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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, 

maka penggunaan hak dengan tiada sesuatu kepentingan yang patut, dinyatakan 

sebagai penyalahgunaan hak. 1  Hukum perdata merupakan salah satu bidang 

hukum yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Subjek hukum dapat 

berupa manusia dan badan hukum. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan 

dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan atau perkumpulan 

tersebut dinamakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas.2 

 Meningkatnya pendirian badan usaha yang didirikan di Indonesia adalah 

akibat peningkatan globalisasi perdagangan di Indonesia yang terus mengalami 

peningkatan ekonomi hampir disetiap tahunnya. Di Indonesia, keberadaan 

Perseroan Terbatas (PT) sangat didukung pengembangannya oleh pemerintah, 

karena keberadaan PT merupakan salah satu sumber pendapatan negara berupa 

pajak serta memberikan banyak lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan secara langsung bagi masyarakat.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 52.  
2 Sri Untari Indah, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti, 2005), hal 49. 
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 Keberadaan PT tidak luput dari keberadaan organ-organ PT didalamnya 

yang menjalankan segala kegiatan didalam tubuh Perseroan Terbatas tersebut agar 

berjalan sesuai dengan visi misi dan anggaran dasar didalam Perseroan Terbatas 

tersebut. Organ-organ PT di Perseroan Terbatas dengan tegas disebutkan dalam 

Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut 

UUPT) terdiri atas : 3 

(1). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),  

(2). Direksi dan 

(3). Dewan Komisaris. 

 Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang tentang 

Perseroan Terbatas, organ yang lebih spesifik berwenang mewakili Perseroan baik 

ke dalam maupun keluar Perseroan adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi 

sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili Perseroan. 4  Direksi 

menurut UUPT, didefinisikan sebagai 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. 

Direksi merupakan organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk 

menjalankan Perseroan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, baik di dalam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
4  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 124-125. 



! 3!

maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan 

jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.5 

Seiring dengan berkembangnya zaman, kini kerja sama antar negara-negara 

ASEAN semakin dipermudah terutama untuk hal berinvestasi di Indonesia dengan 

adanya ASEAN Economic Community (AEC) atau komunitas ekonomi ASEAN.6 

Indonesia menjadi negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi negara 

ASEAN di Indonesia mencapai 43%(empat puluh tiga persen) atau hampir tiga 

kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN 

yang hanya sebesar 15%(lima belas persen).7 Melalui kesepakatan ini, diharapkan 

mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peran penting seorang Direksi sebuah Perseroan Terbatas semakin diperhatikan 

karena jabatannya yang memiliki wewenang untuk melakukan segala sesuatu 

berkenaan dengan pengurusan Perseoran Terbatas akan mempengaruhi kualitas 

Perseroan tersebut dan rasa percaya para investor, terutama investor asing untuk 

menanamkan modal di Perseroan-perseroan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, 

untuk mendapatkan kepercayaan tersebut dibutuhkan doktrin-doktrin hukum yang 

dapat dijadikan pedoman oleh Perseroan untuk para Organnya terutama Direksi 

dalam menjalankan Perseroan. Karena banyak perbuataan Direksi yang dapat 

dikategorikan sebagai Doktroin ultra vires yaitu bertindak diluar kewenangan yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5  Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan 
UUPT", dikutip dari Mimbar Hukum UGM Volume 21, Nomor 2, Juni 2012, hal. 218. 
6  Kementerian perindustrian, “MEA peluang emas bagi pengusaha RI”, diakses dari 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/3222/mea-peluang-emas-bagi-pengusaha-ri, pada tanggal 29 
oktober 2015 pukul 10.10 
7!!Kementerian Sekertariat Negara, “Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic 
Community 2015”,Diakses dari 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911, pada tanggal 23 
november 2015 pukul 23.16.!
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ada didalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat menyebabkan Perseroan yang 

dipimpinnyan mengalami pailit, seperti terdapat dalam riset berikut oleh Mariske 

Myeke Tampi :8 

Beberapa kasus kepailitan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut 

Perseroan) disebabkan oleh adanya tindakan ultra vires Anggota Direksi yang 

melampaui kewenangnya dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi di 

Perseroan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mariske Myeke Tampi terhadap 6 

(enam) kasus (yang terdiri dari 15 putusan per tingkat peradilan) terkait tanggung 

jawab organ perseroan dalam kasus-kasus kepailitan dari tahun 2000-2011, 

terdapat 7 (tujuh) putusan per tingkat peradilan terkait tindakan ultra vires.  

Dalam ketujuh putusan per tingkat peradilan tersebut, hakim menggunakan 

doktrin ultra vires sebagai dasar dalam memutus kasus tersebut. Dari 

perbandingan tersebut, nampak bahwa dari 15 putusan per tingkat peradilan 

terhadap 6 kasus tersebut, terdapat 7 putusan per tingkat peradilan 46,67%(empat 

puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dimana hakim memutus berdasarkan 

doktrin ultra vires. Hal ini menjelaskan bahwa kasus kepailitan Perseroan tersebut 

terkait tindakan ultra vires organ Perseroan. Organ Perseroan yang melakukan 

tindakan ultra vires tersebut adalah anggota Direksi. Anggota Direksi paling sering 

melakukan tindakan ultra vires dibanding organ Perseroan lainnya karena anggota 

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas 

jalannya Perseroan, dimana Direksi menjalankan fungsi pengurusan (management) 

dan fungsi perwakilan (representative).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Mariske Myeke Tampi, Tanggung Jawab Organ Perseroan dalam Kasus-Kasus Kepailitan, 
Tesis, Salatiga: Magister Ilmu Hukum UKSW, 2012, hal. 180   
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Konsekuensi dari fungsi tersebut, Direksi harus mengambil keputusan 

dalam jalannya Perseroan dan ia pula yang mewakili Perseroan untuk melakukan 

tindakan sebagai eksekutor dari keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi risiko 

dari tindakan tersebut maka Direksilah yang paling bertanggungjawab atas risiko 

yang terjadi.9  

Dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas, Direksi dapat 

melakukan perbuatan intra vires, yaitu perbuatan yang sesuai dengan Anggaran 

Dasar. Sebaliknya Direksi Perseroan terbatas dapat pula melakukan perbuatan 

hukum yang melanggar doktrin ultra vires, yaitu perbuatan yang melampaui batas 

kewenangannya sebagai Direksi Perseroan. Rudhy A. Lontoh, dkk, mendefinisikan 

ultra vires sebagai perbuatan yang menyimpang atau berada diluar kecapakan 

bertindak Perseroan (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan Perseroan). 10 

Dengan kata lain, ultra vires mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu 

hakikatnya adalah sah (dalam hubungannya dengan pihak lain) tetapi ternyata di 

luar kecakapan bertindak PT, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar atau 

berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya. 

 UUPT No.40 tahun 2007 menyerahkan sepenuhnya ultra vires kepada 

pengaturan di dalam Anggaran Dasar, seperti disebutkan dalam Pasal 92 ayat (2) 

UUPT, bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas 

sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam 

undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar, dimana anggota Direksi wajib 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Mariske Myeke Tampi, Tanggung Jawab Atas Tindakan ULTRA VIRES Anggota Direksi Dalam 
Kasus-Kasus Kepailitan Perseroan, 2012.  
10 Rudhy A. Lontoh, dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), 293-295. 
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melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik (in good faith) dan dengan 

penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility).11  

 Melihat tindakan ultra vires yang dilakukan Direksi di Perseroan 

berpotensial membawa dampak yang merugikan bagi Perseroan ataupun Pihak ke-

3 (tiga), maka apakah tindakan tersebut dapat memiliki keterkaitan dengan 

perbuatan melawan hukum didalam hukum perdata Indonesia. Perbuatan Melawan 

Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang berbunyi : 12 

"Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut." 

 

Jika mengacu kepada Pasal tersebut, maka untuk mengaitkan bahwa sebuah 

tindakan ultra vires yang dilakukan oleh seorang Direksi Perseroan Terbatas 

memiliki keterkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu haruslah dilihat 

apakah tindakan ultra vires tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam 

Perbuatan Melawan Hukum secara keseluruhan.  

 Berdasarkan hal-hal tersebut diataslah yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP TINDAKAN ULTRA VIRES YANG DILAKUKAN OLEH 

SEORANG DIREKSI PERSEROAN TERBATAS" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Kurniawan, Op.cit.hal.219. 

 12 R. Subekti dan Tjotrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradya 
Paramita, 1996) hal. 34. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat 

dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbuatan seorang Direksi Perseroan Terbatas dapat 

dikategorikan sebagai tindakan ultra vires? 

2. Bagaimana keterkaitan tanggung jawab atas tindakan ultra vires 

seorang Direksi Perseroan Terbatas dengan Pasal 1365 KUHPerdata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa tindakan seorang Direksi Perseroan Terbatas yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan ultra vires berdasarkan pengaturan 

Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia. 

2. Untuk menemukan keterkaitan antara tanggung jawab tindakan ultra vires 

yang dilakukan oleh seorang Direksi Perseroan Terbatas dengan 

Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan aturan didalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai tindakan ultra vires yang 

dilakukan oleh seorang Direksi Perseroan terbatas yang memiliki keterkaitan 

dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata. 
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 Secara praktis, diharapakan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan 

dan acuan dalam upaya penyelesaian permasalahan tindakan ultra vires yang 

dilakukan seorang Direksi Perseroan Terbatas yang dapat merugikan berbagai 

pihak didalam Perseroan Terbatas tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran isi dari 

bab-bab yang akan diterangkan selanjutnya. Saling 

berkaitan antar bab untuk mendukung tema pokok 

dari skripsi ini. Dituangkan dalam latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai landasan teoritis 

dan landasan konseptual yang penulis pergunakan 

yang mendasari penulisan penelitian ini. Terdapat 

uraian mengenai perusahan terbatas, Direksi, 

tindakan Ultra Vires, perbuatan melawan hukum, 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 

  BAB III   : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis membahas mengenai jenis 

penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan, 
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objek penelitian, bahan hukum yang dipergunakan 

yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 

bahan nonhukum yang menunjang pembahasan isu 

hukum, sifat analisis, serta hambatan dan 

penanggulangan yang dialami penulis selama 

penelitian.  

BAB IV  : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisikan mengenai permasalahan penelitian 

meliputi pemecahan dari permasalahan tersebut 

dengan dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-

prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan 

terkait. Dapat dikatakan didalam bab ini berisikan 

jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus 

penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian 

yang dilakukan dan rekomendasi. Kesimpulan yang 

penulis kemukakan merupakan rangkuman 

pembahasan dari Bab I hingga Bab IV berdasarkan 

pada hasil penelitian yang penulis lakukan, selain 

itu terdapat rekomendasi berupa saran penulis 

mengenai isu hukum yang penulis angkat dalam 

penelitian 


