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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat dapat merasakan 

perkembangan dan pertumbuhan terhadap perekonomian yang terus menerus 

meningkat. Program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian suatu bangsa 

dibuktikan dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada siapapun 

berupa kebebasan bagi siapapun yang memiliki dan mengembangkan suatu ide 

guna menciptakan lapangan kerja baru sehingga perekonomian suatu bangsa, 

khususnya, bangsa kita dapat menuju ke arah yang lebih baik daripada 

sebelumnya.   

Indonesia saat ini sedang bergerak cepat untuk meningkatkan 

perekonomian negara ini. Dukungan pemerintah terhadap perekonomian tentunya 

sangat diperlukan. Salah satu contoh dukungan pemerintahan adalah terhadap 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berkontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia.  Penyerapan tenaga kerjanya juga 

terhitung tinggi, sebesar 96,99% dari total tenaga kerja. Dan menyumbang 60,3% 

terhadap PDB. Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah memberikan 

dukungan dengan mengenyampingkan pengaturan  mengenai penyetoran jumlah 

modal disetor di dalam suatu UMKM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas 

(untuk selanjutnya disingkat menjadi PT).1  

 
1 Hukum Online, Pendirian Badan Hukum PT Bagi UMKM Dipermudah, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570cabbb1c470/pendirian-badan-hukum-pt-bagi-
umkm-dipermudah, diakses pada tanggal 22 Maret 2019.  
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Dari berbagai bentuk usaha yang ada di Indonesia, seperti firma, 

persekutuan komanditer, koperasi, usaha dagang dan lain sebagainya, bentuk badan 

usaha PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, 

di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, PT juga 

memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan 

usahanya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya 

pada perusahaan tersebut2. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh PT  ialah sebagai 

berikut3: 

1) Kewajiban yang terbatas. Para pemilik saham yang mempunyai saham di dalam 

perusahaan tersebut hanya diperbolehkan menanggung kerugian perusahaan 

sebatas saham yang dipunya nya di dalam perusahaan terkait;  

2) Abadi. Masa hidup yang abadi yang dapat menguntungkan investor, pasalnya 

jangka waktu suatu perusahaan dapat dibuat menjadi tidak terbatas sesuai 

perjanjian para pendiri yang dituangkan di dalam anggaran dasar perusahaan. 

Keabadian ini dapat menguntungkan para investor karena nilai saham yang 

dapat naik seiring waktu berjalan; 

3) Keteraturan management. Ada struktur yang jelas dimana ada yang melakukan 

pengurusan seperti Direksi dan melakukan pengawasan seperti Dewan 

Komisaris, pemisahan kewajiban yang jelas antara organ organ perusahaan; 

Pengaturan mengenai hukum PT  diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas sebelumnya mengacu pada Undang Undang Nomor 1 

 
2 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), halaman 
1.  
3 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. (Jakarta: 
Ghalia Indonesia,2002), halaman 45. 
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Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. PT sebagai subyek hukum membutuhkan 

aturan dan norma yang dapat dijadikan pegangan bagi individual yang berkaitan. 

Maka legislatif mengeluarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) karena dirasakan bahwa 

UUPT 1995 sudah tidak relevan dengan keadaan ekonomi. Dalam UUPT banyak 

hal yang diselaraskan dengan instrumen hukum yang telah ada, seperti terhadap 

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, Perlindungan 

Konsumen dan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Adapun beberapa pengaturan hal-hal baru dalam UUPT, seperti: 

Tanggung Jawab Sosial (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang 

tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah 

mempergunakan Information Technology (IT) sehingga pendaftaran PT sudah 

dapat dilakukan secara online. Dengan demikian, lahirnya UU No. 40 tahun 2007 

sekaligus mencabut pemberlakuan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas4.  

Dengan diberlakukannya UUPT Tahun 2007 ini maka seluruh PT yang 

didirikan sebelum 2007  harus menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan 

UUPT yang terbaru. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraannya, seperti modal dasar minimal, tugas dan wewenang direksi dan 

komisaris, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga sampai pada 

likuidasi, pembubaran dan berakhirnya status badan hukum PT5.  

 
4 Marisi P. Purba, Aspek Akutansi Undang-Undang Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2008, halaman 3.  
5 Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, (Bandung: Refika Aditama, 2006), halaman 69- 
70.  
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Selain daripada itu, ada beberapa doktrin yang diatur di dalam undang 

undang tersebut. Adapun doktrin yang menjadi pokok penulisan ini adalah, doktrin 

mengenai Ultra Vires yang dalam bahasa latin, berarti “di luar” atau “melebihi 

kekuasaan” (outside the power) yaitu kekuasaan yang diberikan hukum terhadap 

suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan yang mana diwakili oleh 

Direksi). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan ultra vires 

adalah “pelampauan wewenang”6. 

Lebih lanjutnya, terdapat perbedaan definisi mengenai PT itu sendiri. 

Definisi  mengenai perseroan terbatas yang terdapat dalam UUPT, yakni:  

“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 pelaksanannya.” 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat elemen berupa 

syarat syarat pokok suatu perseroan terbatas dapat disebut sebagai badan hukum 

(rechtpersoon, legal person, legal entity), sebagai berikut:7 

1) Merupakan persekutuan modal;  

2) Didirikan berdasarkan perjanjian;  

3) Melakukan kegiatan usaha;  

4) Lahirnya perusahaan berdasarkan pengesahan Pemerintah.  

Ketentuan dalam ayat tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa 

perseroan terbatas pada dasarnya sebagai badan hukum, yang  didirikan 

 
6 Munir Fuady, “Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum 

Indonesia”, Cetakan Kedua,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 102.  
7 M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan terbatas, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafija, 2015, 
halaman 83 
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berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang 

saham. Perjanjian tidak boleh dibuat sembarangan atau di bawah tangan. Perjanjian 

tersebut harus dibuat dengan akta notaris yang dimana mempunyai kekuatan 

hukum, dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian 

tersebut, yaitu notaris8.  

PT  sebagai artificial person merupakan subjek hukum yang juga 

berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu 

benda atau harta kekayaan tertentu sama seperti individu/manusia. Kedua subjek 

hukum ini dinilai memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum serta 

mempertahankan haknya di dalam hukum9.  

Sebagai subjek hukum, PT (Selanjutnya dalam penulisan ini dapat 

disebut juga Perusahaan) harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum 

seperti yang diatur di dalam UUPT, unsur-unsur tersebut meliputi10:  

1) Adanya suatu organisasi yang teratur. Sesuai ketentuan yang terdapat di dalam 

pasal 1 butir 2 UUPT, organ organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang 

Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris;  

2) Harta kekayaan sendiri. Perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri berupa 

modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham; 

 
8 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 23.  
9 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan 

terbatas, (Malang: Visimedia, 2009), halaman 2.  
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 
halaman 8-9.  
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3) Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum, PT dapat 

melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh 

organ yang disebut Direksi; 

4) Mempunyai tujuan sendiri. Sebagai badan hukum yang menjalankan 

perusahaan, perusahaan mempunyai maksud dan tujuan sendiri. Tujuan tersebut 

ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Karena perusahaan menjalanan 

perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan 

dan atau laba.  

Sebagai artificial person, tidak semua organ secara langsung ikut andil 

dalam menjalankan perusahaan sehari-hari. Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang 

atau lebih menjalankan tugas kepengurusan perusahaan dan Dewan Komisaris yang 

menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja Direksi.  

Sehari-harinya Direksi menjalankan pengurusan perusahaan dan 

bertanggung jawab terhadap setiap tindakan pengurusannya. Pararel dengan 

tanggung jawabnya untuk mengurus, direksi berwenang untuk mewakili 

perusahaan. Direksi mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama 

perseroan terbatas. Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum 

memberikan kekuasaan yang tidak terbagikan, yaitu sebagai satu-satunya organ 

perusahaan, yang bisa bertindak mengurus dan mewakili perusahaan. 

Direksi memiliki kapasitas menjalankan pengeloaan perusahaan sehari-

hari, memiliki kapasitas mewakili perusahaan tidak terbatas dan tidak bersyarat, 

bahkan setiap direksi berwenang mewakili perusahaan.11 Direksi sebagai organ 

 
11M.Yahya Harahap, Op.Cit, halaman 345. 
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perusahaan yang memikul beban tanggung jawab yang berat, memiliki posisi dan 

kekuasaan besar untuk mengurus perusahaan, yang tentunya berpotensi untuk 

melakukan hal-hal di luar maksud dan tujuan perusahaan (itikad buruk). 

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) juncto Pasal 97 ayat (1) UUPT mengatur 

tanggung jawab Direksi dalam mengurus perusahaan, dan memiliki posisi serta 

kekuasaan yang besar untuk mengurus perusahaan. UUPT telah menetapkan 

ketentuan perilaku Direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar tersebut, 

menentukan standar perilaku (standard of conduct) untuk melindungi pihak-pihak 

yang dirugikan apabila Direksi berperilaku tidak sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya atau berperilaku tidak jujur12. 

UUPT  lebih lanjut mengatur tindakan Direksi yang dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang baik dan yang salah. Setiap tindakan atau 

perbuatan Direksi akan dianggap dan diperlakukan oleh hukum sebagai tindakan 

atau perbuatan atas nama perusahaan, sepanjang tindakan direksi itu intra vires, dan 

bukannya suatu tindakan yang melampaui kewenangan perusahaannya dan atau 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (ultra vires).  

Direksi harus menjalankan pengurusan perusahaan hanya berdasarkan 

kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan 

sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan/atau Pasal 92 

UUPT. Dalam hal terjadi masalah dimana perseroan beroperasi tidak layak 

sehingga menimbulkan keruagian pihak ketiga ataupun pemegang saham, Direksi 

 
12 Bismar Nasution, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan 

terbatas Bank”, Makalah Disampaikan pada Seminar Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam 
Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan 
terbatas dan Undang-undang Perbankan, Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum 
Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, Tanggal 21 Februari 2008, halaman 6.  
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dengan demikian harus bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan 

doktrin fiduciary duty.13  Sederhananya, dapat dijelaskan bahwa fiduciary duty 

adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk 

kepentingan (benefit) perseroan.  

Penerapan fiduciary duty meskipun tidak diatur secara spesifik di dalam 

UUPT, namun mengenai penerapan tanggung jawab direksi sendiri diatur di dalam 

Pasal 97 ayat (2) dan (3) yang menentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan 

kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) dan penuh 

tanggung jawab (duty of due care). Fiduciary duty yang dimiliki Direksi selaku 

trustee dari suatu perseroan, memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Direksi 

untuk mengelola perusahaan. Dengan demikian, seorang direksi dituntut harus 

memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi.  

Ketulusan, itikad baik dan penuh kehati-hatian yang dimiliki seorang 

direksi dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban atas tindakannya yang 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan (business judgment rule) serta 

mendapatkan perlindungan hukum atas setiap keputusan bisnis yang diambil. Ini 

karena kerugian yang dimaksud 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 negligence).  

Namun lain hal apabila, dengan sengaja Direksi tersebut melakukan 

kelalaian dalam pengurusan perseroan yang mengakibatkan perusahaan mengalami 

kerugian. Diberikan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi (Piercing 

 
13 Munir Fuady, Op.Cit, halaman 25.  
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Corporate Veil) atas kerugian yang diderita perusahaan akibat dari tindakannya 

yang bersalah dalam menjalankan tugasnya, yang melampaui maksud dan tujuan 

perseroan. Sudah pada tempatnya apabila kepada Direksi didapati dan terbukti telah 

melakukan pelampauan wewenang perusahaan, maka seketika itu pula dapat 

dimintakan pertanggung jawaban kepada Direksi itu secara pribadi.  

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebuah perusahaan tentu 

secara kontinuitas berkembang terus, mengikuti kebutuhan masyarakat dan badan 

hukum itu sendiri. Banyak relevansi hukum yang diakibatkan dari maksud dan 

tujuan yang tertuang dalam anggara dasar. Tidak terhindar tentunya berkenaan 

dengan kontrak-kontrak yang dibuat oleh perusahaan tersebut, berkenaan dengan 

pihak lain. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh David Reitzel14 bahwa 

kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi 

ekonomi masyarakat. Salah satu kejadian penyalahgunaan wewenang oleh Direksi 

dapat Penulis temukan pada putusan kasus Majelis Hakim di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan sebagaimana dikutip pada situs Direktori Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dengan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL .  

Secara garis besar, permasalahan kasus ini adalah mengenai penerbitan 

jaminan perseroan yang dilakukan oleh Direksi perusahaan PT HUMPUS 

INTERMODA TRANSPORTASI Tbk (selanjutnya disebut sebagai "PT HIT") atas 

jaminan perusahaan yang diberikan kepada Perusahaan Anak PT HIT, yang 

bernama HUMPUS SEA TRANSPORT Pte. Ltd. (selanjutnya disebut sebagai 

"HST").  Adapun pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini adalah:PT HIT 

 
14 Huala Adolf. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 
halaman 13.  
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merupakan penggugat di dalam kasus ini yang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang transportasi laut. Sedangkan, Tergugat 1, Tergugat 2, dan 

Tergugat 3 merupakan ex- anggota Direksi PT HIT yang menyalahgunakan 

wewenangnya dengan menerbitkan jaminan perseroan atas nama PT HIT terhadap 

hutang Anak Perusahaannya, HTS.  

Pada tanggal 09 Oktober 2007, HTS menandatangani 2 (dua) Perjanjian 

sewa kapal yang bernama "LINSEN CHARTER PARTY"dengan LINSEN 

INTERNATIONAL LIMITED, dan "NELSON CHARTER PARTY" dengan 

NELSON COVE SHIPHOLDING SA (bersama-sama disebut "Perjanjian") dengan 

masing-masing senilai USD 16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika 

Serikat) untuk selama 60 bulan dan dengan hak opsi 15 hari .  

Sesuai dengan apa yang tertuang pada Perjanjian tersebut, pasal 27 pada 

intinya menerangkan bahwa adanya keharusan menerbitkan Jaminan Perseroan 

oleh PT HIT selaku Holding Company (Perusahaan Induk) untuk transaksi tersebut.   

Atas hal tersebut, Drs Agus Darjanto (selanjutnya disebut sebagai 

DirUt), mewakili Direksi PT HIT menandatangani Perjanjian tersebut dengan tidak 

membubuhkan penanggalan penandatanganan Perjanjian tersebut. Lebih lanjutnya, 

penandatanganan Direksi yang mewakili PT HIT merupakan tindakan di luar 

kewenangannya. Sebagaimana tertuang pada Anggaran Dasar PT HIT, dalam hal 

membebani hak tanggungan, Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Dewan Komisaris, yang mana sesuai bukti dan fakta yang ada dan hingga 

diputuskan nya gugatan ini, Direksi tidak mendapatkan dan menyerahkan 

persetujuan tertulis tersebut. 
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Selain hal itu, Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan 

tidak menguji kelayakan perjanjian yang ia tandatangani atas nama PT HIT. 

Disamping itu, HTS ternyata mengalami kegagalan pembayaran atas dua kapal 

yang ia sewa sehingga secara langsung Direksi menyebabkan kerugian terhadap PT 

HIT selaku penjamin.  

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah di paparkan di atas, 

penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut  mengenai topik ini dengan dituangkan 

dalam bentuk penulisan yang berjudul “Akibat Hukum Tindakan Ultra Vires  

Yang Dilakukan Oleh Direksi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.)” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan hal hal yang terlah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

beberpa rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian 

hukum ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian hukum ini adalah:  

1) Bagaimanakah bentuk tindakan dan tanggung jawab Direksi terhadap tindakan 

Ultra Vires?  

2) Bagaimana majelis hakim menjabarkan doktrin act of ultra vires di dalam 

Putusan Kasus Nomor 439 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Agar penelitian penelitian hukum ini memiliki maksud yang jelas, maka 

harus memiliki suatu tujuan guna mencapai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari 

penelitian hukum ini adalah:  
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1) Mengetahui bentuk tindakan Direksi serta pertanggung jawabannya terhadap 

tindakan Ultra Vires.  

2) Mengetahui bagaimana majelis hakim menjabarkan doktrin act of ultra vires di 

dalam Putusan Kasus Nomor 439 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1) Manfaat Teoritis 

Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

bahan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam 

bidang hukum, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perseroan 

terbatas. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap direksi dan 

sekaligus organ organ perusahaan baik tertutup, publik maupun terbuka, Notaris 

selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang berhubungan 

dengan perbuatan hukum perusahaan untuk melihat lebih rinci lagi bagaimana 

organ organ dalam perseroan harus bertindak sesuai wewenang dan tanggung 

jawab sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar an UUPT maupun 

Undang Undang lainnya yang berlaku.  

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman baik itu bagi penulis, mahasiswa, 

Notaris dan praktisi hukum, pelaku bisnis/pengusaha atau pun masyrakat dalam 

menjalankan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas untuk selalu mengacu 

kepada Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku.  

1.5 Metode Penelitian 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini15. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya 

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data 

sekunder yang digunakan, sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu 

peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. 

1.5.1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis 

penelitian tesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian 

yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian ini mengingat telaah terhadap 

permasalahan ini bersumber pada materi peraturan perundang-undangan, teori-

teori, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Beranjak 

dari jenis penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh suatu prinsip yang jelas 

dengan memberikan kepastian hukum bagi Direksi, sehingga terjadi hubungan yang 

seimbang dalam tanggung jawab direksi terhadap tindakan ultra vires tersebut. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, di mana jenis penelitian yang bertujuan 

melukiskan permasalahan hukum16 yaitu penelitian ini hanya menggambarkan yang 

telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu 

 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Penebit Rajawali Pres, 2013), halaman 8 
16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Gramedia, 1997), halaman 16  
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pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan 

untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.  

1.5.2. Sumber Data Penelitian  

Adapun sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum 

normatif yang bersumber pada data sekunder diperoleh dari :  

1) Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yaitu 

berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Putusan Mahkamah agung nomor 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL serta 

peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.  

2) Bahan hukum sekunder  

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti rancangan undang-undang, pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-

teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, 

artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian17.  

3) Bahan Hukum Tersier  

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk 

melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu kamus umum, kamus hukum, 

majalah, internet, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang berkaitan 

dengan tesis ini guna melengkapi data.  

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data  

 
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Mendia Grup, 2014), 
halaman 182-183. 
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Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

digunakan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dengan penelitian 

kepustakaan (library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik 

koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari 

media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen, termasuk peraturan 

perundang-undangan.  

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan diantaranya  mengenai 

tinjauan umum mengenai prinsip umum perseroan terbatas, organ 

perseroan, kedudukan direksi dalam pengurusan perseroan, dan 

doktrin doktrin yang berhubungan dengan tugas dan wewenang 

direksi.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan jenis penelitian hukum, 

pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian, prosedur pengumpulan badan hukum 

untuk penelitian, dan pengolaham serta analisis badan hukum.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
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Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai tindakan hukum 

dan tanggung jawab direksi terhadap ultra vires  serta menganalisa 

bagaimana majelis hakim menjabarkan doktrin act of ultra vires di 

dalam Putusan Kasus Nomor 439 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian tesis ini, yang 

merupakan bab penutup dan uraian kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang dapat 

diberikan terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.  

 

 




