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KONSEPSI KERUGIAN ANAK 

PERUSAHAAN BUMN/BUMD DAN 

PENGECUALIANNYA DARI KERUGIAN 

NEGARA 

Prakata 

Pada tanggal 18 Desember 2020, Mahkamah Agung (MA) menetapkan 

Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 10/2020). Tujuan utama dari Rapat Pleno 

Kamar MA adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan 

konsistensi hukum di sistem peradilan Indonesia. 

SEMA 10/2020 memuat 6 rumusan termasuk rumusan kamar pidana 

yang terdiri dari 5 butir dan salah satunya membahas pengertian 

kerugian anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengecualiannya dari kerugian 

keuangan negara.  

Kerugian Anak Perusahaan BUMN/BUMD 

Yang Tidak Termasuk Dalam Kerugian 

Negara 
 

1. Definisi Anak Perusahaan BUMN/BUMD 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU 

BUMN) tidak memberikan definisi atas anak perusahaan 

BUMN. Namun, dalam beberapa Peraturan Menteri BUMN 

terdapat definisi anak perusahaan BUMN, yaitu antara lain 

dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

BUMN yang mendefinisikan sebagai perusahaan yang 
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sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang 

bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% 

dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan 

jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%.  

Dari sudut pandang UU BUMN sendiri, dan sebagaimana 

dikonfirmasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 (Putusan MK 01) dan 2 

Putusan MA yang akan kami bahas dengan lebih rinci di 

bawah ini yaitu Putusan No. 3849/K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 

Desember 2019 atas nama Terdakwa Ferederick ST Siahaan 

(mantan Direktur Keuangan Pertamina)1 (Putusan MA 3849) 

dan Putusan No. 121K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas 

nama Terdakwa Karen Agustiawan (mantan Direktur Utama 

Pertamina)2 (Putusan MA 121), anak perusahaan BUMN 

bukan merupakan BUMN.   

Adapun anak perusahaan BUMD belum secara tegas 

didefinisikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, 

walaupun secara prinsip seharusnya akan memiliki definisi 

serupa dengan definisi anak perusahaan BUMN sebagaimana 

disebut di atas. 

2. Syarat Kerugian BUMN/BUMD Yang Tidak Termasuk 

Dalam Kerugian Negara 

Butir krusial dalam rumusan kamar pidana yang dimuat oleh 

SEMA 10/2020 menegaskan bahwa: “Kerugian yang timbul pada 

 
1 Ferederick didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 (UU 

Tipikor) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sebelumnya, Ferederick dinyatakan bersalah dan dihukum pidana 8 tahun penjara dan 

denda sebesar Rp1.000.000.000 subsider 4 bulan penjara sebagaimana Putusan 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 24/Pid-Sus-TPK /2019/PT.DKI menguatkan putusan 

di tingkat Pengadilan Negeri. 

 
2 Karen Agustiawan didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 

ayat (1) KUHP. Sebelumnya, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah dan dihukum 

pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsider 4 bulan penjara 

sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi No. 34/Pid-Sus-TPK /2019/PT.DKI atas yang  

menguatkan putusan di tingkat Pengadilan Negeri. 



 

anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber 

dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal BUMN/BUMD 

dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk 

kerugian Negara”. 

Dari rumusan di atas, untuk dapat menyatakan bahwa 

kerugian suatu anak perusahaan BUMN/BUMD bukan 

merupakan kerugian negara, harus terpenuhi 2 unsur, yaitu:  

(i) modal anak perusahaan BUMN/BUMD tersebut tidak 

berasal dari: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) atau (b) penyertaan modal 

BUMN/BUMD, dan 

(ii) anak perusahaan BUMN/BUMD tersebut tidak 

menerima/menggunakan fasilitas negara.  

3. Pengertian Penyertaan Modal BUMN/BUMD 

Istilah “penyertaan modal BUMN/BUMD” tidak dijelaskan 

lebih rinci dalam SEMA 10/2020, dan perlu diklarifikasikan 

lebih lanjut karena kenyataannya, penerbitan saham anak 

perusahaan BUMN/BUMD kepada suatu BUMN/BUMD pasti 

mensyaratkan adanya penyetoran modal baik dalam bentuk 

tunai maupun non-tunai (atau dikenal juga dengan istilah 

inbreng) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

N0. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 

Untuk menghasilkan pembacaan yang runut, konsisten dan 

sistematis serta dengan memperhatikan isi dari Putusan MK 

01,  serta Putusan MA 121 dan Putusan MA 3849 (yang 

menjadikan Putusan MK 01 sebagai landasan keputusan 

hakim MA), istilah “penyertaan modal BUMN/BUMD” 

seharusnya dibaca sebagai penggunaan dana yang bersumber 

dari modal ditempatkan dan disetor dari suatu BUMN/BUMD 

sebagai sumber setoran modal di level anak perusahaan 

BUMN/BUMD tersebut.  



 

Penafsiran ini konsisten dengan ketentuan bahwa penyertaan 

modal anak perusahaan BUMN/BUMD tidak berasal dari 

APBN/APBD karena dalam banyak kasus, modal suatu 

BUMN/BUMD bersumber dari APBN/APBD sehingga sebagai 

bentuk kehati-hatian dari MA, untuk menghindari 

dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, modal anak 

perusahaan BUMN/BUMD tersebut juga tidak boleh 

bersumber dari dana yang termasuk dalam modal 

ditempatkan dan disetor dari BUMN/BUMD yang relevan. 

Namun demikian, bagaimana cara memastikan bahwa dana 

setoran modal anak perusahaan BUMN/BUMD tidak berasal 

dari modal ditempatkan dan disetor BUMN/BUMD, 

khususnya mengingat kas yang masuk dalam BUMN/BUMD 

sudah akan tercampur? Bagi BUMN/BUMD yang menerima 

penyertaan modal negara (PMN) secara spesifik, cara paling 

sederhana adalah dengan memastikan bahwa jumlah total 

dana yang diterima dari PMN tersebut tidak digunakan untuk 

mendirikan atau meningkatkan modal anak perusahaannya. 

Ketentuan alokasi dana ini dapat ditetapkan secara tegas oleh 

manajemen BUMN/BUMD yang bersangkutan.  

Adapun untuk BUMN/BUMD yang sudah berjalan 

independen dan tidak lagi menggunakan PMN, seharusnya 

tidak bisa lagi dikategorikan menggunakan modal dari negara 

untuk keperluan setoran modal kepada anak perusahaannya. 

Hal ini dihubungkan dengan pengertian mengenai Keuangan 

Negara dan pengecualiannya untuk anak perusahaan 

BUMN/BUMD.  

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (UUKN) 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. Selanjutnya Pasal 2 

huruf (g) UUKN menjelaskan bahwa istilah Keuangan Negara 

meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola 



 

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah.  

Putusan MA 121 menyatakan bahwa kerugian anak 

perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara karena 

anak perusahaan BUMN tidak tunduk pada UUKN dan UU 

BUMN. Adapun Putusan MA 3849 menyatakan bahwa anak 

perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham yang 

dimiliki oleh BUMN dan dengan kata lain, modal atau saham 

anak perusahaan BUMN tersebut dimiliki oleh BUMN dan 

tidak berasal dari penempatan langsung dari negara yaitu dari 

APBN atau APBD.    

Dua putusan ini (yang juga mengutip Putusan MK 01) 

menunjukkan bahwa dalam pandangan MA, anak perusahaan 

BUMN tidak terikat lagi dengan Keuangan Negara dan bahwa 

pengertian kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah terbatas pada penyertaan modal 

negara secara langsung dalam BUMN/BUMD yang relevan. 

Konsekuensinya, kecuali ada informasi secara spesifik yang 

menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN tersebut 

menerima dana PMN (dan oleh karenanya masih terhubung 

dengan APBN/APBD), setoran dana dari BUMN/BUMD 

kepada anak perusahaannya seharusnya tidak dianggap 

sebagai setoran yang menggunakan dana yang bersumber 

dari modal ditempatkan dan disetor BUMN/BUMD tersebut. 

Dalam Putusan MA 3849 dan Putusan MA 121, kami juga 

tidak menemukan adanya pembahasan dari majelis hakim 

yang mempertanyakan apakah setoran modal yang diterima 

oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berasal dari modal 

ditempatkan dan disetor PT Pertamina (Persero) (Pertamina).  

Majelis hakim bahkan langsung menegaskan bahwa PHE 

tidak tunduk pada Keuangan Negara dan modalnya tidak 

berasal dari APBN/APBD dikarenakan sudah bersumber dari 

dana yang disetorkan oleh Pertamina. 



 

4. Pengertian Fasilitas Negara 

SEMA 10/2020 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

menggunakan “fasilitas negara”. Namun demikian, istilah 

“fasilitas negara” dapat ditemukan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum (UU 7/2017) yakni sarana dan prasarana yang dibiayai 

dari APBN dan/atau APBD yang meliputi: 

(a) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi 

kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas 

pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; 

(b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik 

Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik 

Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil 

yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip keadilan; dan 

(c) sarana perkantoran, radio daerah dan 

sandi/telekomunikasi milik pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya serta 

bahan-bahan. 

Menarik juga untuk dicatat bahwa UU 7/2017 membedakan 

pengertian fasilitas negara dengan fasilitas BUMN/BUMD 

yang menunjukkan konsistensi dengan ketentuan Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

yang secara tegas memisahkan barang milik negara dengan 

barang milik BUMN.  

Kekuatan Hukum Surat Edaran 

Surat Edaran pada dasarnya merupakan suatu peraturan kebijakan 

(beleidsregel) yang sifatnya hanya sebagai instrumen administratif 

yang bersifat internal. Berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 

57/KMA/SK/IV/2016, yang dimaksud dengan SEMA adalah bentuk 

edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi 

bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat 



 

administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu 

yang dianggap penting dan mendesak.  

Apabila merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(UU 12/2011), Surat Edaran memang tidak termasuk dalam jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan. Terlebih UU 12/2011 juga 

mengatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

Namun demikian, terlepas dari fakta bahwa Surat Edaran tidak 

termasuk dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 

12/2011, dalam praktiknya, sebagai pedoman bagi setiap instansi 

pengadilan di Indonesia, Surat Edaran memiliki kekuatan untuk 

mengarahkan bagaimana cara hakim membaca dan 

mengimplementasikan isi dari peraturan perundang-undangan, dan 

cara membaca ketentuan suatu peraturan perundang-undangan 

adalah sama pentingnya dengan cara menentukan sumber hukum 

yang relevan.  

Ketentuan dalam SEMA 10/2020 sendiri sebenarnya tidak 

menciptakan sumber hukum baru, melainkan mengarahkan para 

hakim di Indonesia dalam membaca ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait pengertian 

kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 

Mengingat peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi di 

Indonesia belum secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud 

dengan kerugian negara dan oleh karenanya kita temukan beragam 

praktik penafsiran di berbagai instansi peradilan, penerbitan SEMA 

10/2020 adalah suatu momen yang sangat penting, khususnya bagi 

BUMN/BUMD dan anak perusahaannya. Dengan adanya SEMA 

10/2020, MA hendak menyeragamkan pendapat para hakim dalam 

menafsirkan ketentuan kerugian negara dan hal ini seharusnya 

dipandang positif karena tujuannya adalah menghilangkan 



 

kerancuan dalam pelaksanaan bisnis BUMN/BUMD dan anak 

perusahaannya yang semakin kompleks. 

Perlu diingat bahwa pengertian kerugian negara ini juga berkaitan 

erat dengan pemahaman bahwa direksi BUMN/BUMD dan anak 

perusahaannya seharusnya tidak dipidana untuk kerugian bisnis 

sepanjang terpenuhinya prinsip business judgment rule. Untuk itu, 

Buletin Klien ini juga akan membahas secara lebih rinci Putusan MA 

121 dan Putusan MA 3849 yang dalam pandangan kami perlu dibaca 

secara bersama-sama dengan tuntutan penafsiran kerugian negara 

sebagaimana dimaksud dalam SEMA 10/2020.     

Putusan MA terhadap Mantan Direktur 

Utama dan Mantan Direktur Keuangan 

Pertamina terkait Pengertian Kerugian 

Negara Sehubungan dengan Kerugian 

Anak Perusahaan BUMN  
 

Sekitar satu tahun sebelum diterbitkannya SEMA 10/2020, titik terang 

posisi bahwa kerugian anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan 

kerugian negara sejatinya telah diberikan oleh MA yang membebaskan 

mantan Direktur Utama dan Direktur Keuangan Pertamina dari 

tuntutan pidana sehubungan dengan meruginya PHE dalam akuisisi 

Blok Basker, Manta & Gummy (BMG) Australia (yang dituding turut 

mengakibatkan kerugian negara).  

Dalam Putusan MA 121 dan Putusan MA 3849, Karen (selaku mantan 

Direktur Utama Pertamina) dan Ferederick (selaku mantan Direktur 

Keuangan Pertamina) diduga menyetujui investasi PHE berupa 

Participating Interest (PI) sebesar 10% di Blok BMG Australia tanpa 

adanya due dilligence serta analisis risiko yang memadai dan 

menandatangani sale purchase agreement tanpa persetujuan dari legal dan 

Dewan Komisaris.  

Majelis hakim di tingkat kasasi pada masing-masing perkara kemudian 

menyatakan bahwa masing-masing terdakwa terbukti melakukan 

perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, 



 

tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, 

sehingga permohonan kasasi dari terdakwa dikabulkan dan terdakwa 

dibebaskan dari hukuman.  

Hal ini didasarkan atas pertimbangan hukum sebagai berikut: (i) 

keuangan PHE sebagai anak perusahaan BUMN tidak termasuk 

keuangan negara begitu pula dengan kerugiannya, (ii) kerugian yang 

dialami oleh PHE merupakan risiko bisnis, dan (iii) perbuatan 

terdakwa merupakan pengejawantahan business judgment rule demi 

kepentingan perusahaan yang tidak dapat dituntut secara pidana.  

Pertimbangan hakim pada masing-masing perkara kami rangkum, 

sebagai berikut: 

 

No. 
Pertimbangan Hakim 

Putusan 121 (Karen) Putusan 3849 (Ferederick) 

1.  Keuangan anak perusahaan 

BUMN tidak termasuk 

keuangan Negara 

sebagaimana Putusan MK 01. 

Sehingga kerugian yang 

dialami oleh PHE sebagai 

anak perusahaan Pertamina 

bukanlah kerugian keuangan 

Negara karena PHE tidak 

tunduk kepada UUKN dan 

UU BUMN. 

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU 

BUMN, PHE sebagai anak 

perusahaan Pertamina 

bukanlah berstatus BUMN, 

melainkan anak Perusahaan 

BUMN karena didirikan 

melalui penyertaan saham yang 

dimiliki BUMN. Sehingga, 

saham PHE tersebut sebagian 

besar dimiliki BUMN, bukan 

berasal dari penempatan 

langsung dari Negara yakni 

dari APBN atau APBD. Oleh 

karena itu, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan 

PHE adalah melalui mekanisme 

pertanggungjawaban dalam 

RUPS 

2.  Mengenai izin dan 

persetujuan dewan komisaris 

Pertamina, terdakwa telah 

menerima izin dan 

persetujuan bidding melalui 

Memorandum Dewan 

Komisaris tanggal 30 April 

Terdakwa tidak dapat 

dipersalahkan karena 

menandatangani SPA tanpa 

adanya persetujuan RUPS oleh 

karena terdakwa bertindak 

untuk dan atas nama Pertamina 

dan merupakan suatu 



 

No. 
Pertimbangan Hakim 

Putusan 121 (Karen) Putusan 3849 (Ferederick) 

2019 tetapi sehari setelah 

penandatanganan Sale 

Purchase Agreement tanggal 27 

Mei 2009 di Sidney, Dewan 

Komisaris menunjukkan 

sikap yang mendua. 

perbuatan yang sah menurut 

hukum. Persetujuan RUPS 

tidak diperlukan karena 

akuisisi berupa PI tidak 

melanggar ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam Pasal 102 

ayat (1), (3), dan (4) UUPT 

tentang kewajiban 

mendapatkan persetujuan 

RUPS untuk transaksi yang 

melampaui 50% jumlah 

kekayaan perseroan. 

3.  Apa yang dialami oleh PHE 

adalah penurunan nilai aset 

(impairment) secara fluktuatif 

dalam 

pembukuan/pencatatan 

sesuai standar akuntansi 

keuangan. Selain itu, 

merupakan fakta (notoire 

feiten) bahwa oil company 

penuh dengan risiko karena 

tidak ada parameter yang 

pasti untuk menentukan 

berhasil atau gagalnya suatu 

explorasi sehingga apa yang 

terjadi di Blok BMG Australia 

sebagaimana yang dialami 

oleh seluruh perusahaan 

migas dunia merupakan hal 

yang lumrah sehingga 

adagium no risk, no business 

berlaku lebih nyata. 

Terjadinya penurunan asset 

sebesar AUD66.298.933 atau 

setara dengan nilai 

Rp568.066.000.000 sebagaimana 

yang dilaporkan dan 

dibebankan kepada Laporan 

Laba Rugi PHE sebagai 

kerugian keuangan negara 

sesuai laporan keuangan negara 

dan Akuntan Publik Drs. 

Soewarno A Nomor 

032/LA/PPD/KAP .SW /XI/2017 

tanggal 6 Desember 2017, tidak 

dapat dibenarkan karena: 

a.  nilai hasil perhitungan 

yang dilakukan oleh 

akuntan publik tersebut 

diperoleh dari hasil 

pengeluaran yang 

dikeluarkan oleh PHE 

sebagai suatu pemenuhan 

kewajiban atas SPA yang 

sah bukan akibat karena 

kesalahan Terdakwa. 

b. penurunan aset tersebut 

diakibatkan faktor 

kerusakan fasilitas 

produksi, cuaca buruk, dan 



 

No. 
Pertimbangan Hakim 

Putusan 121 (Karen) Putusan 3849 (Ferederick) 

keharusan PHE untuk 

mengakui kerugian 

penurunan nilai aktiva 

sehingga dapat dikualifikasi 

sebagai kerugian keuangan 

Negara akibat dari 

perbuatan Terdakwa 

melainkan suatu risiko 

bisnis sebagai kerugian 

perusahaan. 

4.  Apa yang dilakukan oleh 

terdakwa dan jajaran Direksi 

Pertamina lainnya semata-

mata dalam rangka 

mengembangkan Pertamina 

yakni berupaya menambah 

cadangan minyak dan gas 

sehingga langkah-langkah 

yang dilakukan oleh 

terdakwa selaku Direktur 

Utama Pertamina dan 

Komisaris Utama PHE tidak 

keluar dari ranah business 

judgement rule, ditandai 

tiadanya unsur kecurangan 

(fraud), benturan kepentingan 

(conflict of interest), 

perbuatan melawan hukum 

dan kesalahan yang 

disengaja. 

Putusan Judex Facti yang 

berpendapat bahwa terdakwa 

melakukan perbuatan turut 

serta menyetujui PI 10% tanpa 

memperhatikan prinsip-prinsip 

kehati-hatian dalam Anggaran 

Dasar Pertamina tidak dapat 

dibenarkan, karena terdakwa 

hanya menjalankan perintah 

Direktur Utama Pertamina 

sebagai tindakan jabatan 

berupa tindakan administrasi 

manajemen perusahaan yang 

dilakukan dengan iktikad baik 

sesuai maksud dan tujuan 

kegiatan usaha Pertamina yang 

tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

pidana. 

 

Sebagaimana terlihat dalam tabel, kedua putusan MA di atas mengutip 

Putusan MK 01 yang juga merupakan benchmark case yang menegaskan 

bahwa anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN. Putusan MK 

01 memutus perkara mengenai Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang saat 

itu masih merupakan calon wakil presiden, yang dituding masih 

menjabat sebagai karyawan BUMN karena profilnya masih tercantum di 

dalam website resmi Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebagai 

ketua Dewan Pengawas Syariah.  



 

Dalam Putusan MK 01, Mahkamah Konstitusi  kemudian memberikan 

pertimbangan hukum bahwa BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri 

bukanlah BUMN, selengkapnya sebagai berikut: 

“Faktanya, berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank BNI Syariah, sebagaimana 

dimuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI Syariah tertanggal 7 

Januari 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, 

saham PT Bank BNI Syariah dimiliki oleh (i) PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk sebesar 99.94 % dan (ii) PT BNI Life Insurance sebesar 

0,06% (Bukti PT-20). Begitu juga halnya dalam Pernyataan Keputusan di Luar 

Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 

Desember 2016, komposisi pemegang saham PT Bank Mandiri Syariah, 

adalah (i) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 99,9999998% dan (ii) 

PT Mandiri Sekuritas 0,0000002% (BUKTI PT-21). Dengan demikian, jelas 

tidak ada sedikit pun modal PT Bank BNI Syariah ataupun PT Bank 

Syariah Mandiri yang dimiliki oleh Negara melalui suatu penyertaan 

langsung, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU BUMN. Dengan 

demikian, jelas tidak ada satu rupiah pun modal PT Bank BNI Syariah ataupun 

PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki oleh Negara melalui suatu penyertaan 

langsung, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU BUMN.  

Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa PT Bank BNI Syariah dan PT Bank 

Syariah Mandiri bukanlah BUMN melainkan anak perusahaan BUMN. 

Adapun pengertian dari anak perusahaan BUMN sebagaimana kami kutip 

dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. 

PER03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota 

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (Permeneg BUMN 3/2012) adalah sebagai berikut: “Anak 

Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang 

dikendalikan oleh BUMN.” 

Terkait business judgement rule (BJR), BJR merupakan cermin 

kemandirian dan diskresi dari direksi perseroan dalam memberikan 

keputusan bisnis dan merupakan proteksi bagi direksi dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. BJR diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 97 

UUPT yang pada intinya mengatur bahwa direksi dan dewan komisaris 



 

tidak dapat serta merta dimintakan pertanggungjawaban atas alasan 

kerugian perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, jika dianggap terdapat 

kekeliruan dalam keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian 

terhadap perseroan, maka menurut UUPT, direksi dan dewan komisaris 

tidak dapat langsung dimintai pertanggungjawaban. 

Parameter hukum untuk BJR terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 

114 ayat (5) UUPT yang mengatur batasan-batasan tertentu mengenai 

kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas risiko keputusan atau tindakan pengawasan diambil, yaitu antara 

lain: (i) kerugian timbul bukan karena kelalaiannya, (ii) telah melakukan 

pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan tujuan perseroan, (iii) tidak mempunyai 

benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah 

mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian. 

Putusan MA 121 juga menegaskan konsepsi BJR yang serupa dengan 

pembahasan dalam UUPT di atas, yaitu direksi suatu perusahaan dapat 

dibuktikan telah memenuhi prinsip BJR apabila tidak terdapat unsur 

kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), dan 

perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. 

Penutup 

Penerbitan SEMA 10/2020 serta Putusan MA 121 dan MA 3849 adalah 

suatu momentum besar dalam memberikan kepastian hukum bagi 

manajemen BUMN/BUMD dan anak perusahaannya. Sejak 

diterbitkannya UU BUMN di tahun 2003 sampai dengan hari ini, 

terdapat banyak kasus korupsi terkait kerugian negara yang 

mencampuradukkan kesalahan pengambilan keputusan bisnis oleh 

manajemen dengan tindakan iktikad buruk manajemen untuk 

menguntungkan dirinya sendiri.  

Seharusnya mudah memisahkan isu mismanajemen dengan tindakan 

iktikad buruk ini. Tindakan iktikad buruk untuk menguntungkan diri 

harus selalu memuat unsur benturan kepentingan, yaitu apakah anggota 

manajemen perseroan yang bersangkutan hendak menguntungkan 



 

dirinya sendiri atau orang lain yang kepentingannya sejalan dengan 

kepentingan anggota manajemen tersebut. Hal ini dapat terlihat dari 

beberapa ciri-ciri sebagai berikut: anggota manajemen yang 

bersangkutan menerima suap atau imbal balik dari tindakan yang 

dilakukannya. Hal seperti ini tentunya layak untuk dipidana karena 

merupakan tindakan yang korup dan tidak mendahulukan kepentingan 

perseroan. 

Sementara isu mismanajemen atau kesalahan pengambilan keputusan 

bisnis adalah ranah perdata. UUPT memberikan peluang bagi direksi 

dan komisaris untuk dibebaskan dari tanggung jawab pribadi, tetapi 

kalaupun mereka tidak memenuhi BJR dan dianggap mengambil 

keputusan bisnis secara tidak kompeten, konsekuensinya seharusnya 

adalah pemberhentian dari jabatan dan penuntutan ganti rugi secara 

perdata. 

Tindakan mencampuradukkan ranah perdata dan pidana ini sedikit 

banyak berpengaruh pada efisiensi pengambilan keputusan di level 

BUMN/BUMD dan anak perusahaannya. Sering kali pengambilan 

keputusan bisnis menjadi berlarut-larut karena kekhawatiran otomatis 

dianggap merugikan keuangan negara apabila ada kesalahan 

pengambilan keputusan bisnis bahkan dalam situasi ketika tidak ada 

unsur benturan kepentingan sekalipun.  

Dengan adanya SEMA 10/2020 dan Putusan-Putusan MA di atas, kita 

berharap agar BUMN/BUMD dan anak perusahaannya dapat memiliki 

landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan bisnis secara 

profesional tanpa dihantui ancaman pidana yang tidak pada tempatnya. 

Karena pada akhirnya, kesuksesan BUMN dan BUMD beserta anak 

perusahaannya adalah kesuksesan bagi negara Indonesia itu sendiri.       
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