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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan sebuah negara yang berada dalam perjuangan untuk 

meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan penurunan perekonomian 

sangat dipengaruhi oleh kegiatan usaha. Menurut hasil Survei Kegiatan Dunia 

Usaha, kegiatan usaha pada triwulan II-2015 masih tumbuh lebih tinggi 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari saldo bersih 

tertimbang sebesar 11,90% (sebelas koma sembilan puluh persen), lebih tinggi 

dibandingkan saldo bersih tertimbang pada triwulan I-2015 sebesar 4,8% (empat 

koma delapan persen).1 

 Kegiatan usaha dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan 

keuntungan. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, membentuk 

badan usaha baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

Badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan 

koperasi. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum adalah perseroan 

komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata.2 

 Kedua macam badan usaha ini sama-sama menjalankan perusahaan, tetapi 

terdapat perbedaan pada prosedur mendirikan badan-badan usaha tersebut. Untuk 

mendirikan suatu badan hukum, diperlukan pengesahan Pemerintah, misalnya, 

																																																								
1 Tim Divisi Statistic Sektor Riil, “Survey Kegiatan Dunia Usaha”, dikutip dari 
http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/kegiatan-dunia-
usaha/Documents/Laporan%20SKDU%20Tw%20IV-2014.pdf, diakses pada 15 November 2015. 
2 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk 
Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 14. 
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dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, diperlukan pengesahan akta pendirian 

dan anggaran dasarnya oleh Pemerintah.3 Sebaliknya, bila ingin mendirikan bukan 

badan hukum, maka syarat pengesahan akta pendirian oleh Pemerintah tidak 

diperlukan. Misalnya, untuk mendirikan sebuah persekutuan perdata, cukup 

dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa pendaftaran dan tanpa pengumuman, 

dan untuk mendirikan firma, didirikan dengan akta notaris, didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia.4  

 Di antara badan-badan usaha yang telah disebutakan di atas, badan usaha 

yang paling sering digunakan untuk mengembangkan berbagai usaha ekonomi 

adalah Perseroan Terbatas. 5  Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk 

selanjutnya disebut UUPT 2007), 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 Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Kata ‘Terbatas’ menunjukan tanggung jawab dari pemilik Perseroan Terbatas atau 

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. 

Selain itu tanggung jawab tersebut juga berlaku terhadap organ-organ lainnya di 

dalam Perseroan Terbatas.  

																																																								
3 Ibid.. 
4 Ibid., hal. 15. 
5 Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung 
Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 2. 
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 Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa organ Perseroan 

adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. 

Masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam 

menjalankan Perseroan tersebut. Sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, 

keberadaan Perseroan Terbatas tidak bergantung dari keberadaan para pemegang 

sahamnya, para anggota direksi dan dewan komisaris. Pergantian pemegang 

saham, direksi atau komisaris tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas 

selaku persona standi in judicio.6  

 Wewenang dari RUPS adalah memperoleh segala keterangan yang 

berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. RUPS 

memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam 

undang-undang dan anggaran dasar. Wewenang beserta kewajiban komisaris di 

dalam perseroan diatur dalam anggaran dasar. Misalnya, di dalam anggaran dasar 

PT. Bank Mandiri dinyatakan bahwa komisaris berhak meminta penjelasan tentang 

segala hal mengenai Perseroan kepada direksi, dengan begitu setiap anggota 

direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut. Pada Pasal 111 

ayat 1 UUPT 2007 ditentukan bahwa komisaris diangkat oleh RUPS. Kemudian 

pada Pasal 111 ayat 2 UUPT 2007 dikatakan bahwa untuk pertama kali 

pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta 

pendirian. Tugas seorang komisaris adalah mengawasi kebijakan direksi dalam 

menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Wewenang 

direksi adalah untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

																																																								
6 Ais Chatamarrasjid, Menyingkapi Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), (Bandung: PT 
Citra Aditya bakti, 2000), hal. 25. 
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kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun 

di luar pengadilan. 7  Melihat dari wewenang ketiga organ perseroan terbatas 

tersebut, direksi merupakan pengurus penuh atas berlangsunnya usaha ekonomi di 

dalam Perseroan Terbatas tersebut.  

 Berdasarkan pasal 98 UUPT 2007, kewenangan direksi untuk mewakili 

Perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. 

Maksudnya adalah direksi dalam menggunakan kewenangannya, selama 

tindakannya didasari atas kepentingan Perseroan dan tindakannya tidak melanggar 

ketentuan Undang-Undang, anggaran dasar Perseroan yang dipimpinnya, serta 

tidak mengabaikan keputusan RUPS, diperbolehkan untuk melakukan segala 

tindakkan. 

 Keputusan RUPS yang dimaksud dalam pasal tersbut tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang maupun anggaran 

dasar. Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang perseroan 

terbatas menganut system perwakilan kolegial yang berarti tiap-tiap anggota 

direksi berwenang mewakili perseroan. Namun untuk kepentingan perseroan, 

anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh angota direksi 

tertentu. Pasal 98 UUPT 2007 diatas menyatakan bahwa “tidak boleh bertentangan 

dengan anggaran dasar”, maksudnya adalah apabila suatu perseroan memiliki 

ketentuan di anggaran dasarnya bahwa untuk meminjam uang diatas 

Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), direksi harus meminta persetujuan dari 

																																																								
7 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris Perseroan 
Terbatas (PT), (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hal. 119. 
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dewan komisaris, maka RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa 

dalam meminjam dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), direksi 

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris, karena 

bertentangan dengan apa yang tertulis pada anggaran dasar.8  

 Direksi memiliki kewajiban seiring dengan tugasnya untuk mengurus 

perseroan secara penuh. Dalam mengurus perseroan, direksi memiliki kewajiban 

umum antara lain:9 

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah 

rapat direksi. Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 UUPT tahun 2007. 

Risalah RUPS dan risalah rapat direksi memuat segala sesuatu yang 

dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. 

2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan 

dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Dokumen Perusahaan. 

3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan 

sebagaimana dimaksud diatas dan dokumen perseroan lainnya seperti 

risalah rapat dewan komisaris dan perizinan perseroan. 

 Selain dari pada kewajiban umum tersebut, direksi juga diwajibkan untuk 

melaporkan saham yang dimilikinya dan keluarganya. Di dalam pasal 101 UUPT 

tahun 2007 menyatakan bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan 

																																																								
8 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas: (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2007), hal. 123. 
9 Ibid., hal.124. 



	 6	

kewajiban melaporkan saham tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, 

maka direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan 

tersebut. Di dalam pasal 50 ayat (2) UUPT 2007 juga menjelaskan bahwa laporan 

direksi mengenai saham yang dimilikinya atau keluarga dicatat dalam daftar 

khusus. Selanjutnya, kewajiban direksi juga mencakup pengalihan kekayaan 

perseroan dan menjadikan jaminan utang. Dalam mengalihakan kekayaan 

perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, direksi perlu 

meminta persetujuan dari RUPS. Hal yang dimaksud “kekayaan perseroan” adalah 

semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, milik perseroan.10 Kewenangan direksi selanjutnya adalah pemberian 

kuasa mewakili perseroan atas nama direksi. Berdasarkan pasal 103 UUPT tahun 

2007, direksi dapat memeberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan 

atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan 

perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Dengan 

demikian, direksi dalam mengurus perseroan mempunyai berbagai kewajiban 

sebagaimana diuraikan diatas. 

 Berkenaan dengan tanggung jawab direksi untuk membawa perseroan ke 

arah yang lebih baik, seorang direksi harus melakukan tanggung jawabnya tersebut 

dengan berdasarkan kepercayaan yang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi 

yang sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroannya, hal ini disebut dengan 

istilah fiduciary duty. Istilah fiduciary duty berasal dari dua kata bahasa Inggris, 

yaitu "fiduciary" yang berarti memegang sesuatu dalam kepercayaan dan "duty" 

																																																								
10 Ibid., hal. 126. 
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yang berarti tugas. Di dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu 

kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut dengan "trustee" sementara 

pihak yang dipegang untuk kepentingan tersebut disebut dengan istilah 

"beneficiary". Dalam Perseroan Terbatas, fiduciary duty dapat diartikan sebagai 

tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.11 Sebagai 

pihak utama yang dibebankan kewajiban fiduciary duty, direksi adalah trustee. Hal 

ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab Direksi di dalam UUPT tahun 2007 

Pasal 1 angka 5 yang berbunyi “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 

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar.” Dengan demikian Perseroan bergantung kepada direksi 

sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. 

 Tujuan utama dari fiduciary duty adalah untuk meminimalisasi 

kemungkinan seorang direktur menggunakan wewenangnya untuk kepentingan 

dan keuntungan pribadinya, melainkan agar direktur tersebut menggunakannya 

seoptimal mungkin untuk kepentingan dan keuntungan perseroan. Selain 

mencegah Direksi untuk menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya 

sendiri, fiduciary duty mencakup adanya kemungkinan sikap yang ceroboh atau 

tidak berhati-hati. Berdasarkan hal ini, fiduciary duty memiliki unsur loyalitas 

																																																								
11 Ibid.. 
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(loyalty component) dan unsur kepedulian (care component) yang menuntut 

seorang direktur untuk menjalankan tugasnya dengan niat baik, bertindak hati-hati, 

dan yang terbaik untuk Perseroan. Unsur loyalitas dan unsur kepedulian ini yang 

menjadi duty of loyalty and good faith dan duty of care and skill.12  

 Prinsip utama doktrin fiduciary duty diberlakukan dalam Pasal 97 ayat 2 

UUPT 2007, “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab.” Selain itu dapat dilihat pula dalam Pasal 97 ayat (3) merupakan petunjuk 

duty of loyalty, “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).” 

Dilanjutkan Pasal 97 ayat (4) yang merupakan petunjuk duty of care dimana 

tanggun jawab merupakan tanggung renteng, “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.  

 Doktrin fiduciary duty dianut oleh setiap direksi dalam mengurus suatu 

Perseroan. Adanya doktrin fiduciary duty ini dapat mencegah terjadinya tindakan 

oleh direksi yang dapat merugikan Perseroan. Salah satu prinsip dari fiduciary 

duties adalah melarang direksi melakukan perbuatan di luar kewenangannya yang 

diberikan oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, yaitu berada 

di luar lingkup maksud dan tujuan perseroan. Ketika direksi melakukan perbuatan 

																																																								
12 Fadjroel Rachman, "Doktrin Fiduciary Duty Versus Business Judgement Rule", dikutip dari 
www.fadjroelrachman2014.wordpress.com/2012/01/10/doktrin-fiduciary-duty-versus-business-
judgment-law, diakses pada 20 November 2014. 
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yang berada di luar kewenangannya, hal tersebut melanggar fiduciary duty. Dalam 

kaitannya dengan doktrin fiduciary duty, apabila direksi melanggar fiduciary duty-

nya terhadap perseroan, maka perseroan mempunyai pilihan untuk menggugat 

direksi dengan gugatan perbuatan melawan hukum.  

 Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas telah mendorong penulis untuk 

mengkaji isu hukum terkait melalui penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS 

YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN 

FIDUCIARY DUTY SEORANG DIREKSI DI DALAM PERSEROAN 

TERBATAS." 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pelanggaran fiduciary duty oleh seorang direksi Perseroan Terbatas 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? 

2. Apakah pelanggaran fiduciary duty yang dilakukan oleh seorang direksi 

Perseroan Terbatas memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan 

perbuatan melawan hukum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan 

batasan-batasan mengenai tindakan direksi berkenaan dengan fiduciary duty yang 

melekat pada dirinya, dan bentuk tanggungjawabnya ketika terjadi pelanggaran 

atas prinsip tersebut, serta bagaimana pandangan pengadilan terhadap doktrin 

fiduciary duty yang dimiliki oleh seorang direksi.  
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 Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menelusuri 

penerapan hukum perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 

fiduciary duty seorang direksi di dalam perseroan. Sehingga dapat ditelusuri 

bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata 

dapat dikenakan pada perbuatan direksi yang melanggar fiduciary duty-nya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Segi Teoritis 

 Ditinjau dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan 

dengan fiduciary duty seorang direksi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. 

Selain itu, diharapkan juga agar penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

melindungi perseroan terbatas dari direksi yang melalaikan fiduciary duty-nya. 

Segi Praktis 

 Ditinjau dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan masyarakat berkaitan dengan fiduciary duty seorang direksi terhadap 

perseroan miliknya, sehingga seorang direksi tidak dapat melalaikan kewajibannya 

terhadap perseroan untuk keuntungan pribadinya sendiri. Setiap organ yang berada 

di dalam suatu perseroan termasuk pemegang saham sampai pegawai perseroan 

harus mengetahui adanya kewajiban dari direksi yang melekat padanya untuk 

memajukan perseroan yang dipimpinnya tersebut. Sehingga ada perbuatan hukum 

yang dapat diberikan kepada direksi yang melalaikan fiduciary duty-nya untuk 

mempertanggung jawabkan kelalaiannya, yakni berupa gugatan perdata. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

  BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab yang akan 

dipaparkan selanjutnya, yang saling berkaitan untuk 

mendukung tema pokok dari skripsi ini, yang dirangkum 

dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan 

konseptual yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. 

Terdapat pula uraian mengenai perusaan terbatas, 

perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh seorang direksi dalam melaksanakan 

fiduciary duty, serta landasan filosofis mengenai perbuatan 

melawan hukum oleh sebuah perusaan terbatas. 

 BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Jenis 

penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan, 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 
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selama penelitian. Secara umum bab ini menguraikan 

mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

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. 

Dengan kata lain jawaban atas isu hukum yang menjadi 

fokus penelitian dalam skripsi ini. 

 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 terhadap 

isu hukum, selain itu terdapat rekomendasi berupa saran 

penulis mengenai isu hukum yang penulis angkat dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 




