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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut

menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Di dalam suatu dunia usaha

perdagangan, banyak sekali badan usaha dagang yang bisa dipilih oleh kalangan

pengusaha, misalnya: Firma, Comanditer Venootshcap (CV), dan Perseroan

Terbatas (PT). Jenis atau bentuk badan usaha dagang yang akan di pilih ini

tergantung dari besar atau kecilnya modal yang akan disetor serta tanggung jawab

yang mengikat pada pemiliknya. Apabila badan usaha tersebut memiliki modal

yang kecil biasanya badan usaha ini berbentuk Firma atau CV tetapi apabila

modal yang akan disetor besar maka badan usaha yang dipilih adalah Perseroan

Terbatas (PT). Di dunia perdagangan saat ini khususnya Indonesia, badan usaha

yang paling diminati oleh para pengusaha adalah badan usaha yang berbentuk

Perseroan Terbatas (PT), hal ini dikarenakan banyak sekali keuntungan yang di

dapat dengan bentuk badan usaha ini.

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, yang terlepas

dari subjek hukum para pemegang sahamnya, di mana harta kekayaan para

pemegang saham tidak digabungkan dengan harta kekayaan perseroan terbatas.

Maksudnya ialah pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang

dimiliki oleh perseroan terbatas. Bentuk perseroan terbatas (PT) merupakan

bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT
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merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk

PT ini berasal dari bahasa Belanda dengan singkatan NV atau Naamloze

Vennootschap, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum

diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan

singkatan SA atau Societe Anonyme yang secara harafiah artinya “perseroan tanpa

nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang

atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya

dari tujuan perusahaan saja.1

Sesuatu perusahaan dapat disebut sebagai badan hukum, apabila telah

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberi ketegasan kapan satu

perusahaan dinyatakan sebagai badan hukum, akan tetapi di negeri Belanda yang

merupakan tempat asal mula KUHD telah lama dinyatakan bahwa Naamloze

Vennootschap (NV) telah menjadi badan hukum manakala telah diperoleh

pengesahan Menteri Kehakiman. Tentu dengan Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian disebut UUPT hal tersebut tidak

perlu diragukan lagi, karena dalam Pasal 7 ayat (4) dengan tegas dinyatakan

bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan

adalah direksi karena direksilah yang mengendalikan perseroan dalam kegiatan

sehari-hari. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung
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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. 2 Setiap

jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang. Dalam Perseroan biasanya

antara wewenang dan tanggung jawab seorang Direksi harus mempunyai

tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang Direksi memberikan

kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan

yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung

jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk

melaksanakan tugas–tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang

ada untuk mencapai tujuan Perseroan3. Agar wewenang atau kewajiban Direksi

tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan

tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan

wewenang yang ada.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan (persona standi in judicio), setiap anggota direksi wajib dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan

usaha perseroan. 4 Keberadaan Direksi dalam perseroan terbatas memiliki peran

yang sangat strategis dan sangat penting karena Direksi sebagai organ yang

P 0?52?7 0?52?7 *@ RN /28E? PNNU D6?D2?7 ,6BC6B@2? /6B32D2C ,2C2= O 2G2D S
Q Nindyo Pramono,Tanggung jawab dan kewajiban pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/9345B5B0-12CA-4366-
A284-C63359E73CA7/8000/03_tgjawab3.pdf (Diakses tanggal 25 September 2012)
R I.G. Rai Widjaya, Opcit, hal. 215.
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mengerakkan roda organisasi perseroan terbatas, sehingga dapat disebut juga

Direksi merupakan organ kepercayaan dari perseroan terbatas. Selain organ

kepercayaan, Direksi juga dituntut dapat mengembangkan kemampuannya untuk

menghasilkan keuntungan atau laba bagi perseroan terbatas. Direksi sebagai

pengemban fiduciary duty, Direksi wajib memiliki duty of good faith and loyalty

serta duty of skill and care.5 Teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang

ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, di

mana 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).6 Direksi pada

prinsipnya, diberi beban menjalankan fiduciary duty terhadap perseroan terbatas,

sehingga Direksi memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, akan tetapi

Direksi juga dalam menjalankan fungsinya secara umum harus memperhatikan

kepentingan shareholders. Dengan demikian Direksi memiliki tanggungjawab

S 8DDAIKK#@?9 %J .92?9A2BH Tanggung Jawab Direksi terhadap pemegang saham minoritas dalam
pengelolaan Perseroan Terbatas.
http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Boni+F.+Sianipar (Diakses tanggal 1
Oktober 2012)
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baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun terhadap pemegang saham

minoritas sehingga kepentingan pemegang saham minoritas mendapat

perlindungan. Anggota direksi juga bertanggung jawab secara penuh apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dengan ketentuan mengenai tugas direksi seperti ini maka direksi

mempunyai dua tugas terhadap perseroan (dan pemegang sahamnya) yaitu duty of

good faith and loyalty dan duty of skill and care. Berdasarkan fungsinya, pada

dasarnya direksi menjalankan kepentingan-kepentingan para pemegang saham

termasuk untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan

dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk dalam pengurus ini

adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan,

meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan

untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan. 7

Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang

penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan

kepadanya oleh perseroan (fiduciary duty) dan prinsip yang merujuk kepada

kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care).8 Prinsip-

prinsip ini menuntut direksi untuk menjalankan PT secara hati-hati dan disertai

dengan itikad baik untuk kepentingan PT itu sendiri. Masalah

pertanggungjawaban direksi diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang

Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat 6:9 (1) Setiap anggota direksi

U .G2=@> "=6<86>H Tanggung Jawab Direksi terhadap pemegang saham minoritas dalam
pengelolaan Perseroan Terbatas. http://3rp98.blogspot.com/ (Diakses tanggal 25 September 2012)
V 8DDAIKK.G2=@> "=6<86>H%).*J
9 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat 6

 



T

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 dan lalai menjalankan

tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1. (3) Atas nama

persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:10 (1)

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri

kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2) Dalam hal

kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi kesalahan atau kelalaian

Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan

dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng

bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit

tersebut. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga

bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota

Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit

diucapkan. (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila dapat membuktikan : a) kepailitan

10 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104
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tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b) telah melakukan

pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c) tidak

mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d) telah mengambil tindakan untuk

mencegah terjadinya kepailitan. 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2,

ayat 3, dan ayat 4 berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit

berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang dijalankan oleh direksi.

Jumlah atau besar saham setiap pemegang saham biasanya juga

bervariasi/berbeda-beda tergantung besar atau kecilnya modal yang disetor.

Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang mendominasi saham

pada perusahaan, biasanya di atas 51%, sedangkan pemegang saham minoritas

adalah pemegang saham yang memiliki saham relatif sedikit pada perusahaan.

Pada umumnya pemegang saham mayoritas ini akan mengendalikan jalannya

perusahaan. Merekalah yang akan mengambil dan memutuskan kebijakan-

kebijakan perusahaan yang bersifat strategis. Seringkali pemegang saham

minoritas ini diabaikan oleh pemegang saham mayoritas karena mereka merasa

yang paling berhak dan mempunyai kekuasaan atas perusahaan. Pemegang saham

atau pendiri perseroan terbatas pertanggung jawabnya terbatas pada saham yang

disetor dalam perseroan terbatas tersebut. Pemegang saham dalam pengertian ini

adalah pasif dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha dari perseroan terbatas yang

bersangkutan. Hal ini merupakan tujuan awal pendirian perseroan terbatas yang
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memungkinkan penanaman modal oleh investor pasif untuk menanamkan modal

pada kegiatan usaha tanpa harus berisiko untuk ikut dalam kegiatan usaha. Hak-

hak pemegang saham minoritas seringkali diabaikan terutama dalam penanaman

modal. Hal-hal seperti inilah yang akan menimbulkan konflik di kemudian hari

antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Kasus PT Bank Lippo yang terjadi pada tahun 2002/2003 masih relevan

sebagai kasus untuk menganalisa bagaimana tanggung jawab direksi terhadap

pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perseroan terbatas. Kasus ini

cukup menghentak dunia bisnis di Indonesia. Kalangan bisnis, pengamat, investor

serta otoritas keuangan langsung memberikan reaksi yang berbeda-beda tentang

kasus Bank Lippo. Berbagai komentar keras datang dari kubu pengamat. Sorotan

utama jelas kepada top management (Dewan Direksi dan Komisaris) yang

dianggap sebagai pelaku dan tersangka utama kasus tersebut. Hal ini wajar karena

persetujuan laporan keuangan berasal dari kedua organ tersebut. Dampak dari

kasus ini tidak bisa dianggap kecil. Dampak yang paling besar tentunya adalah

terhadap kepercayaan investor. Setelah dalam beberapa tahun terakhir

membangun kembali kepercayaan investor, dengan adanya kasus yang bisa

dikategorikan sebagai penipuan publik ini, kepercayaan investor terhadap

perusahaan di Indonesia akan semakin terpuruk. Untuk itulah Paguyuban

Komisaris Independen Indonesia memandang perlu untuk menyelenggarakan

Forum Diskusi ke 12 dengan tema “Membedah Kasus Lippo: Pelajaran bagi
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Komisaris Independen”.11

Dalam paparannya, Lin Che Wei menekankan beberapa hal yang telah

terjadi di Bank Lippo yang menurutnya sangat kontradiktif. Ia mengambil contoh

penunjukan komisaris independen. Menurut Keputusan Direksi BEJ, komisaris

independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan

pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali. Dalam praktek

yang dilakukan di Bank Lippo, seseorang yang jelas-jelas merupakan pemegang

saham pengendali ditunjuk sebagai komisaris independen. Jelas terjadi

ketidaksinkronan antara komisaris independen menurut aturan dengan yang

diimplementasikan oleh manajemen Bank Lippo.

Penggantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Lippo juga

mencerminkan ketidakadilan terhadap pemegang saham minoritas. Dari 9

komisaris yang ada, 5 berasal dari pemerintah, sedangkan grup Lippo

mencalonkan 4 komisaris. Dari komposisi ini jelas tercermin tidak adanya

perwakilan dari pemegang saham minoritas.

Nuansa ketidakadilan terhadap pemegang saham minoritas sangat kental

dalam kasus Bank Lippo. Tidak adanya satupun perwakilan pemegang saham

minoritas yang duduk pada kursi direksi maupun komisaris perseroan

merefleksikan bahwa prinsip kewajaran/kesetaraan (fairness), keterbukaan,

akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kemandirian sebagai prinsip good

OO Forum Diskusi 12 Membedah Kasus Lippo : Pelajaran bagi komisaris independen, Hotel Le
Meridien, 22 April 2003.
http://www.isicom.or.id/publikasi_detail.asp?Pub_ID=12&nav=pubdetail (Diakses tanggal 25
September 2012)
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corporate governance belum diimplementasikan oleh Bank Lippo. Kasus Bank

Lippo membuktikan bahwa di Indonesia masih sering terjadi kesenjangan sosial

antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dimana

pemegang saham minoritas sering diabaikan oleh organ-organ perusahaan.

Dengan uraian tersebut di atas penulis akan menuangkannya dalam bentuk

penulisan hukum dengan judul: “TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP

PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN

TERBATAS”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kesalahan direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas

yang dapat merugikan pemegang saham minoritas?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh

pemegang saham minoritas terhadap direksi yang telah melakukan

kesalahan dalam pengelolaan persero ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis bentuk kesalahan direksi

dalam pengelolaan Perseroan Terbatas yang dapat merugikan pemegang

saham minoritas.

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis bentuk

pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh pemegang saham

minoritas terhadap direksi yang telah melakukan kesalahan dalam

pengelolaan persero.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah mendorong adanya kepastian hukum dalam

perundang-undangan dalam bentuk dan sistim yang dipakai mengenai

tanggung jawab direksi kepada pemegang saham minoritas.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan

bagaimana seharusnya tanggung jawab direksi kepada pemegang saham

minoritas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang

saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari proposal skripsi ini, yang

dirangkum dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menJelaskan tentang tentang gambaran-gambaran dan teori-

teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan proposal skripsi

yaitu mengenai pengertian perseroan terbatas, pemegang saham minoritas,

peraturan yang mengatur tentang perseroan terbatas, tanggung jawab direksi, dan

akibat hukum apabila direksi lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
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BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, pokok pembahasan berkisar pada jenis

penelitian, prosedur/cara memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, dan juga

hambatan serta penanggulangannya. Bab ini menguraikan mengenai metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topic yang penulis bahas

dalam tugas akhir.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab analisis ini, data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa

secara deskriptif, yaitu dengan maksud menggambarkan dan menggunakan data

mengenai kedudukan pemegang saham minoritas dalam praktek, dengan analisa

data yang bersifat kualitatif, sehingga akan diperoleh gambaran jelas tentang

kedudukan pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan. Analisis kualitatif

diartikan sebagai suatu perumusan pembenaran melalui kualitas pendapat para

ahli, teori dan doktrin yang mempunyai rumusan hukum normatif itu sendiri.

Analisa kualitatif sebenarnya merupakan suatu tatacara penelitian yang

menghasilkan data desktiptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Maka dariitu proses analisa yang

lengkap untuk mengatur, membagi dalam unit- unit yang dibuat, membuat sintesa,

mencari pola, menemukan pokok pokok penting yang wajib dimengerti, serta

menyajikan pada orang lain.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir dari penulisan proposal skripsi ini dimana penulis

akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi kesimpulan yang
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merupakan intisari dari pemikiran penulis sendiri yang didasarkan pada hasil

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yang telah dibahas dari bab-bab

sebelumnya. Dan saran yang akan diberikan oleh penulis dimana saran tersebut

berisikan rekomendasi hukum baru atau perbaikan hukum.

 


