hasbullah F. Sjawie,  2008, Op. Cit., hlm 111 
58 Ibid., hlm 104 
59 Alfin Sulaiman, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif 

Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2011), hlm 15 
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berubah menjadi keuangan badan hukum lain, dalam hal ini BUMN, dan 

pertanggungjawabannya sama seperti kekayaan pendiri pada perusahaan swasta. 

Pandangan tersebut dianut antara lain oleh ahli hukum Arifin P. Soeria Atmadja 

dan Erman Radjaguguk. 60  

Arifin P. Soeriatmadja mengemukakan bahwa dalam kedudukan 

pemerintah sebagai Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas (PT) atau 

melakukan penyertaan modal, maka posisinya bukan sebagai badan hukum publik, 

sebab tugas pemerintah sebagai badan hukum publik oleh Lemaire menyebutnya 

dengan Bestuurzorg yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang 

mempunyai tugas istimewa, yaitu kepada administrasi negara diberikan kebebasan 

untuk atas inisiatif sendiri bertindak cepat dan tepat (doeltreffen) menyelesaikan 

kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan masyarakat. 61 

Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul Pengertian Keuangan 

Negara dan Kerugian Negara menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum 

yang memiliki kekayaan sendiri.62 Dengan demikian, kekayaan BUMN Persero 

maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. 

Erman juga berpendapat bahwa “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan 

Usaha Milik Negara secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh 

negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara itu.63 

 
60 Ibid.  
61 Ibid.  
62 Erman Rajagukguk, Tetes Pemikiran 1971-2006, (Depok, Lembaga Studi Hukum dan 

Ekonomi Universitas Indonesia) hlm 384 bandingkan Erman Rajagukguk, Kekayaan BUMN 

Persero bukan kekayaan negara, Bisnis Indonesia : 4 Oktober 2006, diunduh dari 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5173/Kekayaan%20BUMN%20P

ersero-BI.htm pada tanggal 31 Oktober 2018. 
63 Ibid.  

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5173/Kekayaan%20BUMN%20Persero-BI.htm
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5173/Kekayaan%20BUMN%20Persero-BI.htm
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Pendapat yang menganggap bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan 

masih tetap dianggap sebagai keuangan negara, tersebut menjadi suatu yang 

menakutkan bagi Direksi BUMN Persero karena mereka bisa saja sewaktu-waktu 

menjadi subjek penyelidikan oleh aparat Penegak Hukum akibat tindakan 

kepengurusan Perseroan yang dilaksanakan. Salah satu contoh nyata terjadi pada 

kasus pemberian kredit oleh Bank Mandiri di tahun 2006.  

Sebagai contoh adalah kasus Direktur Utama PT Merpati Nusantara 

Airlines, Hotasi Nababan yang mengambil keputusan bisnis dalam kondisi 

perekonomian yang tengah tidak stabil menyebabkan kerugian pada perusahaan. 

Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN 

tersebut dianggap telah melanggar undang-undang mengenai perbendaharaan 

negara dan keuangan negara.64 

Contoh lain dapat dilihat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan 

Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Karen Agustiawan menjadi 

Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan minyak milik negara 

di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Penyidik 

memperkirakan proyek ini merugikan negara hingga Rp 568 miliar.65 Selain Karen 

Agustiawan, Kejaksaan juga menetapkan mantan Direktur Keuangan Pertamina 

Frederik Siahaan dan Chief Legal Counsel and Compliance, Genades Panjaitan 

sebagai tersangka. Pada akhir Januari 2019, kejaksaan juga telah menetapkan 

 
64 Sartika Nanda Lestari, Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi  Direksi 

Badan Usaha Milik Negara D  Notarius- Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ISSN:2086-1702, 

302-315, hlm 303. 
65https://nasional.tempo.co/read/1129634/begini-perjalanan-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-

agustiawan, diakses terakhir tanggal 28 Maret 2019 Pukul 10.23 WIB. 

https://nasional.tempo.co/read/1129634/begini-perjalanan-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan
https://nasional.tempo.co/read/1129634/begini-perjalanan-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan
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mantan Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu Pertamina, berinisial BK, 

sebagai tersangka.66 

Sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, 

perbuatan Karen telah merugikan negara Rp568.066.000.000. Kasus ini bermula 

pada 23 Januari 2009 saat Marketing Citibank Indonesia, Gioshia Ralie, ditugaskan 

Banker Citi Australia, Abbas Rangwalla, untuk membina hubungan bisnis dengan 

perusahaan migas di Indonesia. Citi Australia merupakan penasihat keuangan ROC 

Ltd. Abbas saat itu meminta bantuan Gioshia agar menghubungkan Citi Australia 

dengan Pertamina dan PT Medco Energy. Tujuannya yakni menawarkan dua 

perusahaan itu untuk investasi di Blok BMG. Menindaklanjuti permintaan itu, 

Gioshia kemudian mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pertamina yakni 

Direktur Keuangan, Ferederick Siahaan; Vice President Pendanaan dan Portofolio 

Anak Perusahaan, Budhi Himawan; Deputi Direktur Pendanaan dan Manajemen 

Risiko, Evita Tagor di kantor Pertamina. Dalam pertemuan itu Gioshia menawarkan 

40 persen hak yang ada di Blok BMG kepada Pertamina.67 

Setelah pertemuan itu, pada 27 Januari 2009 Gioshia meneruskan email dari 

Abbas kepada Ferederick dan Budhi. Budhi kemudian meneruskan email itu kepada 

Manajer Merger dan Akuisisi pada Direktorat Hulu Pertamina, Bayu Kristanto dan 

Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina, Gunung 

Sardjono. Bayu tanpa mengikuti Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian di 

 
66 Ibid.  
67https://kumparan.com/@kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-

pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922 terakhir diakses tanggal 28 Maret 2019, Pukul 

14.00 WIB.  

https://kumparan.com/@kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922
https://kumparan.com/@kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922
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Pertamina langsung membuat surat yang menyatakan Pertamina tertarik dengan 

penawaran ROC. Surat itu juga ditandatangani Gunung.  

Pada tanggal 27 Mei 2009, Pertamina membeli sebagian aset milik ROC Oil 

Company Ltd di blok migas BMG Australia. Akuisisi tertuang dalam Agreement 

for Sale and Purchase-BMG Project . Dalam pelaksanaannya, ada dugaan 

penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman 

investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan 

berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya 

persetujuan dari Dewan Komisaris, yang mengakibatkan peruntukan dan 

penggunaan dana sejumlah 31.492.851 Dolar AS serta biaya-biaya yang timbul 

lainnya sejumlah 26.808.244 Dolar AS tidak memberikan manfaat ataupun 

keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan 

dan produksi minyak nasional yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. 

PT Pertamina (Persero) sebesar 31.492.851 Dolar AS dan 26.808.244 Dolar 

Australia atau setara dengan Rp568.066.000.000 menurut perhitungan Akuntan 

Publik.68 

Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup setelah Roc Oil memutuskan 

penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika 

diteruskan produksi. Investasi yang sudah dilakukan Pertamina akhirnya tidak 

memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan 

produksi minyak nasional.69 Blok BMG merupakan lapangan minyak dan gas yang 

 
68 http://www.gelora45.com/news2/KAtetapkanKarenAgustiawanSbTersangka.pdf, diakses 

terakhir tanggal 28 Maret 2019, Pukul 10.23 WIB. 
69https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/13014041/mantan-dirut-pertamina-karen-

agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-568-miliar dan https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-

http://www.gelora45.com/news2/KAtetapkanKarenAgustiawanSbTersangka.pdf
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/13014041/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-568-miliar
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/13014041/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-568-miliar
https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-jalani-sidang-di-pengadilan-tipikor
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terletak di lepas pantai Victoria, Australia. Blok itu dimiliki oleh Roc Oil Company 

Limited (ROC Ltd) Australia. Dirangkum dari berbagai sumber, blok itu 

diharapkan meningkatkan cadangan dan produksi minyak Pertamina sebanyak 812 

barrel per hari.70 Namun, realisasi produksi Blok BMG pada 2009 juga hanya 252 

barel per hari. 

Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik 

Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2018. Pada 24 September 2018, Karen ditahan 

oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan (Penuntut Umum) menjerat mereka 

menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.71 Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.72  

Menurut Jaksa, Karen telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku 

di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating 

 
dirut-pertamina-karen-agustiawan-jalani-sidang-di-pengadilan-tipikor diakses terakhir tanggal 28 

Maret 2019, Pukul 14.00 WIB. 
70https://kumparan.com/@kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-

pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922 diakses terakhir tanggal 28 Maret 2019, Pukul 

14.00 WIB. 
71 Ibid.  
72 http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses terakhir tanggal 28 

Maret 2019 pukul 14.00 WIB.  

https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-jalani-sidang-di-pengadilan-tipikor
https://kumparan.com/@kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922
https://kumparan.com/@kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922
http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara
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Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia 

tahun 2009. Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG 

Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Karen dinilai 

menyetujui PI tanpa adanya Due Diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA). Selain 

itu, menurut jaksa, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan 

Dewan Komisaris PT Pertamina. Sehingga perbuatan Karen itu telah memperkaya 

Roc Oil Company Ltd Australia.73 

Pada tanggal 21 Februari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

pusat membacakan putusan sela terkait dengan eksepsi Karen.74 Dalam 

penetapannya, Majelis Hakim menolak eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya, 

majelis menilai untuk permasalahan perkara perdata atau pidana maka harus 

dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Atas dasar itu, eksepsi penasihat hukum 

ditolak. Selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa dakwaan Penuntut Umum 

sudah cermat dan lengkap.75 

Pada tanggal 10 Juni 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah 

menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Karen Agustiawan. Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum Terdakwa 

 
73 https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/13014041/mantan-dirut-pertamina-karen-

agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-568-miliar, diakses terakhir tanggal 28 Maret 2019, Pukul 

14.00 WIB. 
74 http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses tanggal 28 Maret 2019, 

pukul 14.00 WIB.  
75 http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/21/majelis-hakim-lanjutkan-kasus-karen-

agustiawan-ke-tahap-pemeriksaan-perkara dan https://independensi.com/2018/12/22/kasus-

korupsi-investasi-bmg-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-mulai-disidang-awal-2019/ 

diakses terakhir tanggal 28 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB.  

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/13014041/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-568-miliar
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/13014041/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-didakwa-rugikan-negara-rp-568-miliar
http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/21/majelis-hakim-lanjutkan-kasus-karen-agustiawan-ke-tahap-pemeriksaan-perkara
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/21/majelis-hakim-lanjutkan-kasus-karen-agustiawan-ke-tahap-pemeriksaan-perkara
https://independensi.com/2018/12/22/kasus-korupsi-investasi-bmg-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-mulai-disidang-awal-2019/
https://independensi.com/2018/12/22/kasus-korupsi-investasi-bmg-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-mulai-disidang-awal-2019/
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dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 Miliar Rupiah, subsider 4 bulan 

kurungan. Putusan pengadilan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum, yakni pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah 

subsider 6 bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran 

uang pengganti sebesar Rp. 284.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat 

miliar), subsider 5 tahun penjara. 

Menurut Abdul Fickar Hadjar, dari Universitas Trisakti, menyatakan kasus 

yang menyeret Karen ini membuka diskursus lama. Menurutnya, apakah BUMN 

tunduk pada Undang-undang (UU) keuangan negara atau tunduk pada regulasi yang 

mengatur korporasi atau badan usaha, seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas dan UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Jika 

pemeriksaan didasarkan pada UU Nomor 40/2007 dan UU Nomor 19/2003, Fickar 

menyebut, aksi korporasi Pertamina dalam investasi di blok BMG tidak bisa 

dipidanakan lantaran bagian dari keputusan bisnis korporasi. Dalam perkara bisnis, 

kata Fickar, sangat wajar jika sebuah keputusan memiliki potensi merugi atau gagal. 

Akan tetapi, hal ini baru dapat dibawa ke ranah pidana apabila Karen terbukti 

mendapatkan "kick back" atau pembayaran dari pihak yang diuntungkan dalam 

investasi tersebut.76 

Sementara itu, ahli Hukum Administrasi negara dari Universitas Indonesia 

(UI), Dian Puji Simatupang, mengatakan problem dari penetapan tersangka Karen 

adalah kerumitan serta inkonsistensi norma hukum yang dipakai jaksa di 

 
76https://tirto.id/karen-agustiawan-tersangka-bisakah-aksi-korporasi-dipidana-c2JY, diakses 

terakhir tanggal 28 Maret 2019, Pukul 14.00. dan https://tirto.id/eks-dirut-pertamina-karen-

agustiawan-jalani-sidang-dakwaan-hari-ini-dfsK, diakses terakhir tanggal 28 Maret 2019, pukul 

16.27 WIB. 

https://tirto.id/karen-agustiawan-tersangka-bisakah-aksi-korporasi-dipidana-c2JY
https://tirto.id/eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-jalani-sidang-dakwaan-hari-ini-dfsK
https://tirto.id/eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-jalani-sidang-dakwaan-hari-ini-dfsK
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pengadilan. Secara normatif, status hukum BUMN dapat dikategorikan ke dalam 

aturan keuangan negara. Ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

48 Tahun 2013 bahwa "kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian 

dari keuangan negara."77 

Namun demikian, kata Puji, pengelolaan keuangannya tetap mengacu pada 

UU PT dan BUMN. Berdasarkan prinsip UU tersebut, menurutnya tindakan 

korporasi masih dapat dikoreksi sendiri. Sehingga, sangat prematur dan tidak 

cermat bila Jaksa menyatakan tindakan korporasi sebagai tindakan melawan hukum 

pidana. “Kecuali tindakan itu terbukti mengandung suap, paksaan/ancaman, dan 

tipuan untuk menghasilkan keuntungan tidak sah, ya silakan pidanakan. Ini 

merupakan tindakan korporasi yang lahir dari rangkaian administrasi korporasi, 

masih banyak ruang mekanisme penyelesaian yang tersedia, baik dalam korporasi 

maupun dalam administrasi publik”.78 

Menurut Puji, kerumitan dan ketidakjelasan norma ini harus diselesaikan 

oleh Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum. Jika situasi ini 

terus dipelihara, dia khawatir iklim berusaha atau kepastian hukum di Indonesia 

akan semakin dipertanyakan. Selain itu, hal ini berpotensi memberikan dampak 

buruk bagi pengelola BUMN lantaran tidak ada kepastian hukum bagi pengurus 

BUMN yang beritikad baik. “Bagaimana mau menjamin kepastian hukum apabila 

soal seperti ini tidak dilindungi negara dari upaya hukum yang prematur,” kata 

Puji.79 Oleh sebab itu, dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang baik, 

 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
79 Ibid.  
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pembentuk undang-undang (regulator) berkewajiban dan mempunyai beban moril 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan undang-undang tersebut. 

Ditinjau dari aspek hukum perusahaan, Direksi diberi kewenangan untuk 

mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan Perseroan yang salah satunya 

adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum 

sehingga tidak dapat diganggu gugat/diadili siapapun meskipun keputusan tersebut 

merugikan Perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai 

ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan.80 Hal ini 

merupakan konsekuensi logis dari penerapan doktrin business judgment rule yang 

diatur dalam UU PT. 

Faktor utama yang menimbulkan kondisi tersebut adalah adanya tumpang 

tindih pengaturan tentang keuangan negara dalam berbagai ketentuan perundang-

undangan yang didasarkan pada formulasi, pendekatan dan konstruksi yuridis yang 

berbeda, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan definisi kerugian bisnis dengan 

kerugian negara.81 Terdapat paradigma yang berbeda terkait dengan BUMN. 

Berdasarkan UU BUMN, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka 

kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah 

hukum privat. Sementara itu bagi UU Kekayaan negara, UU Perbendaharaan 

negara dan UU Tindak Pidana Korupsi, kekayaan negara yang dipisahkan tetaplah 

merupakan bagian keuangan negara. 

 
80 Sartika Nanda Lestari, Op. Cit., hlm 303. 
81 Prasetio, Op. Cit., 2014, hlm 105. 
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Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (UU 

keuangan negara) mendefinisikan keuangan negara sebagai:  

“..... semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut.”82 

 

Adapun hak dan kewajiban yang dilingkupi oleh keuangan negara dapat 

dilihat dalam Pasal 2 UU keuangan negara yang menyebutkan bahwa:  

“keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 

meliputi:  

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 

uang, dan melakukan pinjaman;  

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  

c. Penerimaan negara;  

d. Pengeluaran negara;  

e. Penerimaan daerah;  

f. Pengeluaran daerah;  

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang negara, serta hak-

hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;  

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;  

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas 

yang diberikan pemerintah.”83  

 

Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan negara (UU Perbendaharaan negara) menegaskan, bahwa 

perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam 

 
82 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Lembar Negara Nomor 47, TLN Nomor 4286.  
83 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembar Negara 

Nomor 47, TLN Nomor 4286. 
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APBN dan APBD.84 Demikian pula dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

keuangan negara (UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan 

negara) menyatakan, bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi 

seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU keuangan 

negara.85 

Selain UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara (di satu sisi) 

dengan UU BUMN (pada sisi yang lain) yang telah memberikan pengertian yang 

berbeda terhadap pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengelolaan 

BUMN dan penilaian ada atau tidaknya kerugian negara, Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga telah memberikan pengertian yang lain 

terkait dengan keuangan negara dan kerugian negara, yaitu: Pada Bagian Penjelasan 

UU Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah: 

“seluruh kekayaan negara dalam bentuk-bentuk apapun yang dipisahkan 

atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kerugian keuangan 

negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; 

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, 

badan hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga 

berasarkan perjanjian dengan negara.”86 

 
84 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Lembar Negara Nomor 5, TLN Nomor 4355. 
85 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembar Negara Nomor 66, TLN Nomor 4400.  
86 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999), 

Lembar Negara Nomor 140, TLN Nomor 3874, Bagian Penjelasan Umum. 
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Para penegak hukum dianggap kurang memahami konsep badan hukum dan 

tidak mengerti serta mengabaikan konsekuensi yuridis penyertaan modal oleh 

negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan BUMN. Akibatnya 

setiap kali BUMN mengalami kerugian, maka organ Perseroan, khususnya Direksi 

dan Komisaris akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.87 Dalam menjalankan roda 

perusahaan, Direksi melaksanakan aksi korporasi yang berpotensi memicu kerugian 

yang disebut sebagai risiko bisnis. Namun, dalam perjalannya risiko bisnis tersebut 

berpotensi menimbulkan kerugian BUMN dan diidentikkan sebagai kerugian 

negara. Hal ini yang dikhawatirkan Direksi karena bisa ditarik ke ranah tindak 

pidana korupsi.  

Oleh sebab itu, berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, dapat 

dinyatakan bahwa berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan negara, 

UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU 

Tipikor, keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan yang diperuntukan 

bagi pendirian BUMN tetap merupakan harta kekayaan negara. Ketiga Undang-

Undang tersebut memposisikan BUMN Persero dalam tataran hukum publik. 

Sedangkan di sisi lain, UU BUMN mengamanatkan pengelolaan BUMN Persero 

berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan Terbatas yang dimuat 

 
87 Hendra Setiawan Boen, Op. Cit., hlm 211. 
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dalam UU PT. Dalam hal ini UU PT sesuai asas lex specialis derogat lex generalis 

berlaku bagi BUMN Persero.88  

Meskipun ketentuan BUMN Persero bersifat lex specialis derogat lex 

generalis, tetapi prinsip badan hukum Perseroan Terbatas menekankan pada 

pemisahan harta kekayaan pendiri atau Pemegang Saham dengan Perseroan. Hal 

tersebut mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri 

dengan segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum negara harus ditafsirkan 

dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham layaknya Pemegang Saham dalam 

suatu PT. Sebagai seorang Pemegang Saham maka negara dilarang melakukan 

intervensi atau campur tangan apa pun dalam pengelolaan/pengurusan BUMN 

Persero (separation between ownership and control).89 

Disamping itu kontroversi sumber kekayaan BUMN yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan, terutama terkait dengan bagaimana kekayaan 

BUMN tersebut diperlakukan sebagai bagian dari keuangan negara. Meskipun UU 

BUMN mengamanatkan pengelolaan BUMN Persero berdasarkan UU PT, namun 

apabila terjadi kerugian negara pada BUMN Persero maka para Penegak Hukum 

dan aparat negara akan berpegang pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang 

menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan merupakan kekayaan negara, dan 

juga UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan penyertaan negara yang 

dipisahkan merupakan kekayaan negara.90 

 
88 Emerson Yuntho, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak 

Pidana Korupsi, (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2014), hlm 21. 
89 Amanda Savira Karin, Problematika Status Kekayaan Negara Dalam Permodalan BUMN 

Persero, UII Business Law Review Vol. 3 15-20, hlm 15. 
90 Ibid.  
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Pengujian materil atas UU keuangan negara yang diajukan salah satunya 

oleh Forum Hukum BUMN dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan 

Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 menunjukan bahwa 

banyak para pengelola BUMN utamanya yang berbentuk Perseroan merasakan 

bahwa perlakuan kekayaan BUMN sebagai bagian keuangan negara yang 

dipisahkan telah membatasi ruang gerak mereka dalam melakukan ekspansi bisnis 

sebagai akibat dari prosedur birokrasi yang sangat berbelit dan adanya pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan BUMN 

telah membuat kebijakan bisnis BUMN tidak bisa sama dengan badan hukum privat 

swasta lainnya,91 karena kebijakan bisnis BUMN yang setelah dilakukan ternyata 

merugikan secara otomatis akan dinilai sebagai bentuk kerugian negara, meskipun 

secara keseluruhan BUMN tersebut tidak mengalami kerugian. 

Meskipun RUPS telah memberi putusan penilaian kinerja performansi 

Direksi, termasuk Komisaris dengan pemberian acquit et decharge, tidak tertutup 

kemungkinan terjadinya kerugian keuangan yang terjadi di Persero akan menjadi 

objek pemeriksaan aparat Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan, dan/atau Komisi 

Pemberantasan Korupsi) bahkan hingga sampai ke pengadilan.92 Padahal 

kewenangan Direksi melakukan perbuatan hukum tidak terbatas pada perbuatan 

yang secara tegas disebutkan dalam maksud dan tujuan, tetapi juga meliputi 

 
91 Pemohon dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa BUMN 

sebagai badan hukum privat yang berbentuk Perseroan semestinya tidak dikategorikan dalam 

cakupan keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK, karena secara hukum BUMN 

tunduk pada UU Perseroan Terbatas. 
92 Prasetio, 2014, Op. Cit., hlm 117. 



 

34 
  

perbuatan lainnya, yaitu perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan 

kepatutan yang dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan Perseroan.93 Di sisi lain, 

banyak kalangan menilai memberikan kebebasan bagi BUMN tanpa adanya 

pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menjadi kebebasan yang tidak bertanggung 

jawab, kasus pidana korupsi yang banyak menjerat BUMN saat ini akan semakin 

parah kondisinya tanpa pemeriksaan keuangan oleh BPK. 

Hariyadi B. Sukamdani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan 

Publik, Perpajakan dan Kepabeanan mengatakan kerancuan pengertian keuangan 

negara berdampak pada dunia usaha. Ketidakpastian hukum muncul sehingga 

stakeholder BUMN tidak berani mengambil keputusan strategis.94 Menurutnya 

kerugian dalam perusahaan kerap terjadi dan tidak selamanya akibat tindakan 

korupsi. Kerugian bisa terjadi karena mismanajemen, peningkatan biaya 

operasional atau penurunan penjualan. Kerugian perusahaan juga bisa terjadi 

karena persaingan tidak sehat serta kondisi krisis ekonomi makro seperti krisis 

ekonomi dan moneter.95 

Arifin P. Soeria Atmadja dalam kaitannya dengan keikutsertaan Pemerintah 

dalam pengelolaan BUMN berbentuk persero menyatakan pendapatnya sebagai 

berikut: 

“Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, pemerintah tidak dapat 

bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk 

mengatur dan mengelola Perseroan. Hal demikian disebabkan 

keikutsertaan pemerintah dalam Perseroan bertindak sebagai subjek 

hukum privat sehingga tanggung jawab dalam pengelolaanya pun tidak 

dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik. 

 

 
93 Hasbullah F. Sjawie, 2008, Op. Cit., hlm 111. 
94 Emerson Yuntho, 2014, Op. Cit., hlm 45. 
95 Ibid.  
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…perbedaan kedudukan hukum atau recht positie pemerintah dalam 

Perseroan Terbatas tidak dilakukan, otonomi Perseroan Terbatas akan 

berkurang…campur tangan pemerintah yang terlalu dalam dan hadirnya 

kepentingan pemerintah sebagai penguasa akan mengabaikan Pemegang 

Saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait dengan kepentingan Perseroan 

itu sendiri.”96  

 

Selain itu memasukan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan 

negara bukan tanpa risiko. Dimana apabila terjadi perkara kepailitan yang 

melibatkan BUMN, BUMN tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai sebuah 

badan hukum privat yang berdiri sendiri. Dalam hal ini kekayaan negara secara 

keseluruhan, tidak hanya kekayaan BUMN yang terlibat dalam perkara kepailitan 

tersebut dapat dieksekusi untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditur. 

Hal ini tentu sangat merugikan. 

Hal tersebut dapat terjadi karena Perseroan Terbatas memiliki 5 (lima) 

kapasitas, yaitu:97 

1. Dapat digugat dan menggugat; 

2. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dapat dicatatkan atas namanya 

sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri; 

3. Dapat memberikan kuasa; 

4. Dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya; 

5. Mampu membuat peraturan untuk mengatur kehidupan internalnya 

sendiri. 

 
96 Arifin P. Soeria Atmadja, “Aspek Hukum Kerugian Negara pada Perseroan Terbatas yang 

Sahamnya Antara Lain dimiliki Oleh Negara,” dalam Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : 

Teori, Kritik, dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 95-96.  
97 Gunawan Widjaja, 2008, Op. Cit., hlm 9-10. 



 

36 
  

Permasalahan seringkali muncul ketika harus dilakukan penilaian ada atau 

tidaknya kerugian negara, dimana seringkali terjadi perspektif yang berbeda antara 

BUMN dengan para aparat Penegak Hukum. Seringkali aparat Penegak Hukum 

tidak bisa melihat adanya future value dari tindakan yang dilakukan oleh sebuah 

BUMN Persero, yang merupakan sebuah tindakan bisnis. Prinsip merugi sedikit 

untuk mencapai keuntungan pada masa yang akan datang dalam perspektif para 

pengambil kebijakan di BUMN tidak dapat dianulir oleh aparat Penegak Hukum 

dan lembaga negara lain, seperti BPK dan BPKP yang menilai kerugian negara 

tidak hanya bersifat riil tetapi juga bersifat potensial yaitu belum terjadi, seperti 

pendapatan negara yang akan diterima. 

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja,98 konsekuensi logis adanya penyertaan 

modal Pemerintah pada Perseroan Terbatas adalah Pemerintah ikut menanggung 

risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya. Dalam 

menanggung risiko dan bertanggung jawab atas kerugian usaha ini, kedudukan 

Pemerintah tidak dapat berposisi sebagai badan hukum publik, karena tugas 

Pemerintah sebagai badan hukum publik meliputi seluruh lapangan 

kemasyarakatan.99 Apabila Pemerintah sebagai badan hukum publik diharuskan 

turut menanggung kerugian, maka dikhawatirkan fungsi publiknya tidak akan 

optimal.100 Terlepasnya Persero dari kekuasaan negara, mempunyai arti bahwa 

segala akibat dan utang yang timbul dari kegiatan Persero sebagai subjek hukum 

 
98 Arifin P. Soeria Atmadja dalam Abdul Latif, Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak 

Pidana Korupsi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 291. 
99 Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, Op. Cit., hlm 115. 
100 Ibid., hlm 116. 
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harus ditanggung oleh Persero sendiri. Tagihan pada Persero tidak dapat dituntut 

kepada harta kekayaan pribadi pengurus maupun Pemegang Saham.101  

Landasan pemikiran sebagaimana telah disebutkan di ataslah yang membuat 

Pemerintah selaku Pemegang Saham dalam BUMN tidak dapat mendudukan 

posisinya sebagai badan hukum publik, namun kedudukannnya pada BUMN harus 

dilihat sebagai badan hukum privat. 

Apabila kita bertolak pada pendapat yang diungkapkan oleh Gunawan 

Widjaja, bahwa : 

“…pendiri atau Pemegang Saham memerlukan jaminan dan kepastian 

bahwa harta kekayaan pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan 

dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam konteks yang demikian, 

pertanggungjawaban terbatas pendiri atau Pemegang Saham sangat 

penting artinya. Pendiri atau Pemegang Saham hanya akan menanggung 

kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya 

untuk diambil bagian bagi jalannya Perseroan”.102 

 

BUMN sebagai sebuah badan hukum milik negara tidak seperti badan 

hukum swasta pada umumnya. Visi dan misi BUMN secara otomatis tidak dapat 

dilepaskan begitu saja dari visi dan misi negara sebagai badan pembentuknya, 

demikian pula dengan corporate action yang dilakukannya tidak dapat murni 

sebagai tindakan bisnis semata tetapi bisnis yang dilakoni oleh BUMN juga 

mengandung ‘permintaan Pemerintah’ untuk melakukannya. Seperti misalnya 

pembangunan sarana telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia 

(Persero), Tbk di daerah terpencil, didalamnya tentu sarat akan visi dan misi 

 
101 Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan 

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995,(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm 50-51. 
102 Gunawan Widjaja, 2008. Op. Cit., hlm 21 



 

38 
  

Pemerintah yang didelegasikan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk 

dilakukan.  

Jadi dalam hal ini BUMN dapat melakukan tindakan korporasi yang dapat 

dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama, tindakan korporasi yang dilakukan 

murni sebagai tindakan bisnis, dan kedua, tindakan korporasi yang dilakukan guna 

melaksanakan visi dan misi yang diminta oleh Pemerintah untuk dilakukannya. 

Tindakan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan sendiri tidak dapat secara 

sembarangan dilakukan oleh Direksi. Setiap tindakan harus mengacu kepada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan Perseroan yang terdapat pada 

Anggran Dasar Perseroan. Kondisi tersebut yang kemudian berusaha diterapkan 

oleh Prinsip good corporate governance yang saat ini diwajibkan oleh Pemerintah 

untuk diterapkan oleh Perseroan baik swasta maupun BUMN. 

Isu corporate governance muncul ketika diperkenalkannya pemisahan 

antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Namun istilah corporate 

governance itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam 

tulisan Robert I. Tricker.103 Istilah good corporate governance pertama kali 

diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal 

sebagai Cadbury Report. Terdapat banyak definisi tentang good corporate 

governance yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. 

Berkaitan dengan perusahaan/korporasi definisi good corporate governance dapat 

 
103 G. Suprayitno, Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik 

Penerapan GCG Perusahaan di Jakarta: The Institute for Corporate Governance (IICG). (2014) 

hlm 222.  
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dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori Pemegang Saham (shareholding theory), 

dan (b) teori stakeholder (stakeholding theory). 

Shareholding theory mangatakan bahwa perusahaan didirikan dan 

dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik/Pemegang Saham 

sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Shareholding theory ini sering 

disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith 

pada tahun 1776. Definisi good corporate governance yang berdasar pada 

shareholding theory diberikan oleh Monks dan Minow yaitu hubungan berbagai 

partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja 

korporasi.104 

Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny yang menyatakan bahwa 

good corporate governance sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para 

pemilik modal dalam memperoleh hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang 

ditanamkan. Stakeholding theory, diperkenalkan oleh Freeman, menyatakan bahwa 

perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang 

berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi 

stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat 

sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi.105 

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD), good corporate governance merupakan suatu bentuk hubungan 

manajemen suatu perusahaan, board of directors, pemegang saham, dan 

 
104 Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. Penerapan Good Corporate Governance: 

Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. (Jakarta : Kencana, 2008) hlm 

116. 
105 Ibid.  
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stakeholder lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif 

terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan 

serta pengawasan kinerja perusahaan tersebut.106 

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

setidaknya ada 6 (enam) hal yang membuat penyelenggaraan good corporate 

governance sangat perlu dilakukan, yaitu:107 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 

pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandiran masing-masing 

organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

3. Mendorong Pemegang Saham, anggota Dewa Komisaris, dan anggota 

Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sektar perusahaan. 

5. Mengoptimalisasikan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham dengan 

tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang 

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan.  

 

 

Dalam konteks pelayanan publik khususnya pada BUMN, penerapan good 

corporate governance sudah menjadi keharusan agar tata kelola perusahaan dapat 

mendorong terwujudnya daya saing ditengah persaingan dengan sektor privat yang 

semakin tak terkendali. Pada penerapan good corporate governance dalam BUMN 

mencakup beberapa hal diantaranya;108 

 
106 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 30. 
107 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate 

Governance,( Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm 15.  
108 Ibid.  
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1. Maksud, tujuan, dan manfaat penerapan good corporate governance 

dalam BUMN; 

2. Prinsip-prinsip dasar good corporate governance seperti transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran 

(Fairness); 

3. Praktek-praktek good corporate governance yang dapat diterapkan 

dalam BUMN.  

 

Menurut Mas Achmad Daniri, salah satu tujuan utama dari ditegakkannya 

good corporate governance adalah untuk menciptakan sistem yang dapat menjaga 

keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu 

mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola (mismanagement), 

menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimumkan produktivitas 

penggunaan aset sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal.109 

Konsep good corporate governance sendiri pada dasarnya masih memiliki 

keterkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Karena pada awalnya konsepsi 

governance muncul di Indonesia pasca krisis ekonomi di akhir paruh tahun 1997 

dengan ditandatanganinya Letter of Intents (LOI) antara Pemerintah Indonesia 

dengan lembaga donor yaitu International Monetary Fund (IMF) yang 

mensyaratkan adanya perbaikan governance di sektor publik maupun korporasi.110 

Kemudian hal tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Tap MPR Nomor VII 

 
109 Daniri, Mas Achmad. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam 

Konteks (Jakarta : PT Ray, 2006) hlm 125.  
110 Cyrillus Harinowo, IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 47 
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tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan dalam Bab IV ayat 9 butir a, yaitu 

terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, 

memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  

LOI dan Tap MPR tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah untuk 

mewujudkan good corporate governance dengan dikeluarkannya perangkat-

perangkat Perundang-perundang dan Peraturan Pemerintah di antaranya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dan Inpres Nomor 7 

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. Serta ditekankan 

mengenai pentingnya governance dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 

tentang BUMN. 

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan 

hubungan arah dan  kinerja perusahaan, serta juga peran penting penerapan good 

corporate governance. Kriteria penerapan good corporate governance yang baik 

meliputi adanya pemahaman dan komitmen untuk melaksanakan good corporate 

governance oleh semua anggota Direksi. Menurut Arief dan Bambang, perusahaan 

yang telah menerapkan good corporate governance dengan baik seharusnya sudah 

memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance.111 

 
111 Arief dan Bambang. 2007. Penerapan Prinsip-Prinsip GCG, (Online). 

(http://me///C:User/home/dow-nloads/747-14i6-i-SM%20(2).pdf. Diakses terakhir tanggal 4 April 

2019, Pukul 11.00 WIB.  

http://me/C:User/home/dow-nloads/747-14i6-i-SM%20(2).pdf
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Berdasarkan prinsip good corporate governance, Direksi bertugas untuk 

mengelola Perseroan.112 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan 

tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkannya, Direksi dapat 

menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai penasehat. Setiap anggota 

Direksi haruslah orang yang memiliki karakter yang baik dan berpengalaman untuk 

jabatan yang didudukinya. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi 

kepentingan Perseroan dan Direksi harus memastikan agar Perseroan melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak 

yang berkepentingan.113 

Bagi Komisaris, dalam prinsip good corporate governance organ tersebut 

memiliki tanggung jawab dan mempunyai wewenang mensupervisi kebijakan dan 

tindakan Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi bila diperlukan.114 Untuk 

melakukan tindakan tersebut Komisaris dapat berdasarkan prosedur-prosedur yang 

telah diterapkan atau meminta nasihat profesional yang independen dan/atau 

menetapkan panitia khusus.115 Di samping itu Komisaris Perseroan juga harus 

memperhatikan semua hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan 

serta anggaran dasar perusahaan ketika melakukan kewajibannya dan harus 

berkeyakinan bahwa Direksi juga memperhatikannya.116 

 
112 Amin Widjaja Tunggal, Tata Kelola Perusahaan: Teori dan Kasus, (Jakarta: Harvarindo, 

2008), hlm 27. 
113 Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Good Corporate 

Governance, hlm 11. 
114 Amin Widjaja Tunggal, 2008, Op. Cit., hlm 25. 
115 Ibid.  
116 Ibid., hlm 26. 
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Penerapan good corporate governance yang efektif dapat memberikan 

sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta 

menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. Menurut Mas 

Achmad, dengan menerapkan good corporate governance yang baik akan 

memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:117 

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan 

kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap 

pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan 

peraturan yang belaku. 

2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan 

berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di 

perusahaan. 

3. Mengurangi agency cost yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak 

manajemen. 

4. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari 

pengelolaan perusahaan yang baik yang menyebabkan tingkat bunga 

atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin 

kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. 

5. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan 

citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.  

 

Dalam paradigma prinsip corporate governance salah satu yang penting 

untuk dilindungi adalah business judgment rule dari Direksi Perseroan.118 American 

Law Institute mengemukakan bahwa business judgment rule diperlukan untuk 

melindungi Direksi dan pengurus Perseroan lainnya dari risiko yang melekat dalam 

pertimbangan atas keputusan bisnis mereka serta menghindari risiko hambatan 

terhadap inovasi dan keputusan bisnis yang berani.119 Kondisi tersebut sesuai 

 
117Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: konsep Dan Penerapannya dalam 

Koteks (Jakarta: PT Rau, 2006) hlm 15-16. 
118 Carlos Andrés Laguado Giraldo, Factors Governing The Application Of The Business 

Judgment Rule: An Empirical Study Of The US, UK, Australia And The EU, Universitas. Bogotá 

(Colombia) N° 111: 115-166, enero-junio de 2006, hlm 122. 
119 William J. Carney, The ALI’s Corporate Governance Project: The Death of Property 

Rights?”, (Geo. Washlm L. Rev. 898, 1992), hlm 898. 
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dengan tujuan ekonomis yaitu untuk memberikan kebebasan dan kemanfaatan 

kepada keputusan Direksi dengan mempertimbangkan bahwa perilaku efisien 

tersebut meningkatkan investasi Pemegang Saham. Hasil dari pencapaian tersebut 

adalah struktur tata kelola perusahaan yang lebih efisien yang memungkinkan 

Direksi memiliki keleluasaan untuk memajukan Perseroan dalam kerangka 

mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas.120 

Dari segi prinsip good corporate governence, apabila diperhatikan dengan 

seksama maka doktrin business judgement rules merupakan bagian dari prinsip 

good corporate governance121 yang meliputi transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Hal tersebut karena doktrin 

business judgement rules merepresentasikan hal dasar dari prinsip good corporate 

governance yaitu implikasi dari pertanggungjawaban Direksi dan pengaruhnya 

kepada hubungan Direksi itu sendiri dengan Pemegang Saham. Dengan kata lain 

doktrin business judgement rules saling berkaitan dengan prinsip good corporate 

governance dan saat ini prinsip-prinsip good corporate governance122 secara tegas 

 
120 Ibid. 
121 Amin Widjaja Tunggal dalam Bukunya Tata Kelola Perusahaan: Teori dan Kasus yaitu 

Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. 

The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among 

different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders and other 

stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By 

doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the 

means of attaining those objectives and monitoring performance.  
122 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada Badan Usaha Milik Negara didefinisikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance), yang disebut dengan GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu 

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 

etika berusaha. 
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diwajibkan oleh Pemerintah untuk diterapkan pada BUMN secara konsisten dan 

berkelanjutan.123  

Meskipun business judgement rule dibutuhkan oleh Direksi dan Komisaris 

dalam Perseroan, penerapan business judgement rules dalam transaksi komersial di 

BUMN menurut Prasetio akan menghadapi kompleksitas karena akan selalu terkait 

dengan konsep dan pengertian keuangan negara, terutama bila terjadi kerugian pada 

BUMN.124 Walaupun Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapatnya terkait 

pemisahan kekayaan negara dalam BUMN namun hal tersebut belum sepenuhnya 

dirasakan ‘terang benderang’ bagi para Dewan Komisaris dan Direksi BUMN 

dalam mengambil langkah/keputusan bisnis bagi kemajuan usahanya yang 

notabene juga merupakan keberhasilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Menurut Mahkamah Konstitusi mengingat pemisahan kekayaan negara 

dalam BUMN sangat terkait dengan kerangka pemikiran yang dimuat 

dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33 dimana fungsi BUMN merupakan 

derivasi dari penguasaan negara atas objek/bidang-bidang usaha yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka 

pemisahan kekayaan negara tersebut tidak dapat diartikan sebagai 

putusnya kaitan negara dengan BUMN.125 Pemisahan kekayaan negara 

pada BUMN hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha 

dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan 

persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang 

memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.”126  

 

 
123 Kewajiban bagi BUMN untuk melaksanakan prinsip good corporate governance dimuat 

dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2011. 
124 Prasetio, 2014, Op.Cit., hlm 403 
125 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, Hlm 228-229. 
126 Ibid., hlm 229 
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Pada dasarnya keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi suatu BUMN 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

yang baik dapat memberikan keuntungan dari segi pendapatan maupun nilai 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dapat meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang atau 

disebut dengan future value. Future value suatu perusahaan dapat dilihat dari 

pertumbuhan nilai saham perusahaan tersebut di masa yang akan datang.127 Future 

value yang tinggi memberikan keuntungan kepada Pemegang Saham perusahan di 

mana dalam hal ini Pemegang Saham utama dari BUMN adalah Pemerintah 

Republik Indonesia.128 

Menurut Black’s Law Dictionary edisi 10th ed 2014, future value, yaitu: 

“Future value is the value at some future time, of a present sum or a series of 

monetory payments, calculated at specific interest rate”.129(terjemahan bebas, 

yaitu: future value merupakan nilai pada waktu mendatang, dari jumlah sekarang 

atau serangkaian pembayaran moneter, dihitung pada tingkat bunga tertentu).  

Mengacu kepada definisi future value di atas, maka tindakan Direksi BUMN yang 

memiliki risiko bisnis demi mendapatkan keuntungan yang besar di waktu yang 

akan datang merupakan tindakan bisnis yang berorientasi kepada tindakan bisnis 

future value.  

 
127 John J. Ballow, Roland Burgman and Michael J. Mohar, Managing For Shareholder 

Value: Intangibles, Future Value And Investment Decisions, Jurnal of Business Strategy Vol. 25 

Nomor 3 2004, pp. 26-34, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 0275-6668, hlm 26 
128 Ibid. 
129 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (West Publishing Co, St. Paul, 

Minnesota, 2010), ed. 10, hlm.1785. 
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BUMN sebagai sebuah badan hukum milik negara tidak seperti badan 

hukum swasta pada umumnya. Visi dan misi BUMN secara otomatis tidak dapat  

dilepaskan begitu saja dari visi dan misi negara sebagai badan pembentuknya, 

demikian pula dengan corporate action yang dilakukannya tidak dapat murni 

sebagai tindakan bisnis semata tetapi bisnis yang dilakoni oleh BUMN juga 

mengandung “permintaan Pemerintah” untuk melakukannya. Seperti misalnya 

pembangunan sarana telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia 

(Persero) Tbk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang di dalamnya tentu 

sarat akan visi dan misi Pemerintah yang didelegasikan kepada PT Telkom 

Indonesia (Persero) Tbk untuk dilakukan. Pembangunan Pembangkit Listrik yang 

dilakukan PT PLN (Persero) untuk mengalirkan listrik ke seluruh wilayah negara 

Indonesia. Sebagaimana diketahui saat ini, bahwa Pemerintah sedang menggalakan 

program 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang juga didukung oleh 

Kementrian BUMN seperti program “BUMN Hadir Untuk Negeri”.  

Sebagai organisasi yang mewadahi kegiatan ekonomi, Organ Perseroan 

(Direksi, Dekom dan RUPS), utamanya Direksi harus mampu melakukan 

terobosan, pembaharuan, serta upaya menangkap peluang dengan penuh 

perhitungan dalam menghadapi risiko usaha, karena sebagaimana layaknya sebuah 

bisnis dalam keadaan tertentu bisa memberikan keuntungan dan bisa juga 

mengalami kerugian. Paradigma fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan dari 

negara yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (business judgment 

rules/BJR), telah cukup menjadi landasan untuk turut ambil bagian dalam setiap 
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peluang usaha, termasuk melakukan kegiatan usaha (yang mengandung aspek 

future value) yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Perseroan. 

Dalam kaitannya dengan transaksi future value ini kita dapat melihat 

berdasarkan kasus-kasus yang menjerat Direksi BUMN. Kasus-kasus tersebut 

berhubungan dengan kebijakan corporate action yang diambil oleh Direksi demi 

kepentingan Perseroan. Kasus-kasus yang berhubungan dengan pengelolaan 

BUMN oleh Direksi tersebut dapat dilihat dalam kasus Direktur Utama PT Merpati 

Nusantara Airlines (Hotasi Nababan), Kasus Karen Agustiawan (ex. Direksi 

Pertamina), dan Kasus Dahlan Iskan. 

Namun, melihat peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan 

aspek kekayaan negara, BUMN, kekayaan yang dipisahkan, maka akan terus terjadi 

masalah yang berhubungan dengan Direksi BUMN yang mengambil tindakan demi 

menjalankan kepentingan perusahaan dalam transaksi bisnis perusahaan 

kedepannya yang berpotensi menjadi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana. Oleh 

sebab itu, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, Penelitian Disertasi 

ini dilakukan dengan mengambil judul yaitu: “PERLINDUNGAN HUKUM  

TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT 

TRANSAKSI FUTURE VALUE DI  INDONESIA”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, dimana telah 

terjadi perbedaan penafsiran dalam menilai ada tidaknya kerugian negara dalam 

suatu transaksi yang bersifat future value, sebagai akibat dari ketidakharmonisasian 
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peraturan yang mengatur mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana kepastian hukum atas suatu transaksi yang bersifat future 

value di lingkungan BUMN? 

2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi Direksi BUMN 

dalam melakukan transaksi yang bersifat future value saat ini? 

3. Bagaimana pengaturan terkait transaksi future value yang baik dan 

memenuhi aspek kepastian hukum bagi Direksi BUMN? 

1.3 Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai aspek Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Badan 

Usaha Milik Negara Terkait Future Value di Indonesia merupakan penelitian yang 

membahas mengenai kepastian hukum atas tindak Direksi di Lingkungan BUMN 

yang melakukan aksi korporasi yang bersifat future value. Kepastian hukum 

tersebut akan berhubungan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan 

terhadap Direksi BUMN dalam melakukan transaksi bisnis future value. Konsep 

Future Value di Lingkungan BUMN masih terus dibahas oleh para Stakeholder, 

namun sampai saat ini belum mampu merumuskan satu kebijakan hukum dan 

perlindungan yang memadai di masa depan bagi Direksi BUMN. Penelitian ini 

mencoba mengkaji kepastian hukum bagi Direksi BUMN dan melalui transaksi 

yang bersifat belum mendatangkan keuntungan saat ini, namun diprediksi akan 

meningkatkan keuntungan yang besar bagi perusahaan dan mampu meningkatkan 

nilai perusahaan di masa yang akan datang (Future Value). Berikut dalam Tabel 1 
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diuraikan mengenai Karya Tulis yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan 

Negara, Future Value, dan Business Judgment Rule.  

Tabel 1. Karya Tulis Ilmiah Yang Berkaitan dengan Topik Penelitian 

No. Penulis Judul 

Karya 

Ilmiah 

Tahun Universitas 

1 Prasetio 

Penerapan Business 

Judgment Rule dalam 

Rekonstruksi Transaksi 

Komersial PT (Persero) 

Berdasarkan UU No 40 

Tahun 2007 

Disertasi 

2013 

Universitas 

Gajah Mada 

2 Timbo 

Mangaranap 

Sirait 

Reformasi hukum pidana 

korporasi dan sistematisasi 

penegakannya secara 

integral guna mewujudkan 

kepastian hukum yang 

berkeadilan dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia 

Disertasi 2018 Universitas 

Katolik  

Parahyangan 

3 Hendry Julian 

Noor 

Kerugian Keuangan Negara 

Dalam Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Negara 

Berbentuk Perseroan 

Terbatas, Perspektif Hukum 

Disertasi 2018 Universitas 

Gajah Mada 
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Bisnis Dan Tindak Pidana 

Korupsi 

4 Parameshwara Kriminalisasi Terhadap 

Direksi dalam Pengurusan 

Perseroan Terbatas 

Disertasi 2017 Universitas 

Sumatera 

Utara 

 

5 Barliansyah Prinsip Pemisahan Harta 

Kekayaan Badan Hukum 

yang Menjadi Modal 

BUMN Persero di Tinjau 

dari Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas 

Tesis 2018 Universitas 

Islam Riau 

6 Tito Jaelani Analisis Terhadap Unsur 

Kerugian Keuangan Negara 

Terkait Perkara Tindak 

Pidana Korupsi Yang 

Melibatkan Badan Usaha 

Milik Negara 

Tesis 2018 Universitas 

Pasundan 

7 Kusmono Tanggung Jawab Direksi 

Persero Pada Pengelolaan 

Penyertaan Modal Negara 

Dalam Hal Terjadi Kerugian 

Tesis 2008 Universitas 

Sumatera 

Utara 
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8 Dina 

Khairunnisa 

Kedudukan, Peran Dan 

Tanggung Jawab Hukum 

Direksi Dalam Pengurusan 

BUMN 

Tesis 2009 Universitas 

Sumatera 

Utara 

9 Jhon Piter 

Situmeang 

Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Dana Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran 

(Silpa) Yang Merugikan 

Keuangan Negara 

Tesis 2019 Universitas 

Jember 

10 Arifianto 

Ibrahim 

Tanggung Jawab Direksi 

Persero Dalam Hal Terjadi 

Kerugian(Studi Kasus Pada 

Sewa Menyewa Pt.Merpati 

Nusantara Airlines Dengan 

Thirdstone Aircraft Leasing 

Group) 

Tesis 2013 Universitas 

Islam 

Indonesia 

 

Berdasarkan hasil pencarian Penulis terkait dengan topik penelitian ini, belum 

Penulis temukan penelitian hukum setingkat Disertasi yang mengkaji mengenai 

konsep future value dalam keuangan negara. Dalam berbagai penelitian setingkat 

Disertasi sedikitnya Penulis temukan beberapa Disertasi yang mengkaji mengenai 

kerugian keuangan negara maupun konsep business judgement rule. Berikut 

Penulis uraikan lebih lanjut, yaitu:  
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1. Prasetio (2013), Penerapan Business Judgment Rule dalam Rekonstruksi 

Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007, 

Disertasi Doktor Ilmu Hukum S3, Universitas Gajah Mada. 

Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip business judgement 

rules di tengah dilema BUMN terhadap penegakan hukum pidana, fokus 

penelitian tersebut mengacu kepada karakteristik business judgement rules 

dalam restrukturisasi transaksi BUMN, prinsip akuntansi dan pengelolaan 

risiko pada BUMN, serta implikasi business judgement rules terhadap 

reformasi hukum di Indonesia. Dalam penerapan business judgement rules, 

Prasetio menjelaskan mengenai keterbatasan business judgement rules 

dalam UU PT, pengaturan business judgement rules di masa depan serta 

implikasi dan hubungannya dengan good corporate governance. 

Pembahasan tersebut dihubungkan dengan restrukturisasi terhadap transaksi 

komersial PT (Persero).  

2. Timbo Mangaranap Sirait (2018), Reformasi hukum pidana korporasi dan 

sistematisasi penegakannya secara integral guna mewujudkan kepastian 

hukum yang berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, 

Disertasi Doktor Ilmu Hukum S3, Universitas Katolik Parahyangan. 

Disimpulkan, Pertama, ditemukan “penyebab dari suatu penyebab yang 

menjadi penyebab dari penyebab berikutnya” (causa causae est causa 

causati) berupa “kendala Konstitusional” pergeseran makna Badan 

Kehakiman dalam “arti luas” Pasal 24 UUD 1945 jadi “arti sempit” dalam 

Pasal 24 UUD 1945 (amandemen), dan “kendala Perundang-undangan” 
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PERMA 13/2016 belum memenuhi syarat pembentukan Undang-undang 

yang baik sebagai hukum pidana korporasi Formil menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sehingga urgen direformasi hierarki nya setara 

undang-undang, serta kendala model pertanggungjawaban pidana korporasi 

“Teori Identifikasi” dalam RUUKUHP 2015 direformasi dengan “Doktrin 

Agregasi”130 guna kepastian hukum berkeadilan, Kedua, perlu reformasi 

politik penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi substansial, 

struktural, kultural dengan paradigma baru sistematis integral bentuk 

“Mediasi Penal”131 “Pidana Berbayar” Pasal 82 RUUKUHP 2015, 

korporasi dapat “mengaku bersalah/tidak mengaku bersalah” di tahap 

Penyelidikan, Penyidikan, Pra penuntutan, kecuali sudah memasuki 

Pemeriksaan Pengadilan pada sistem peradilan pidana Indonesia. 

3. Hendry Julian Noor (2018) Kerugian Keuangan Negara Dalam 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, 

Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi, Disertasi Doktor 

Ilmu Hukum S3, Universitas Gajah Mada. 

 
130 Teori Agregasi adalah teori yang mengakumulasikan kesalahan sejumlah orang secara 

kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau setidaknya 

orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi tersebut. Sebagaimana dikutip dari Chairun 

Abdullah, Partai Politik Sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi, Kompasiana, 

https://www.kompasiana.com/heruab/54f39302745513962b6c7a73/partai-politik-sebagai-subjek-

hukum-pidana-korporasi, diakses terakhir pukul 14.00 WIB, tanggal 27 Agustus 2019. 
131 Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. 

Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan 

pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua 

pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran  penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR 

(Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi 

antara pelaku dengan korban. Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia”, Jurnal Universitas Negeri Jambi, hlm 1. 

https://www.kompasiana.com/heruab/54f39302745513962b6c7a73/partai-politik-sebagai-subjek-hukum-pidana-korporasi
https://www.kompasiana.com/heruab/54f39302745513962b6c7a73/partai-politik-sebagai-subjek-hukum-pidana-korporasi
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Disertasi ini membahas, yaitu: Pertama, bahwa kerugian yang dialami oleh 

BUMN Persero tersebut tidak selalu termasuk dalam kualifikasi kerugian 

keuangan negara, kecuali jika secara "nyata" adanya perbuatan melawan 

hukum (masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana korupsi) yang dilakukan 

oleh direksi. Kedua, konsep "kepemilikan" negara pada BUMN tersebut 

seharusnya hanya dimaknai bahwa penguasaan negara secara fisik 

terhadap BUMN Persero tersebut adalah berbentuk saham, dan bukan 

harta kekayaan BUMN Persero tersebut. Ketiga, konsep yang seharusnya 

dipahami adalah bahwa keadaan-keadaan yang dapat menjadi syarat 

bahwa kebijakan atau keputusan bisnis yang dapat membuat direksi harus 

bertanggung jawab secara pidana khususnya tindak pidana korupsi, yaitu: 

Pertama, tindakan dilakukan tidak sesuai dengan AAUPB (Asas-Asas 

Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik) dan BJR, dan bukan 

pula dilakukan dalam keadaan darurat. Kedua, kebijakan atau keputusan 

bisnis tersebut mengandung kecurangan, manipulasi, penyesatan, 

penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau 

pengelakan peraturan. Ketiga, tidak dilakukan dalam rangka kepentingan 

Persero, melainkan ada kepentingan pribadi turut bercampur ke dalamnya, 

termasuk misalnya pengambil keputusan atau kebijakan mendapatkan 

kickbacks dari kebijakan atau keputusan bisnis tersebut. Keempat, 

kebijakan atau keputusan bisnis tersebut dilakukan dengan cara melawan 

hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau keluarga, 

atau korporasi, atau golongan tertentu, atau pihak lain. Kelima, setidaknya 
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kebijakan atau keputusan bisnis dijadikan sebagai pintu masuk (entry 

point) untuk melakukan suatu kejahatan. Keenam, berkurangnya jumlah 

saham atau menurunnya nilai saham pemerintah tersebut, akibat adanya 

kebijakan yang diambil dengan secara tidak patut dan secara melawan 

hukum. Ketujuh, dan yang merupakan inti yang melingkupi semua 

keadaan di atas adalah adanya moral hazard dari direksi yang mengambil 

kebijakan atau keputusan bisnis tersebut. 

4. Parameshwara (2017) Kriminalisasi Terhadap Direksi dalam Pengurusan 

Perseroan Terbatas Disertasi Doktor, Ilmu Hukum S3, Universitas 

Sumatera Utara. 

Kriminalisasi Keputusan Bisnis Direksi Perseroan Terbatas dapat 

dilakukan apabila keputusan bisnis tersebut melanggar hak publik. 

Korporasi, Direksi dan Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana tergantung dari peranan masing-masing subjek dan dapat ditelusuri 

peranannya dengan menggunakan collective knowledge doctrine, 

responsibility corporate officer, theory of accomplice liability. Selanjutnya 

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Terbatas, dengan 

menggunakan doktrin business judgment rule dan reactive corporate fault. 

Kesimpulannya berada pada kemampuan analisis proses pengambilan 

keputusan Direksi menjadi faktor utama untuk menentukan ada tidaknya 

perbuatan pidana dan bukan kepada hasil dari sebuah keputusan bisnis 

(untung atau rugi). Proses pengambilan keputusan Direksi menentukan ada 

atau tidaknya mens rea. Disarankan kerangka berfikir Direksi yang telah 
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sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance), tertuang dalam semua prosedur pengambilan keputusan 

Direksi, merupakan the highest standard of morality (standar moral 

tertinggi) bagi Direksi, penting bagi semua komponen penegak hukum 

mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat untuk 

menyeragamkan konsep bahwa Direksi adalah trustee yang menjalankan 

amanah untuk mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas untuk 

kepentingan terbaik bagi Perseroan Terbatas tersebut. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu : 

a. Untuk menganalisis kepastian hukum atas suatu transaksi bisnis yang 

bersifat future value di lingkungan BUMN; dan 

b. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Direksi 

BUMN dalam melakukan transaksi yang bersifat future value saat ini; 

c. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan terkait transaksi future 

value yang baik dan memenuhi aspek kepastian hukum bagi Direksi 

BUMN. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat 

penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis: 

 

 



 

59 
  

1.5.1 Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memperkaya serta 

membawa perkembangan literatur maupun peraturan dan 

perundang-undangan mengenai korporasi khususnya terkait 

Perseroan Terbatas yang berbentuk Persero, serta perkembangan 

atas teori-terori penerapan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, 

dan asas keadilan terhadap aspek pertanggungajawaban pengelolaan 

BUMN.  

1.5.2 Manfaat secara praktis 

a. Direksi BUMN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi bagi Direksi BUMN dalam menjalankan pengelolaan 

BUMN terutama yang berkaitan dalam pelaksanaan transaksi yang 

bersifat future value serta memberi manfaat bagi para Direksi 

BUMN pada tataran praktik dalam melakukan tindakan bisnis 

bersifat future value tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang benar dan lurus serta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

b. Regulator 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

regulator untuk merumuskan kebijakan terkait dengan korporasi 

pada umumnya dan Perseroan Terbatas berbentuk Persero 

khususnya, dimana regulator mampu menciptakan peraturan yang 
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harmonis dan tidak tumpang tindih serta memberikan kepastian 

hukum bagi Direksi BUMN. 

c. Aparat Penegak Hukum 

 Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum 

yang berkaitan dengan korporasi dan Perseroan Terbatas berbentuk 

Persero serta menyamakan frekuensi pemahaman atas pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan terutama 

pada BUMN. 

 


