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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan 

masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan 

manusia guna memenuhi kebutuhan kehidupannya; selain itu perusahaan juga 

sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi 

penyalur tenaga kerja1.  Usaha untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan 

secara efektif dan efisien merupakan salah satu dasar kebijakan Pembangunan 

Nasional di bidang Ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dunia 

usaha untuk mempergunakan peluang dan berkiprah secara sehat dalam dunia 

internasional yang penuh persaingan sehingga dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat2.  Oleh karena itu eksistensi dan peran 

perusahaan di dalam masyarakat sangat besar.  

Untuk mencapai sasaran umum pembangunan di bidang ekonomi, 

diperlukan pilar-pilar pembangunan nasional dengan landasan yang kokoh.  Salah 

satu pilar tersebut adalah tatatan hukum yang mengatur tentang Perseroan 

Terbatas. Secara konsep, Perseroan Terbatas adalah badan hukum (legal person, 

legal entity) dan subjek hukum yang mandiri (persona standi judicio)3, yang 

cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan 

 
1 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus 

dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang 

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang 

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (vide  Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; LN 1997-18, TLN 3674).  
2 Ibid. 
3 Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 54. 



 

2 

 

subjek hukum yang lainnya. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam arti 

artificial person, yang merupakan hasil kreasi hukum, tidak dapat menjalankan 

hak dan kewajibannya secara sendiri tetapi harus dibantu oleh organ-organ 

perseroan. Organ-organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, 

Direksi dan Dewan Komisaris4.  Sebagai artifical person, Perseroan tidak 

mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak yang akan 

menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian 

perseroan. Keberadaan direksi dalam suatu perusahaan merupakan suatu 

keharusan atau dengan kata lain Perseroan berhak atau wajib memiliki direksi, 

karena Perseroan sebagai artifical person tidak dapat berbuat apapu tanpa adanya 

bantuan dari anggota direksi sebagai natural person. 5  

Sejalan dengan pendapat dari Riduan Syahrani yang menyatakan bahwa 

dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, masih ada subjek hukum 

lain yang sering disebut “badan hukum” (rechtspersoon)6.  Seperti halnya subjek 

hukum manusia atau orang (natuurlijkperson), badan hukum inipun dapat 

mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan 

hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking/ rechtsverhouding)7.  Karenanya, 

badan hukum dapat mengadakan berbagai perjanjian dan segala macam perbuatan 

di lapangan harta kekayaan8.  

Perseroan Terbatas memiliki bentuk usaha mandiri (legal entity) dengan 

tangung jawab terbatas (limited liability), sehingga Perseroan Terbatas 

 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, 2013, Bandung: PT Alumni, hal. 

51. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat 

perlengkapannya atau organnya. Namun, dalam keadaan tertentu tanggung jawab 

terbatas tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Hal tersebut terlihat 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut sebagai UUPT)9. Tanggung jawab tidak terbatas oleh 

perseroan, memberikan arti bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam 

perseroan yang bersifat terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas yang dapat 

dipindahkan dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham, 

misalnya direksi atau komisaris. 

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik dalam maupun 

luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas fiduciary duties, seorang direktur 

harus melakukan tugasnya, dilakukan secara itikad baik, dilakukan dengan proper 

purpose, dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab, tidak 

memilih bantuan tugas dan kepentingan.  

Prinsip fiduciary duties lahir karena tugas dan kedudukan yang 

dipercayakan kepada Direksi oleh Perseroan10.  Prinsip yang diadopsi dari 

Common Law System ini mempunyai tiga unsur penting, yaitu: (i) duty of skills 

and care; (ii) duty of loyalty; dan (iii) corporate opportunity.11  Konsekuensi 

 
9 Perseroan Terbatas 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 (vide Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (LN RI 2007-106; TLN RI 4756)).  
10 Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta: 

Penerbit Mitra Wacana Media, hal. 112-113. 
11 Secara singkat pemahaman mengenai:  (i) duty of skill and care merujuk pada kemampuan serta 

kehati-hatian tindakan direksi; (ii) duty of loyalty merujuk pada itikad baik dari direksi untuk 

bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan Perseroan; dan (iii) corporate opportunity 
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terhadap pelanggaran fiduciary duties ditegaskan pada Pasal 97 ayat (3) UUPT 

bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya.  Artinya Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab 

melaksanakan pengurusan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran 

atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan. Tanggung jawab tidak 

terbatas dibebankan pada direksi apabila direksi terbukti melakukan kesalahan 

secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan dan direksi 

bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang 

ditimbulkan terhadap perseroan.  Direksi juga memegang peran yang sangat 

penting dalam perseroan karena tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan 

kepengurusan perseroan sehari-hari dilakukan oleh direksi. Kepengurusan yang 

dijalankan direksi dijalankan sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus 

tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran 

Dasarnya.12 

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 UUPT. Apabila terjadi masalah 

manakala suatu perseroan beroperasi tidak layak sehingga menimbulkan 

keruagian pihak ketiga taupun pemegang saham. Dalam hal ini direksi 

bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin fiduciary duty.13 

 
merujuk pada prinsip untuk tidak mengambil keuntungan atas suatu opportunity yang sebenarnya 

menjadi peluang bagi perusahaan. Ibid. 
12 http://legalakses.com/organ-perseroan-terbatas>  ”Organ Perseroan Terbatas RUPS-Direksi 

Dewan Komisaris”, Akses 7 Mei 2012. 
13 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam 

Hukum Indonesia, Cetakan Kedua,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25 

http://legalakses.com/organ-perseroan-terbatas
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Fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung 

jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan). 

Penerapan fiduciary duty pada UUPT  terdapat dalam Pasal 97 ayat (2) dan 

(3) yang menentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi 

harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai 

kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan 

tugasnya.14  Fiduciary duty yang dimiliki direksi suatu perseroan memberikan 

kepercayaan yang tinggi untuk mengelola perusahaan. Dengan demikian, seorang 

direksi dituntut harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil 

serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara bona fides.15 

Hal itu secara tegas diakui Pasal 92 ayat (2) UUPT dan penjelasan pasal 

tersebut, bahwa direksi berwenang menjalankan kepengurusan perseroan dengan 

menerapakan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan 

pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang 

sejenis.16 Direksi harus selalu bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu 

pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan 

kemampuannya.17 

Secara teoritis, permasalahan mengenai tanggung jawab terhadap kerugian 

yang dialami pihak ketiga sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat oleh Direksi 

 
14 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Edisi Revisi (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta), 

hlm. 210 
15 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas..., op. cit., hlm. 208. 
16 Pasal 92 ayat (2) dan Penjelasannya menyatakan: ”Direksi berwenang menjalankan pengurusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas 

yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.” Yang dimaksud dengan 

“kebijakan yang dipandang tepat“ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, 

peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. 
17 Wahyono Darmabrata, “Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-

Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum 

Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 30. 
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Perseroan dinyatakan oleh Rahmadi Usman bahwa: “Kerugian yang diderita pihak 

ketiga bukan menjadi tanggung jawab Perseroan, melainkan menjadi tanggung 

jawab pribadi dari Direksi seluruhnya. Sebaliknya, Direksi tidak bertanggung 

jawab secara pribadi kepada pihak ketiga, seandainya dapat membuktikan bahwa 

Direksi telah menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan dengan 

sebaik-baiknya dengan batas wewenang yang diberikan anggaran dasar. Dalam 

keadaan demikian, Perseroanlah yang memikul tanggung jawab atas segala akibat 

hukum dari perikatan Perseroan, yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan 

Direksi terbebas dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang 

telah melakukan perikatan dengan Perseroan”.18 

Pasal 1 angka (5) UUPT, sebagai salah satu organ Perseroan, Direksi 

melakukan dan/atau melaksanakan kegiatan-pengurusan dan perwakilan untuk 

dan atas nama Perseroan, dan bagi kepentingan Perseroan. Namun demikian, 

dalam tindakan/perbuatan Direksi melampaui batas maksud dan tujuan dan 

kegiatan Perseroan Terbatas, maka tindakan dan/atau perbuatan tersebut 

melampaui kewenangan merupakan tindakan dan/atau perbuatan Direksi yang 

menyimpang dari ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas. 

Dengan demikian, ketika Direksi melakukan kegiatan Perseroan, namun 

bertentangan dengan maksud dan tujuan, maka kegiatan atau perbuatan itu tidak 

sah dan batal demi hukum. Sehingga pertanggungjawabannya lepas dari Perseroan 

dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan. Konsekuensi 

selanjutnya menurut Munir Fuady, bahwa: ”Konsekuensi selanjutnya dari 

pentingnya maksud dan tujuan Perseroan, maka pelanggarannya seperti lewat 

 
18 Rahmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung, PT Alumni, 2004, 

hlm. 179. 
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perbuatan ultra vires akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan 

batal demi hukum dan jika ada pihak yang dirugikan maka pihak Direksi yang 

kemudian bertanggung jawab secara pribadi”.19 

Untuk itu, Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan Perkara 

Perdata KIA Group Nomor 204/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, untuk mengkaji 

bagaimana pertanggung jawaban direksi pada perkara perdata yang diakibatkan 

dari pelanggaran fiduciary duty oleh direksi yang mengakibatkan perseroan 

merugi. Akibat hukum yang di timbulkan dari pelanggran fiduciary duty ini adalah 

beban dari tanggung jawab yang tidak terbatas yang harus diterima oleh direksi 

sampai pada harta pribadinya apabila hal tersebut terbukti di pengadilan. 

Adapun KIA Group adalah grup perusahaan yang bergerak di bidang 

otomotif, khususnya sebagai distributor kendaraan penumpang (passenger car) 

berbagai tipe merk KIA dari Korea Selatan untuk konsumen di seluruh wilayah 

Indonesia.  Unit-unit dan suku cadang kendaraan tersebut selama ini diimpor 

langsung dalam keadaan utuh (CBU, Completely Built Up).  KIA Group terdiri 

dari tiga perusahaan, yaitu: PT Kia Indonesia Motor (PT KIM), PT Kia Mobil 

Indonesia (PT KMI), dan PT Kia Mobil Dinamika (PT KMD).  Sedianya, PT KIM 

adalah perusahaan yang khusus mengimpor unit kendaraan dan bertindak sebagai 

pemegang izin distribusi; PT KMI adalah perusahaan yang mengimpor suku 

cadang (spareparts); dan PT KMD adalah perusahaan yang mengelola penjualan 

dan hubungan dengan dealer-dealer di Indonesia.  PT KIM adalah perusahaan 

swasta nasional dan pemegang saham terbesar (majority shareholders) di  PT 

KMI dan PT KMD; ketiga perusahaan KIA Group tersebut berdomisili di Jakarta.  

 
19 Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2003, hlm. 

89. 
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PT KIM didirikan pada tanggal 6 September 2001 dan saat ini merupakan 

pemegang saham PT KIM terdiri dari 3 (tiga) perusahaan swasta nasional, yaitu: 

1. PT Kualita Auto Dinamika (PT KAD); 

2. PT Suryamitra Abadi Ekajaya (PT SAE); dan 

3. PT Buana Karya Pratama (PT BKP); 

Berikut ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 

204/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL., yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 28 

Oktober 2019, dalam perkara antara: 

1. Ibu EE, baik sebagai Pribadi, maupun dalam kedudukannya sebagai 

Komisaris PT KIA INDONESIA MOTOR, yang beralamat di Jalan Sunter 

Garden Blok D8 Nomor 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 

14350, sebagai Penggugat I; 

2. Ibu EE, baik sebagai Pribadi, maupun dalam kedudukannya sebagai 

Komisaris PT KIA MOBIL INDONESIA, yang beralamat di Jalan Sunter 

Garden Blok D8 Nomor 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 

14350, sebagai Penggugat II; 

3. Ibu EE, baik sebagai Pribadi, maupun dalam kedudukannya sebagai 

Komisaris PT KIA MOBIL DINAMIKA, yang beralamat di Jalan Sunter 

Garden Blok D8 Nomor 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 

14350, sebagai Penggugat III; 
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Melawan 

 

1. Bapak HS, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemegang Saham, 

beralamat di Jalan Denpasar Raya Blok E/6, RT. 001,RW. 002, Kelurahan 

Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat; 

2. PT KUALITA AUTO DINAMIKA, dahulu beralamat di Jalan Sunter 

Garden Blok D8 Nomor 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 

14350, saat ini beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 315, Tebet Barat, 

Tebet, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat  I; 

3. PT SURYAMITRA ABADI EKAJAYA, beralamat di Gedung Artha 

Graha Lantai 21, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 

Selatan 12190, sebagai Turut Tergugat II; 

4. PT BUANA KARYA PRATAMA, beralamat di Gedung Data Print, Jalan 

Blora Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat 10310, sebagai Turut Tergugat 

III; 

5. PT KIA INDONESIA MOTOR, beralamat di Jalan Sunter Garden Blok 

D8, Nomor 1, SunterAgung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, sebagai 

Turut Tergugat IV; 

6. PT KIA MOBIL INDONESIA, beralamat di Jalan Sunter Garden Blok D8, 

Nomor 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, sebagai 

Turut Tergugat V; 

7. PT KIA MOBIL DINAMIKA, beralamat di Jalan Sunter Garden Blok D8, 

Nomor 1, SunterAgung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, sebagai 

Turut Tergugat VI. 

 

Diktumnya berbunyi sebagai berikut: 

  

MENGADILI 

 

DALAM EKSEPSI 

1) Mengabulkan eksepsi Tergugat; 

2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk 

seluruhnya. 
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DALAM POKOK PERKARA 

1) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk 

seluruhnya; 

2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang 

hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.166.000 (dua juta seratus enam 

puluh enam ribu rupiah). 

  

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena adanya berbagai temuan audit 

investigasi dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 

pada saat Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama.  Hasil audit menunjukkan 

secara spesifik bahwa pada periode tahun 2012 sampai dengan 2014 Tergugat 

secara masif telah melakukan sekian banyak  perbuatan melawan hukum tersebut 

sehingga merugikan Perusahaan. 

Dalam hal ini, pihak Tergugat mengajukan bantahannya dengan 

mengajukan dalil bahwa tidak selamanya bisnis yang dijalankan mendapatkan 

keuntungan adakalanya terjadi kerugian yang harus ditanggung perseroan dan 

direksi tidak dapat langsung dimintai tanggung jawab hanya karena alasan salah 

dalam memutuskan (mere error of judgement).20 Direksi secara teori dan praktek 

memang masih dapat diberi toleransi selama kelalaian atau kesalahan yang 

menyebabkan kerugian tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan 

tindakannnya tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya. Kelalaian direksi 

akibat tidak menjalankan fiduciary duty tersebut dapat dihindari apabila direksi 

telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis 

yang layak (business judgement rule). 

Selain itu, ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki 

seorang direksi dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas 

tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan perlindungan 

 
20 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern ..., op. cit., hlm. 188 
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hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran hukum dari pemegang saham, 

komisaris atau pengadilan dalam mengambil setiap keputusan bisnis yang diambil. 

Kerugian ini dapat timbul dikarenakan salah perhitungan akibat adanya force 

majeur yang terjadi di luar kehendak dan perhitungan manusia atau kejadian 

lainnya yang yang menyebabkan kerugian kecuali kerugian tersebut termasuk 

pada kategori akibat kelalaian berat (gross negligance).21 

Batasan tanggung jawab direksi apabila melakukan pelanggaran fiduciary 

duty dan duty of care dalam Perseroan maka direksi dapat diminta 

pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya, sebaliknya jika batasan 

tanggung jawab direksi apabila melakukan suatu yang melanggar business 

judgement rule dalam Perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas 

kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau 

menjalankannya sesuai prinsip-prinsip fiduciary duty, maka direksi berhak 

mendapatkan perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan sebagai aturan 

sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh 

pengadilan dan pemegang saham, direksi tak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya. 

Setelah menguraikan secara singkat prinsip fiduciary duty dan 

konkretisasinya dalam peraturan perundang-undangan, maka Penulis perlu 

sampaikan di sini perbandingan substansi yang mengaturnya dalam Undang-

undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan pendahulunya 

yaitu Nomor 1 Tahun 1995.  Lebih tepatnya, perbedaan pengaturan terkait 

 
21 Ibid. hlm. 30 
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fiduciary duty pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Pasal 

97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.   

Walaupun kedua pasal dalam undang-undang yang berbeda tersebut 

mengatur hal yang sama namun terdapat perbedaan yang signifikan dan 

berpengaruh besar dalam implementasinya22.  Perihal tanggung jawab Direksi 

diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu  Pasal 85 yang 

berbunyi: 

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan; 

2. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila 

yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); 

3. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota 

Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian 

pada perseroan.  

 

Sementara itu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengaturnya pada 

Pasal 97 yang bunyinya: 

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; 

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); 

4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung 

renteng bagi setiap anggota Direksi; 

5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

 
22 Implementasi dalam hal ini adalah penerapan dan/atau penafsiran dari para penegak hukum atas 

maksud dari norma hukum yang tertera, sebagai substansi pasal-pasal di dalam peraturan 

perundang-undangan.  Indikasi tersebut ternyata sangat jelas dalam putusan Majelis Hakim dalam 

perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL., yang diuraikan dalam Tesis ini.  
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b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian 

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota 

Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian 

pada Perseroan. 

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak 

anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk 

mengajukan gugatan atas nama Perseroan. 23 

 

Secara kuantitas jelas terlihat bahwa pengaturan fiduciary duty dalam 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih banyak substansinya daripada 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.  Selain untuk kepastian hukum, tentunya 

penambahan ayat-ayat tersebut dimaksudkan agar cakupan pengaturan tersebut 

menjadi lebih luas (broader). Harapan pembuat undang-undang adalah untuk 

menambah keyakinan majelis hakim saat memutus perkara yang relevan.  Sesuai 

dengan konsideran dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 butir (b) bahwa 

pengaturan perseroan terbatas dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya 

iklim usaha yang kondusif.  Juga secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa penyempurnaan terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akan 

 
23 Ayat (6) dan ayat (7) pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas mengatur mengenai kedudukan hukum atau legal standing atau locus standi.  Definisi 

“kedudukan hukum” adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk 

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Umumnya kedudukan hukum 

ditunjukkan dengan beberapa cara sebagai berikut: (i) suatu pihak secara langsung dirugikan oleh 

undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut 

kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan 

bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa 

undang-undang tersebut batal demi hukum; atau (ii) Pihak penuntut tidak dirugikan secara 

langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan 

kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta 

bantuan dari pengadilan.  Lihat: Evan Lee, Mason Ellis, Josephine. "The Standing Doctrine's Dirty 

Little Secret". Northwestern Law Review (December 3, 2012). 107:169. SSRN 2027130.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Social_Science_Research_Network
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pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan 

yang baik (good corporate governance) yang telah berkembang secara global.24   

Namun demikian, Penulis melihat adanya sinyalemen yang justru tidak 

sesuai dengan roh perubahan pada pengaturan tentang fiduciary duty dalam 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.  Bila berpedoman pada norma 

hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, khususnya perihal kedudukan hukum 

(legal standing) dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat25, maka putusan 

perkara perdata KIA Grup Nomor 204/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL., a quo 

seyogyanya menjadi area of concern bagi para penegak dan masyarakat hukum, 

khususnya di ranah hukum perdata di Indonesia. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka Penulis menyusun 

Tesis ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Direksi 

atas Pelanggaran Fiduciary Duty dihubungkan dengan Perkara Perdata KIA 

Group Nomor 204/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL”. Adapun topik fiduciary duty 

sebenarnya telah banyak diteliti dan diulas dalam berbagai karya ilmiah di bidang 

hukum perusahaan.  Pada tahun 2011, Andry Adam dalam Tesisnya di Universitas 

Gajah Mada, berjudul: “Doktrin Business Judgement Rule dan Fiduciary Duty 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

terhadap Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Direktur PT 

KMI”26.  Juga penelitian oleh Dedy Indrawan Darsan, Badriyah Rifai, dan Oky 

 
24 Lihat: Bagian Penjelasan Umum, butir  (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas; disebutkan juga bahwa: “Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi 

berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan 

penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.” 
25 Majelis Hakim menolak gugatan dengan menerima eksepsi Tergugat berdasarkan dalil 

kedudukan hukum (legal standing) dari pihak Penggugat vide Pasal 93 ayat (6) Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Artinya vonis tersebut berdasarkan pada satu 

aspek formal gugatan saja, tanpa sama sekali mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. 
26 http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/51009> diakses 11-4-2020. 

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/51009
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Deviany dari Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 

berjudul: “Doktrin Business Judgment Rule atas Tindakan Direksi yang Dianggap 

Melanggar Prinsip Fiduciary Duty”27.  Kemudian Tesis atas nama Siti Hapsah 

Isfardiyana (2012) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 

berjudul: “Tanggung Jawab Direksi atas Pelanggaran Fiduciary Duty dan 

Menyebabkan Perseroan Pailit”28. Juga di tahun yang sama (2012), Tesis atas 

nama Ernie Yuliati di Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia berjudul: 

“Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut UUPT dan Prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (Studi Kasus PT Astra International, Tbk.)”29.  

Selanjutnya Tesis atas nama A. Yasir Arafat (2016) di Universitas Sumatera Utara 

berjudul: “Tanggung Jawab Direksi atas Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan 

Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.)”30. Lalu 

Tesis atas nama I Gusti Agung Jordika Pramanditya (2018) berjudul: “Tanggung 

Jawab Direksi terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

pada Perseroan Terbatas”31. 

Namun demikian dalam Tesis ini, Penulis meninjaunya dengan penekanan 

yang berbeda, yaitu khusus dalam putusan Majelis Hakim a quo, di mana ditelaah 

lebih mendalam tentang pengaturan tanggung jawab Direksi atas pelanggaran 

fiduciary duty dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.  Selain itu, 

uraian lebih jauh terhadap substansi materiil gugatan yang oleh Majelis Hakim 

 
27 www.pasca.unhas.ac.id> diakses 11-4-2020. 
28https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFARDIYAN

A%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses 11-4-2020.  
29 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313840-T31265-Penerapan%20Fiduciary.pdf> diakses 11-4-

2020. 
30http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1249/137011143.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y> diakses 11-4-2020. 
31 https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/3628b4cefa79969a22900b82418737ff.pdf> 

diakses 11-4-2020. 

http://www.pasca.unhas.ac.id/
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFARDIYANA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFARDIYANA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20313840-T31265-Penerapan%20Fiduciary.pdf
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1249/137011143.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1249/137011143.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/3628b4cefa79969a22900b82418737ff.pdf
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sama sekali tidak dan/atau belum menjadi bahan pertimbangan. Padahal 

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, terdapat berbagai 

tindakan atau perbuatan sang eks Direktur Utama (Tergugat) yang terkait 

langsung dengan formil gugatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 

menerima eksepsi pihak Tergugat.    

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah, selanjutnya 

masalah yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kaidah hukum yang mengatur tanggung jawab Direksi atas 

pelanggaran fiduciary duty menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan tanggung jawab Direksi atas pelanggaran fiduciary 

duty dalam putusan perkara gugatan perdata KIA Group Nomor 

204/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kaidah hukum yang mengatur tanggung jawab Direksi 

atas pelanggaran fiduciary duty menurut peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab Direksi atas pelanggaran 

fiduciary duty khususnya dalam putusan perkara gugatan perdata KIA 

Group Nomor 204/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini akan 

berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini 

bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum 

terutama yang berkaitan dengan pelanggaran fiduciary duty di dalam perseroan 

terbatas di Indonesia; dan secara praktis penelitian ini akan membantu para direksi 

dalam menjalankan kepengurusannya, agar melaksanakan kewajiban untuk 

bertindak dengan hati-hati dan menggunakan informasi yang cukup dalam  

pertimbangan untuk membuat suatu keputusan merupakan usaha itikad baik yang 

diperlukan dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan prinsip  fiduciary 

duty. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

 

Tesis ini akan disajikan dengan sistematika penulisan berupa garis besar 

yang terbagi lima bab.  Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN.  

 

Bab ini memberikan diskripsi yang komprehensif dengan 

menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalahm 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

Tesis.  

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang landasan teori (tujuan hukum dan 

hukum responsive) serta menjabarkan landasan konseptual tentang 
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Perseroan Terbatas, tanggung jawab pengurus perseroan terbatas 

dan tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip  fiduciary duty. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN.  

Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian, Tipe Penelitian, 

Objek atau Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian, Sifat Analisis 

yang terdiri dari Pendekatan/Instrumen Analisis dan Analisis yang 

digunakan.  

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian Penulis kemudian 

memaparkannya dalam bentuk uraian berturut-turut terhadap 

rumusan masalah nomor satu, yaitu mengkaji dan menganalisis 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab 

direksi atas pelanggaran fiduciary duty. Dilanjutkan mengkaji 

rumusan masalah nomor dua, yaitu menganalisis putusan perkara 

gugatan perdata KIA Group Nomor 204/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL. 

untuk melihat penerapan peraturan yang berlaku terkait tanggung 

jawab direksi yang melanggar fiduciary duty. 

 

 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan 

saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah 

melakukan penelitian.  

 


