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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana telah kita ketahui, setelah Indonesia melalui krisis keuangan pada 

tahun 1997, dewasa ini Indonesia merupakan negara yang memiliki demokrasi yang 

cukup stabil dan telah menikmati perode pertumbuhan ekonomi yang membuat 

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di 

Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang sangat 

berlimpah di Indonesia adalah sumber daya mineral dan batubara (“Minerba”). 

Dengan berlimpahnya sumber daya Minerba tersebut, Indonesia merupakan salah satu 

negara target dari seluruh investor baik asing maupun lokal, untuk berinvestasi di 

bidang pertambangan Minerba tersebut. Hal tersebut membuat banyaknya lahirnya 

Perseroan Terbatas (“Perseroan”) yang bergerak di bidang pertambangan dijalankan 

di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Pertambangan”) yang menyatakan bahwa 

Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 

perseorangan.1 Dalam hal ini jenis badan usaha yang digunakan dalam bidang 

pertambangan sendiri adalah Perseroan Terbatas.  

                                                             
1 Pasal 38 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
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Sehubungan dengan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan Minerba, di 

Indonesia, bidang usaha tersebut merupakan salah satu bidang usaha yang paling 

penting dalam pelaksanaan negara dikarenakan usaha pertambangan merupakan usaha 

yang dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi 

masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri 

penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, 

kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 

lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 

Kaitan prinsip dan materi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) dalam tataran praktisnya 

mempertimbangkan pula perkembangan nasional maupun internasional yaitu 

perkembangan pengusahaan pertambangan yang telah memasuki era globalisasi dan 

ditandai dengan adanya persaingan bebas atas dasar kemajuan teknologi, informasi 

pertambangan, daya tarik investasi serta isu lingkungan hidup, serta demokratisasi 

yang sudah menjadi tuntutan dunia usaha. 

Dalam hal ini sektor pertambangan yang dalam skema penerimaan negara, sektor 

ini merupakan salah-satu sektor yang diprioritaskan untuk dapat menjadi sektor yang 

mampu berkontribusi besar untuk membiayai pembangunan secara umum. Namun, 

sektor pertambangan yang menjadi sektor yang diharapkan mampu berkontribusi 

tersebut, dalam prakteknya terdapat beberapa persoalan yakni adanya kompleksitas 

yang cukup tinggi dalam pengelolaan Perseroan di bidang pertambangan. 
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Keberadaan dan perkembangan Perseroan ditandai dengan hadirnya Undang-

Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah 

dengan adanya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Keberadaan Perseroan Terbatas di Indonesia selain tunduk pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga tunduk pada peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan 

Terbatas, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain 

dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 

Dibuatnya UUPT juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini tentunya 

sejalan dengan keberadaan Perseroan sebagai salah satu bentuk badan usaha di 

Indonesia yang oleh pemerintah tidak dapat dipandang sebelah mata, karena 

kontribusinya yang besar terhadap salah satu sumber pendapatan negara, utamanya dari 

sektor pajak. Di sektor lain keberadaan Perseroan Terbatas juga turut membantu 

pemerintah dalam upaya penyerapan sebagian besar tenaga kerja yang semakin 

meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Secara khusus, Perseroan di bidang Minerba 

merupakan salah satu penyumbang terbesar di tahun 20182. 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Perseroan Terbatas merupakan bentuk 

kegiatan usaha ekonomi yang paling diminati karena di samping pertanggung-

                                                             
2 Mutia Fauzia, “Realisasi PNBP Sektor ESDM Tahun 2018 Lampaui Target”,  

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/04/163000726/realisasi-pnbp-sektor-esdm-tahun-2018-

lampaui-target (diakses pada 2 Februari 2019 pukul 13.15 WIB) 

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/04/163000726/realisasi-pnbp-sektor-esdm-tahun-2018-lampaui-target
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/04/163000726/realisasi-pnbp-sektor-esdm-tahun-2018-lampaui-target
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/04/163000726/realisasi-pnbp-sektor-esdm-tahun-2018-lampaui-target
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/04/163000726/realisasi-pnbp-sektor-esdm-tahun-2018-lampaui-target
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jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi 

pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan 

menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Selain itu bentuk 

Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal dari bentuk 

badan usaha lainnya. Hal ini disebabkan pemilik modal menginginkan risiko dan biaya 

sekecil mungkin dalam melakukan investasi. 

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 UUPT, dinyatakan bahwa 

Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Selain itu, 

di dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 3 UUPT, dinyatakan bahwa perbuatan hukum atas 

nama Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh 

dilakukan oleh anggota Direksi bersama-sama seluruh pendiri serta seluruh anggota 

Dewan Komisaris yang mana tanggung jawabnya bersifat tanggung renteng. Diakuinya 

Perseroan Terbatas sebagai institusi badan hukum dalam UUPT, telah menempatkan 

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum sehingga dianggap cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang 

dibuatnya3.    

Perseroan merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (recht persoon). 

Seperti halnya manusia (natuurlijk persoon), sebagai subjek hukum Perseroan juga 

                                                             
3 Widjaya, I.G. Raya, 2003, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Hukum 

Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, 

TDUP, SIUP, Cetakan Ketiga, Kesaint Blanc, hlm. 148. 
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mempunyai hak dan kewajiban4. Namun demikian, terhadap perbedaan yang signifikan 

antara manusia dan Perseroan, yang mana manusia merupakan subjek hukum alami, 

namun Perseroan terlahir sebagai badan hukum yang merupakan artificial person, yaitu 

sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hidup 

masyarakat5. Namun, sebagai artificial person, tentu saja Perseroan Terbatas tidak 

memiliki kemampuan untuk menjalankan dirinya sendiri, untuk itulah diperlukan 

adanya natural person, yaitu orang dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini, orang-

orang tersebut dilembagakan dalam bentuk organ-organ Perseroan Terbatas, yang 

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Dari ketiga orang 

tersebut, Direksi berfungsi sebagai organ pengurus yang diangkat oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham. Direksi memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab yang penuh 

terhadap dan jalannya Perseroan Terbatas yang dipimpinnya untuk mepentingan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. 

Perseroan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang 

lainnya yang mana dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut biasanya Perseroan 

diwakili oleh Direksi yang merupakan bagian dari organ utama perseroan6. 

Pasal 92 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh 

Direksi, termasuk dalam hal mewakili Perseroan Terbats, bertndak untuk dan atas nama 

Perseroan Terbatas yang mana kewenangan tersebut dipercayakan oleh UUPT kepada 

                                                             
4 Harahap, M. Yahya, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

53. 
5 Frans Satrio Wicaksono, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris 

Perseroan Terbatas, Visimedia, Malang, hlm. 2 
6 Ibid, hlm. 53. 
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Direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi 

sendiri selaku subyek hukum mandiri (persona standi in judicio).7 

Apabila Perseroan Terbatas telah menjadi badan hukum maka segala perbuatan 

hukum yang dilakukan Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas menjadi 

tanggung jawab Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut di atas apabila dilihat dari sisi 

pemilik modal atau dalam organ perseroan dikenal sebagai pemegang saham, maka 

ketentuan tersebut juga mengandung makna secara prinsip bahwa pemegang saham 

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas 

nama Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga. Dan oleh karenanya tidak bertanggung 

jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas. Para pemegang 

saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyetoran penuh dari nilai saham yang 

diambil bagian olehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Meskipun 

tanggung jawab dari pemegang saham Perseroan Terbatas sudah bersifat terbatas, 

namun sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 1 UUPT, bahwa perbuatan hukum atas 

nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan 

oleh semua Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan 

Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng 

atas perbuatan hukum tersebut. 

Sementara dari sisi Direksi, Direksi Perseroan Terbatas dalam menjalankan 

tugasnya, diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap 

                                                             
7 Tumbuan, Fred B.G, 2002, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan 

Terbatas menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995, makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, hlm. 7. 
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tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan 

sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan Terbatas, sepanjang mereka bertindak sesuai 

dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi atas kerugian yang dialami 

Perseroan Terbatas akibat adanya kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan 

tugas kepengurusannya. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3), (4), dan pasal 104 ayat 

(2) dan ayat (3) UUPT. 

Sebagaimana telah diuraikan diatas terkait tanggung jawab pemegang saham, baik 

direksi dan komisaris juga memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas (limited 

liability) karena mereka adalah organ dari suatu badan hukum. Namun tanggung jawab 

terbatas tersebut bukan tanpa pengecualian, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan 

tugas dan wewenang direksi yang sangat besar dalam Perseroan Terbatas. Pengecualian 

tanggung jawab dari sifat pertanggungjawaban perseroan yang terbatas dimaksudkan 

agar perseroan tidak disalahgunakan oleh organ-organnya, dalam hal ini Direksi selaku 

pengurus perseroan terbatas.  

Secara internal, tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan Terbatas dan 

pemegang saham Perseroan Terbatas telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status 

badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan Terbatas, maka Direksi 

memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Kelalaian dalam 

melaksanakan kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan 

pertanggungjawaban dari seluruh anggota Direksi.  



8 
 

Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya 

berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai 

dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

demikian pula Direksi Perseroan Terbatas sebagai pemegang kuasa (fiduciary duties) 

dari para pemegang saham Perseroan Terbatas, bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan 

Terbatas dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya 

dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori fiduciary 

duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang 

memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh 

pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang 

mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari 

kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh 

hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu 

wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai 

wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and 

confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good 

faith), dan keterusterangan (candor). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, 

pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian). 
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termasuk juga di dalamnya seorang lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary 

dengan kliennya8. 

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi secara eksternal, yakni tugas dan 

tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga terwujud dalam 

kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap pihak ketiga 

atas setiap kegiatan Perseroan yang dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan. Sebagai 

kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi Perseroan Terbatas bertanggung 

jawab atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan 

olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika 

terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, 

maka seluruh anggota Direksi Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab secara 

tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat 

dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, 

kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. 

Meskipun Undang-Undang memberikan ketentuan beberapa sanksi perdata yang 

sangat berat kepada setiap anggota Direksi Perseroan atas setiap kesalahan atau 

kelalaiannya, namun pelaksanaan dari pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak 

perlu dikhawatirkan selama anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham maupun pihak ketiga yang 

merasa dirugikan oleh tindakan Direksi harus membuktikan apakah kerugian tersebut 

                                                             
8 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, hlm. 625. 
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terjadi sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari Direksi Perseroan. Dalam 

pengelolaan Perseroan, para anggota direksi dan komisaris merupakan salah satu organ 

vital Perseroan yang merupakan pemegang amanah yang harus berperilaku 

sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. 

Di sini direksi memiliki kewenangan dalam pengurusan perusahaan dan 

mekanisme hubungannya harus secara adil dan merata. Menurut paham dalam negara-

negara Common Law, hubungan itu dapat didasarkan pada teori fiduciary duty. 

Hubungan fiduciary duty tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust 

and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik 

(good faith), dan terus terang (candor). Dalam memahami hubungan pemegang 

kepercayaan (fiduciary relationship) tersebut, common law mengakui bahwa orang  

yang  memegang  kepercayaan  (fiduciary) secara  natural  memiliki  potensi  untuk  

menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan 

tersebut harus didasarkan  kepada standar  yang  tinggi. Selanjutnya, sebagaimana telah 

diuraikan mengenai tugas dan kewajiban serta wewenang Direksi Perseroan UUPT 

adalah melakukan pengurusan Perseroan. Direksi bertanggungjawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili 

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Dalam konteks peran direksi, direksi sangat penting untuk mengontrol perilaku dari 

para direktur yang memiliki posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, 

termasuk menentukan standar perilaku (code of conduct) untuk melindungi pihak-
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pihak yang akan dirugikan apabila seorang direktur berperilaku tidak sesuai dengan 

kewenangannya atau berperilaku secara tidak jujur. 

Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus 

korporasi, maka harus dibuktikan akan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan 

kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat 

dibuktikan telah melanggar itikad baik yang dipercayakan kepadanya dalam menjalani 

korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip fiduciary duty. 

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi, UUPT memberikan ketentuan umum 

bahwa Direksi dari Perseroan yang mengalami kerugian tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan adanya azas di dalam Perseroan dimana 

Perseroan adalah suatu subyek hukum terpisah dari Direksi Perseroan Terbatas. 

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan 

Pengurus Perseroan. Semua kewajiban Perseroan akan dipenuhi/diselesaikan melalui 

harta kekayaan Perseroan. Seperti halnya terhadap harta kekayaan Pemegang Saham, 

harta kekayaan Direksi tidak dapat dijangkau secara hukum untuk dijadikan sumber 

pelunasan kewajiban Perseroan. Namun, prinsip tersebut bukan tanpa pengecualian. 

Dalam hal tertentu, Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, 

apabila karena kesalahan Direksi tersebut, Perseroan mengalami kerugian. 

Dalam kapasitasnya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai organ 

utama Perseroan, tanggung jawab hukum Direksi merupakan gambaran dari 

pelaksanaan tugas dan kewenangan direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan 

dan perwakilan yang dipercayakan atau diamanahkan Perseroan kepada Direksi. 
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Dalam menjalankan Perseroan, Direksi harus berpegang pada prinsip-prinsip itikad 

baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, untuk kepentingan serta sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dilaporkan atau disampaikan Direksi 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan. Sebagaimana ketentuan 

Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi 

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi 

bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

Pada prinsipnya, ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi suatu perseroan terbatas 

yakni sebagai berikut:9 

1. Fungsi Manajemen 

Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. 

2. Fungsi Representasi 

Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili 

perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan terbatas sebagai badan 

hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh 

Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. 

                                                             
9 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum 

Indonesia, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 32. 
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Hubungan antara Direksi dengan Perseroan terjadi karena adanya kepercayaan 

yang diberikan oleh Perseroan kepada Direksi10. Oleh karena itu, dalam menjalankan 

tugasnya, Direksi diberikan kepercayaan untuk menjalankan dan mengelola Perseroan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi mengendalikan operasi kegiatan 

Perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan dalam UUPT, Anggaran 

Dasar, RUPS, serta di bawah pengawasan Direksi Komisaris. Direksi sebagai organ 

penting dalam Perseroan selaku pengurus dan perwakilan Perseroan, harus bertindak 

secara hati-hati, patut dan bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

sesuai dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana dengan maksud dan tujuan 

perseroan yang dipimpinnya. Apabila dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, 

Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung benturan 

kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, Direksi tersebut harus lebih 

mendahulukan kepentingan Perseroan.  

Salah satu masalah yang dapat ditemui adalah terkait dengan mekanisme 

pengangkatan pengurus perseroan dalam Perusahaan Pertambangan Minerba yang 

mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya 

Mineral (“Permen ESDM 48 tahun 2017”). 

Selain diangkat pada saat RUPS dilaksanakan secara internal, maupun setelah 

memberikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

                                                             
10 Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgment Rule, Cetakan I, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 

53. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) UUPT. Namun demikian, dalam 

Perseroan Pertambangan, ada hal lain yang dapat mempertimbangkan penunjukkan 

Direksi baru, yakni pada saat persetujuan Menteri Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral diperoleh. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 17 ayat 1 Permen ESDM 

No. 48 tahun 2017. 

 Dalam praktiknya, masalah pengangkatan direksi ini belum sepenuhnya dipahami 

tidak hanya para Direksi Perseroan Terbatas, namun juga pihak-pihak berkepentingan 

lainnya. Di dalam pemahaman yang terjadi, apabila pengangkatan Direksi dalam RUPS 

telah disahkan, maka dengan otomatis Direksi terbaru tersebut telah ditunjuk dan sah 

menjadi Direksi baru tersebut.  

Dalam Perseroan biasa, efektifnya penunjukkan Direksi baru dapat diperoleh 

secara internal pada saat Direksi telah secara sah ditunjuk dalam RUPS. Namun, dalam 

Perseroan di bidang Pertambangan Minerba, efektifnya penunjukkan Direksi baru 

tersebut masih bersifat kabur apakah pada saat RUPS dilaksanakan atau pada saat 

Persetujuan Menteri ESDM telah dikeluarkan. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, Penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai Analisis Yuridis Penunjukkan Organ Perseroan pada Badan 

Hukum Bidang Mineral dan Batubara. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persyaratan dan efektifitas penunjukkan Direksi dan Komisaris 

baru di Perseroan Terbatas di Bidang Pertambangan Minerba? 

2. Bagaimana akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris 

yang diangkat tidak sesuai dengan peraturan terkait? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persyaratan dan efektifitas penunjukkan Direksi dan Komisaris 

baru di Perseroan Terbatas di Bidang Pertambangan Minerba. 

2. Mengetahui akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan 

Komisaris yang diangkat tidak sesuai dengan peraturan terkait. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

I. Kegunaan secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain: 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum perseroan terbatas 

khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara. 

2. Bagi Civitas Akademika 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan 

civitas akademika, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum dan magister 

kenotariatan untuk memahami tentang penunjukkan direksi dan komisaris baru 
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pada Perseroan Terbatas Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan UU 

No. 40 tahun 2007. 

II. Kegunaan secara Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis antara lain: 

1. Bagi Praktisi Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum 

dalam memberikan pendapat atau memberikan solusi atas penunjukkan direksi 

dan komisaris baru pada Perseroan Terbatas Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

2. Bagi Pelaku Usaha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum 

dalam memberikan panduan kepada pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha 

Perseroan Terbatas Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melaksanakan 

penunjukkan direksi dan komisaris baru. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan Penulis pada tulisan ini akan terdiri 

dari lima bab yang akan berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang dan pokok 

permasalahan penelitian sebagai dasar dari dilakukannya penelitian ini. 

Di samping itu, bab ini juga akan membahas mengenai tujuan penulisan, 
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kerangka konsep, metode penelitian, kegunaan penulisan, dan juga 

sistematika penulisan terkait dengan data-data yang digunakan untuk 

menulis penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai perseroan terbatas 

sebagai badan hukum, organ perseroan terbatas, dan mengenai 

pertambangan mineral dan batubara.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga, penulis akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, 

cara memperoleh data, pendekatan dan analisis yang akan digunakan 

dalam penulisan penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat, penulis akan melakukan analisis dan pembahasan 

terkait persyaratan dan efektifitas penunjukkan Direksi dan Komisaris 

baru di Perseroan Terbatas di Bidang Pertambangan Minerba dan akibat 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang 

diangkat tidak sesuai dengan peraturan terkait. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan saran untuk menyikapi permasalahan 

yang terjadi dalam penelitian ini. 

 




