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FATWA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR WKMA/YUD/20/VIII/2006 TAHUN 2006

TENTANG

PIUTANG BUMN

Jakarta, 16 Agustus 2006

Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 Kepada Yth.

MENTERI KEUANGAN RI

di

JAKARTA

Lampiran : -

Perihal : Permohonan fatwa hukum

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal
tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya dengan dapat disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara berbunyi:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa “Modal BUMN merupakan
dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan
dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan
dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat”;

2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang
BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah
dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan
pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara menyebutkan:

“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau
hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah”;

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

4. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa “piutang Negara atau hutang kepada Negara
adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian
atau sebab apapun” dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi
pula piutang “badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau
seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara, Perusahaan-
Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan
Makanan dan sebagainya”, serta Pasal 12 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan
Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut
hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya
kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam
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Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum
dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960;

5. Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
yang berbunyi:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

"g. 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”,

yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maka
ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.
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