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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia pastilah melakukan usaha 

atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karl Marx mengatakan bahwa 

bekerja adalah merupakan hakikat manusia.
1
 Manusia atau anggota masyarakat 

tersebut disebut sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak 

dan kewajiban dari hukum. Dalam melakukan usaha tersebut manusia dapat 

secara sendiri atau melakukannya melalui bentuk badan hukum.
2
 dan oleh karena 

itu manusia mempunyai kewenangan hukum.
3
 

 Dalam era pembangunan, peran badan usaha sangatlah penting bagi 

kemajuan ekonomi nasional. Badan usaha pada umumnya terdiri dari berbagai 

bentuk yang bergerak dalam berbagai macam bidang usaha. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara garis besar 

terdapat tiga bentuk badan usaha berbentuk badan hukum yaitu Perseroan 

Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menjelaskan bahwa: 

 “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah 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 ini serta peraturan pelaksanaannya.” 
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 Selanjutnya, yayasan atau Stichting (Belanda) adalah suatu badan hukum 

yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.
4
 Pengertian yayasan berdasarkan 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah 

sebagai berikut: 

 “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

 dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

 keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” 

 

 Kemudian koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi 

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa :  

 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau 

 badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

 prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

 atas asas kekeluargaan.” 

 

 Apabila melihat uraian ketiga jenis badan usaha yang berbentuk badan 

hukum, sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perseroan 

terbatas sebagai badan hukum merupakan salah satu pilihan masyarakat dalam 

kegiatan bidang usaha untuk mencari keuntungan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat menurut Sri Rejeki Hartono yang mengatakan kebanyakan orang 

cenderung memilih bentuk perseroan terbatas sebagai badan usaha karena : 

 “Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat 

 karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk

 mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai 
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 wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi 

 instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)." 

 

Uraian tersebut menjelaskan bahwa, perseroan terbatas merupakan persekutuan 

modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Bentuk badan usaha 

perseroan terbatas lebih mudah mengumpulkan dana untuk menjadi modal usaha 

karena pemilik dana (pemegang saham) menginginkan resiko dan biaya sekecil 

mungkin dalam melakukan investasi.
5
 

 Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah artificial person, tidak 

mungkin memiliki kehendak dan karenanya juga tidak dapat melakukan 

tindakannya sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melakukan 

tugasnya, perseroan terbatas dibantu oleh organ-organ. Terdapat 3 (tiga) organ 

perseroan terbatas yaitu :
6
 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) 

2. Direksi 

3. Dewan Komisaris 

Ketiga organ tersebut dalam perseroan terbatas masing-masing melaksanakan 

fungsi dan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diatur oleh UUPT. 

 Secara umum menurut pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS sebagai organ 

perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan 

komisaris, namun masih dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang 
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perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan.
7
 Kemudian kewenangan 

RUPS juga dijelaskan pada Pasal 75 ayat (1) UUPT yang berbunyi : 

 “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

 Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini 

 dan/atau anggaran dasar.” 

 

 Jadi secara umum kewenangan apa yang tidak diberikan kepada direksi 

dan/atau dewan komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, RUPS 

merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian karena 

pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan 

pemisahan kewenangan (separation of power) yang diatur dalam undang-undang 

dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih 

tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan 

kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.
8
 

 Keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan 

atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi karena perseroan sebagai 

artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota 

direksi sebagai natural person.
9

 Kewenangan direksi ini dibatasi oleh asas 

kepantasan. Sepanjang direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, 

maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar kewenangan yang 

diberikan.
10

 Perihal kepantasan ini dapat disimpulkan bahwa ukuran pantas secara 

yuridis adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, tidak 
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melanggar asas itikad baik dan asas kepatutan, kebiasaan atau undang-undang 

serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 angka 5 UUPT 

menjelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

 Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPT, ruang lingkup tugas dewan 

komisaris dibatasi hanya melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada 

direksi. Dengan demikian dewan komisaris tidak boleh memberikan nasihat yang 

bertentangan dengan kepentingan perseroan, misalnya untuk kepentingan pribadi 

atau untuk kepentingan pihak ketiga. Dewan komisaris tidak dapat mengawasi 

dan memberikan nasihat berkenaan dengan perilaku anggota direksi yang tidak 

terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota direksi, kecuali apabila 

perilaku tersebut dapat merugikan kepentingan perseroan, termasuk menyangkut 

nama baik perseroan. Apabila dewan komisaris melakukan kegiatan yang 

melampaui tugas dan kewenangannya, secara hukum dewan komisaris dianggap 

telah melakukan perbuatan yang ultra vires dan yang melawan hukum, sehingga 

dapat digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat perseroan mengalami 

kerugian atau dipailitkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT. Berbeda dari 

direksi yang memungkinkan setiap anggotanya dapat bertindak sendiri-sendiri 

dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota dewan komisaris tidak dapat 

bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris kecuali 

berdasarkan keputusan dewan komisaris. 
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 Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dipahami bahwa direksi 

merupakan organ perseroan terbatas. Namun, pada kenyataannya, dalam praktek 

sering ditemui bahwa direksi pada suatu perseroan terbatas juga diangkat 

menggunakan surat perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, definisi perjanjian kerja 

adalah : 

 “Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

 yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” 

 

 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT menjelaskan bahwa direksi 

adalah organ perseroan bukan pekerja/buruh. Seharusnya dalam hal pengangkatan 

direksi, hanya tertuang di dalam anggaran dasar. Namun dengan masih adanya 

praktek di lapangan dimana direksi juga diangkat menggunakan surat perjanjian 

kerja, maka terdapat suatu ketidak jelasan atas kedudukan hukum (legal standing) 

direksi. 

 Uraian tersebut menunjukkan ketidak jelasan mengenai kedudukan direksi 

dalam perseroan terbatas, apakah organ perseroan terbatas atau sebagai 

pekerja/buruh. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

kedudukan hukum direksi sebagai organ perseroan terbatas yang diangkat 

berdasarkan surat perjanjian kerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anggota direksi dalam perseroan terbatas     

menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? 
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2. Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) seseorang dalam berperkara di 

Pengadilan bila diangkat sebagai anggota direksi berdasarkan surat perjanjian 

kerja ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dengan dilakukan penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna serta bermanfaat juga dapat menyelesaikan permasalahan. 

Berdasarkan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk : 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis prosedur pengangkatan anggota direksi 

dalam perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 

2. Untuk menganalisis kedudukan hukum (legal standing) seseorang dalam 

berperkara di Pengadilan bila diangkat sebagai anggota direksi berdasarkan 

surat perjanjian kerja. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Selain tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil 

yang akan bermanfaat dan juga diharapkan dapat memberikan cara untuk 

menyelesaikan masalah kedepannya. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti 

dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 

pada umumnya, terutama dalam bidang Hukum Perusahaan. 
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b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan 

teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan 

dokumentasi ilmiah. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur di 

bidang karya ilmiah dalam dunia kepustakaan mengenai status perjanjian 

kerja direksi terkait dengan kedudukan direksi sebagai organ perseroan 

terbatas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok 

bahasan yang dikaji dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah. 

c. Untuk dapat memberikan analisis dan solusi atas masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang 

akan dilakukan, perlu dibuat sistematika penelitian dalam laporan penelitian ini. 

Secara keseluruhan, penelitian hukum ini terbagi atas lima bab yaitu : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah,  tujuan 

 penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 
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 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini peneliti menguraikan mengenai landasan teori dan konseptual. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini mengemukakan jenis penelitian, metode pengumpulan data, objek 

 penelitian, metode pendekatan dan metode analisis data. 

 BAB IV : HASIL DAN ANALISA PENELITIAN 

 Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah 

 dalam penelitian ini. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan hasil 

 penelitian yang telah dibahas dan saran sebagai suatu masukan ataupun 

 perbaikan dari hal-hal yang telah didapatkan selama dilakukannya 

 penelitian ini. 

  




