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Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku 

ke dalam kemuliaan. (Mazmur 73:24) 
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KATA PENGANTAR 

 

KetidaksinkronaN peraturan dalam mengatur kekayaan negara yang 

dipisahkan membuat penerapan hukum yang tidak sesuai. Dimana kekayaan negara 

yang disertakan sebagai modal negara dalam persero, ketika persero mengalami 

kerugian dianggap menjadi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, skripsi yang 

berjudul “Konsep Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero” ini 

merupakan suatu jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini. 

Argumen yang hendak penulis pertahankan dalam penulisan ini adalah 

kerugian persero bukan merupakan kerugian keuangan negara karena adanya 

pemisahan kekayaan. Dengan demikian, untuk menjelaskan argumen yang penulis 

kemukakan diatas, maka di dalam penulisan ini penulis membagi menjadi (tiga) 

bab. Bab pertama memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan 

ini. Bab kedua terdiri dari (dua) subbab yaitu kajian pustaka dan hasil penelitian 

dan analisis. Bab ketiga terdiri dari simpulan dan saran atas isu hukum yang dalam 

penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tulisan ini masih terdapat 

kekurangan ataupun kelalaian, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca. Dengan demikian, penulis berharap 

penulisan ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang penulis harapkan. 
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ABSTRAK 

Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

dan tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Dalam pengelolaan persero 

didasarkan pada prinsip-prinsip perusahan yang sehat, namun dalam Pasal 2 huruf 

g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan 

bahwa kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam keuangan negara 

sehingga ketika dalam pengelolaan persero mengalami kerugian juga merugikan 

keuangan negara dan dianggap melakukan perbuatan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.  

Dengan adanya pemisahaan kekayaan negara dalam modal negara pada 

persero sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara maka kerugian persero bukan merupakan kerugian 

keuangan negara. Pemisahan kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga selaras dengan 

syarat materiil badan hukum  adanya pemisahan kekayaan dalam mengakui entitas 

persero sebagai badan hukum dan adanya teori transformasi yang dikemukakan 

oleh Arifin P. Soemariatdja. 

 

Kata Kunci : Kerugian Persero, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, Badan 

Hukum, Transformasi Hukum, Prinsip-prinsip Perusahaan Yang Sehat. 
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