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PELUANG PEMULIHAN TINDAKAN ULTRA VIRES
DIREKSI SUATU PERSEROAN TERBATAS

Oleh: Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Perkembangan yang terjadi dalam dunia perekonomian dikarenakan salah satu faktornya
adalah pesatnya kemajuan teknologi dan informatika, yang menjadikan pengaruh
perbedaan antara ruang dan waktu semakin dipersempit, baik dalam pelaksanaan, bentuk
dan/atau variasi transaksi, maupun hal yang termasuk dalam aktivitas perekonomian
lainnya. Dunia hukum bisnis di Indonesia jelas sangat terpengaruh oleh keadaan yang
sedemikian rupa, meskipun secara teoritis hukum bersifat dinamis tetapi oleh sementara
kalangan dianggap masih bersifat stagnan, baik dikarenakan perangkat peraturan
perundang-undangan yang dianggap sampai saat ini telah memadai baik dari sisi lingkup
aparat penunjang maupun penegak hukumnya.

Kemajuan dibidang ekonomi di era modern ini sudah barang tentu memerlukan adanya
suatu koridor hukum yang secara khusus dapat dipergunakan sebagai perangkat pedoman
untuk menentukan standar melakukan bisnis yang sehat. Hukum dalam menjembatani
kebutuhan tersebut berupaya sedemikian rupa untuk melahirkan prinsip-prinsip yang
dapat mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang sehat dengan berupaya untuk
mengeliminir bentuk-bentuk pelanggaran, kecurangan, penipuan, fraud dan lain
sebagainya. Oleh karenanya selain didukung dengan keberadaan Undang-undang No.1
tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka diintrodusir kepada komunitas
bisnis, profesional dan masyarakat pada umumnya tentang eksistensi doktrin-doktrin
modern dalam hukum perusahaan.

UUPT sampai sejauh ini dipandang telah mengakomodir berbagai prinsip maupun
doktrin-doktrin modern yang berlaku pada saat ini. Tetapi kesulitan yang terjadi adalah
seberapa konkrit compliance yang telah diberikan oleh UUPT terhadap prinsip dan
doktrin dimaksud terutama terhadap upaya penegakkan hukumnya. Meskipun undang-
undang memberikan peluang dan kesempatan untuk mengajukan gugatan perkara
kehadapan persidangan, tetapi kebanyakan kasus pelanggaran terhadap prinsip dan
doktrin dimaksud tidak secara transparan diungkapkan kepada publik atau diselesaikan di
luar pengadilan. Pada prakteknya banyak dijumpai berbagai macam bentuk pelanggaran
dan pada setiap sektor usaha termasuk pada institusi perbankan dan perusahaan-
perusahaan pembiayaan.1

Ultra vires merupakan salah satu dari sekian banyak doktrin yang telah diintrodusir
kepada komunitas bisnis Indonesia. Dalam lintasan sejarah hukum konsep ultra vires
dikatakan berasal dari sistem hukum Common Law (Inggris), seperti halnya tercermin

1 Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: How to Implement
Good Corporate Governance, International Financial Law Review 2003, PW Reproprint Ltd, London,
2003, h.116.
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dari kasus tradisional yang terkenal, yaitu Ashbury Railway Carriage and Iron Company,
Limited v. Riche (Inggris, 1875).2 Dalam kasus ini perusahaan yang dibentuk untuk jual-
beli, sewa atau pinjam gerbong atau alat angkut kereta api dan melaksanakan bisnis
mechanical engineering, dianggap ultra vires jika melakukan pekerjaan kontraktor jalan
kereta api di negara luar.3 Dengan kata lain kasus tersebut merupakan satu dari sekian
banyak kasus yang mengangkat ultra vires dalam lingkup dan tatanan hukum perusahaan
yang berkembang di Inggris.

Secara umum transaksi yang dilakukan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan pada umumnya dideskripsikan
sebagai tindakan ultra vires.4 Dalam bahasa umumnya dikenal sebagai suatu pelampauan
kewenangan dari suatu perseroan terbatas. Terminologi ultra vires dipakai khususnya
pada tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan anggaran
dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.5

Tulisan ini mencoba untuk mengetengahkan tentang adanya pandangan terhadap doktrin
ultra vires dalam perspektif yang konservatif, dengan kalangan yang berpandangan
bahwa doktrin tersebut tidaklah rigid karena seiring dengan perkembangan transaksi,
maka diperlukan adanya fleksibilitas doktrin ultra vires dimaksud. Fleksibilitas yang
dimaksud adalah dalam konteks eksistensi doktrin mutlak diperlukan tetapi di lain pihak
peluang modifikasi tetap diperkenankan. Namun, sampai seberapa jauh modifikasi
tersebut dipandang relevan atau justru sebaliknya.

B. Seputar Doktrin Ultra Vires

Penerapan doktrin-doktrin dalam lingkup hukum perusahaan terus berkembang dalam arti
luas, yakni baik melalui mekanisme introdusir maupun doktrin yang telah ada
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepentingan dari pelaku bisnis
yang bersangkutan. Kendatipun demikian doktrin ultra vires juga mengalami hal yang
serupa dalam konteks penerapannya, dimana beberapa kalang mencoba memberikan arti
yang luas yaitu tindakan tersebut tidak semata-mata terbatas pada kegiatan yang dilarang
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun
anggaran dasarnya saja. Melainkan juga terhadap hal-hal yang tidak dilarang tetapi dalam
penerapannya ditafsirkan melampaui kewenangannya.

Istilah ultra vires ini diterapkan juga dan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan
yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang

2 Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam
Hukum Indonesia, Cet.1. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, h.111.
3 Ibid, h.113.
4 According to Stephen W. Mayson, Derek French & Christoper Ryan on Company Law, ‘Ultra vires’
illegal acts – a company transaction in contranvention of the general law or the Companies Act is usually
described as ‘ultra vires’. Adistinctive feature of an illegal ultra vires act is that it remains illegal even if
all members of the company have assented to it. Illegality is a matter of public law of companies which
members of companies cannot privately contract out of. Similarly, the fact that an illegal transaction of a
company is formally within the express powers stated in its memorandum does not cure its illegality. h.78.
5 Op.cit, h.110.
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dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan lebih
jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu ultra vires bukan hanya jika
tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam
anggaran dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan ketertiban umum.6

Definisi ultra vires menurut Black’s Law Dictionary adalah sebagai berikut:7

Unauthorized; beyond the scopeof power allowed or granted by a corporate charter
or by law <the officer was liable for the firm’s ultra vires actions> - also termes
extra vires.

Doktrin ultra vires mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar
dari kekuasaan perseroan, yang dalam hal ini diatur dalam anggaran dasarnya. Penekanan
dari ultra vires tersebut diterapkan pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
perseroan, yang bilamana senyata-nyatanya melanggar doktrin tersebut maka transaksi
yang sedemikian rupa tersebut akan batal demi hukum dan bagi direksi yang
bersangkutan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi.

1. UUPT dan Doktrin Ultra Vires

Perseroan terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri terlepas dari dari orang
perorangan yang ada dalam perseroan terbatas tersebut. Disatu pihak perseroan
terbatas merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan
kerjasama didalamnya, namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan
dalam rangka kerjasama dalam perseroan terbatas tersebut oleh hukum dipandang
semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Karena itu konsekuensinya,
keuntungan yang diperoleh, dipandang sebagai harta kekayaan badan itu sendiri.
Demikian pula sebaliknya bila terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi
beban perseroan terbatas itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan
perseroan terbatas semata-mata. Manusia atau perorangan yang ada dianggap
lepas eksistensinya dari perseroan terbatas itu. Persona standi in judicio ungkapan
latin yang dipergunakan untuk menggambarkan status kemandirian perseroan
terbatas itu tadi.8

Uraian tersebut di atas memberikan suatu gambaran tentang lingkup dari sebuah
wadah asosiasi modal berbentuk perseroan terbatas, dimana didalamnya turut
disinggung mengenai tanggung jawab pengurus. Jika berbicara tentang tanggung
jawab pengurus maka kita akan diarahkan pada muatan tanggung jawab pengurus,
yang dalam hal ini direksi baik dalam lingkup tanggung jawab terbatas maupun
tanggung jawab tidak terbatas. Dalam kaitannya antara lingkup keweangan yang
merupakan tanggung jawab direksi dengan tindakan ultra vires, meskipun UUPT

6 Loc.cit.110-111.
7 Black’s Law Dictionary, cet. Ke.7, United States of America, West Group, h.1525.
8 Prof., Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Kedudukan Mandiri Perseroan Tebatas, Cet.2. Bandung, PT Citra Aditya
Bakti, 1995, h.9.
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tidak memuat doktrin-doktrin modern hukum perusahaan, namun berikut adalah
beberapa pasal yang dimuatannya dipandang relevan, yaitu:

a. Pasal 2 UUPT, yang menyatakan:

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan atau kesusilaan.

b. Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan:

(1) Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan
Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta
diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:

a. nama perseroan;
b. maksud dan tujuan perseroan;
c. kegiatan usaha perseroan;
d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran

dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
e. besarnya modal dasar;
f. pengurangan modal dasar;
g. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka

atau sebaliknya.

Ditambahkan oleh Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., tentang hal lain yang perlu
diperhatikan adalah dengan turut memperhatikan : (a) perubahan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan harus dilakukan dengan Rapat Umum
Pemegang Saham (pasal 75 UUPT); (b) Rapat Umum Pemegang Saham untuk
perubahan dimaksud, tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan harus dihadiri
oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh suara yang sah dan putusan diambil
oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara tersebut (pasal 75 UUPT);
perubahan maksud tujuan serta kegiatan perseroan harus dibuat dengan akta
notaris (pasal 16 UUPT); dan (d) perubahan maksud, tujuan serta kegiatan
perseroan baru berlaku sejak saat didapatkan persetujuan Menteri (pasal 17
UUPT), sebelum mendapat persetujuan Menteri, maka tidak ada perubahan dalam
maksud, tujuan dan kegiatan perseroan.

Bahwa direktur harus melakukan tugasnya sesuai anggaran dasar dengan tegas
ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) UUPT, yang berbunyi:

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
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perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.

Selanjutnya perhatikan pasal 82 UUPT, yang menyatakan:

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Pasal 85 UUPT selanjutnya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi
menentukan bahwa:

(1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;

(2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denga hak
suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada perseroan.

Memperhatikan isi ketentuan pasal 2 UUPT tersebut di atas maka jelaslah doktrin
ultra vires juga dianut didalamnya, dikarenakan perseroan memiliki maksud dan
tujuannya dan pada kalimat selanjutnya disebutkan tentang kualifikasi tidak boleh
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap maksud dan
tujuannya tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan direksi dengan melakukan tindakan ultra vires
tersebut secara universal merugikan para stakeholder. Stakeholder sebagaimana
dimaksud di atas selain dari pemegang saham dan manajemen perusahaan juga
merupakan para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu
perusahaan, yaitu:9

a. Investor, untuk membantu menentukan keputusan investasinya dan
menilai kemampuan perusahaan membayar deviden.

b. Karyawan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan
balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

c. Pemberi Pinjaman (Lenders), untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam hal membayar seluruh pinjaman beserta bunganya.

9 Drs. Emil S. Tarigan, M.B.A, Standar Akuntansi Keuangan (Prinsip-Prinsip Akuntansi), disampaikan
pada Akuntansi Untuk Praktisi Hukum, LPLIH Jakarta, Mei 2002, h.1.
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d. Pemasok dan Kreditur lainnya (Suppliers and Other Trade Creditors),
untuk membantu memutuskan apakah jumlah yang terutang dapat dibayar
oleh perusahaan pada saat jatuh tempo.

e. Pelanggan (Customer), berkepentingan untuk mengetahui kelangsungan
hidup perusahaan.

f. Pemerintah (Government), umumnya berkepentingan untuk aspek pajak
dan alokasi sumber daya perusahaan.

g. Masyarakat (Public), untuk mengetahui perkembangan terakhir
kesejahteraan perusahaan serta rangkaian aktivitasnya, termasuk
kontribusi perusahaan pada perekonomian nasional, jumlah orang yang
dipekerjakan dan perlindungan kepada investor domestik.

Selayaknya ultra vires doctrine atau ultra vires rule dimaksudkan untuk
melindungi para kreditor perseroan. Aset perseroan hanya dapat digunakan untuk
tujuan-tujuan perseroan sebagaimana hal itu dicantumkan dalam klausul
mengenai maskud dan tujuan perseroan (object clause) dalam anggaran dasarnya
untuk dan tujuan-tujuan sampingan dalam rangka maksud dan tujuan tersebut, dan
oleh karena itu terdapat unsur untuk menjaga modal perseroan, yaitu dana yang
dipinjamkan oleh kreditor kepada perseroan. Doktrin tersebut dimaksudkan pula
untuk melindungi para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan
uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Dengan kata lain, pemegang saham tersebut telah bersedia untuk menanamkan
dananya di perseroan itu adalah karena mengingat maksud dan tujuan bisnis dari
perseroan tersebut (seandainya perseroan memiliki maksud dan tujuan lain
daripada yang ditentukan di dalam anggaran dasar tersebut, maka niscaya
pemegang saham yang bersangkutan tidak akan menanamkan modalnya dalam
perseroan tersebut). Dalam hal ini sifat fundamental bisnis tersebut tidak dapat
diubah.10

2. Ultra Vires Doktrin yang Integral

Selain tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-
undang, yang disebut statutory duties, para anggota direksi juga harus
melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut fiduciary
duties, dimana salah satu dari fiduciary duties tersebut direksi tidak boleh
melakukan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang berada di luar
kewenangannya11, yang dengan demikian telah melanggar prinsip yang diatur
dalam doktrin ultra vires.

Selayaknya salah satu prinsip fiduciary duties, yaitu yang merujuk pada itikad
baik direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan
(duty of loyalty), dimana keputusan bisnis yang diambil dengan dasar ketulusan
dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan direksi

10 Prof., Dr., Sutan Remy Sjahdeni, S.H., Hukum Kepailitan - Memahami Faillissementsverordening
Juncto Undang-Undang No,4 tahun 1998, Cet.1. Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2002, h.432-433.
11 Ibid, h.432.
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dari pertanggungjawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena diakibatkan kesalahan
perhitungan; dikarenakan akibat adanya force majeur yang memang terjadi di luar
kemampuan manusia; ataupun terhadap faktor kesalahan lainnya, yang
menyebabkan kegagalannya tersebut kecuali kerugian tersebut termasuk dalam
kategori akibat kelalaian berat (gross negligence). Konsep pemikiran ini yang
dijadikan sebagai penyeimbang dalam penerapan prinsip duty of skill and care
dalam pelaksanaannya sebagaimana dikenal dalam business judgment principle.

Prinsip ini pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yakni business judgment rule dan
business judgment doctrine. Business judgment rule merujuk pada konsepsi
bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada
informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.
Sedangkan untuk Business judgment doctrine merujuk pada tindakan yang
dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat perseroan sepanjang hal itu
memang merupakan kewenangan Direksi atau pun tidak bersifat ultra vires (di
luar kewenangan perseroan), sehingga tidak bisa dihentikan atau ditolak balik
oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham maupun pihak-
pihak lainnya. Kronologis uraian tersebut di atas menunjukan bahwa dalam salah
satu prinsip fiduciary duties didalamnya juga hidup doktrin ultra vires.

Selanjutnya dikenal pula doktrin piercing the corporate veil yang berarti
mengoyak atau menembus cadar perseroan, dimana tujuannya adalah untuk
menghindari hal-hal yang tidak adil terutama terhadap kepentingan pihak ketiga
maupun stakeholder perseroan dari segala tindakan yang sewenang-wenang yang
dilakukan untuk dan atas nama perseroan, baik timbul karena transaksi dengan
pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan yang menyesatkan atau
perbuatan melawan hukum. Yang pada akhirnya apabila ternyata terbukti, maka
sesuai dengan tajuk tulisan ini direksi dapat dipertanggung jawabkan secara
pribadi.

Prinsip good corporate governance yang selama ini sering diperdengarkan oleh
komunitas bisnis Indonesia, juga akan terkena dampak yang signifikan. Terlebih
lagi apabila ternyata penyimpangan tersebut dilakukan oleh direksi sebuah
perusahaan terbuka, yang senyata-nyatanya akan merugikan stakeholder dalam
skala yang lebih luas dibandingkan dengan sebuah perusahaan tertutup.

Pemaparan di atas menunjukan adanya suatu sinergi antara prinsip-prinsip
maupun doktrin-doktrin modern yang berkaitan satu sama lain, yang sedikit
banyak akan menimbulkan kerugian bagi persereoan yang notabene dalam hal ini
adalah para stakeholder-nya.

3. Bentuk-Bentuk Umum Penyimpangan Doktrin Ultra Vires

Masyarakat Indonesia maupun kalangan bisnis internasional perlu kiranya untuk
mengetahui bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia
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berdiri dalam bentuk perusahaan keluarga, dimana para pemegang saham
memiliki hubungan keluarga dengan direksi dan/atau komisaris atau dengan
orang-orang yang memegang posisi kunci dalam anak perusahaan dan/atau
perusahaan terafiliasi. Tidak jarang dijumpai adanya pemilik suatu perusahaan
yang tidak menghendaki status kepemilikannya atas suatu perusahaan diketahui
oleh pemerintah atau umum. Oleh karenanya dikenal suatu sebutan special
purpose vehicle (SPV) yang kadang dipergunakan oleh beberapa pengusaha, yaitu
dengan mendirikan suatu perusahaan di negara yang dikenal sebagai tax haven
countries, yang oleh karenanya pemerintah sekalipun tidak dapat melakukan
infiltrasi terhadap kerahasiaan manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya juga
tidak jarang dijumpai adanya pemegang saham yang tidak terdaftar, yang
terkadang bertindak sebagai bayangan dari eksekutif dalam menyokong setiap
keputusan manajerial dari suatu perusahaan. Situasi semacam ini mengakibatkan
pemerosotan moral dikalangan para pelaku bisnis, menambah resiko perusahaan
dan menurunkan nilai perusahaan.12

Jelas bahwa melalui latar belakang perseroan semacam yang telah diuraikan di
atas telah terjadi bentuk-bentuk penyimpangan terhadap doktrin maupun prinsip
hukum perusahaan. Bagi masyarakat Indonesia khususnya kondisi semacam ini
merupakan suatu hal yang pelik, dimana sudah barang tentu bilamana direksi
adalah merangkap sebagai pemegang saham, maka jelas dalam melaksanakannya
terdapat suatu vested interest, yang tidak tertutup kemungkinan dikarenakan
terjadi penghalalan cara dalam pencapaian maksud dan tujuan dari perseroan.

Bentuk pelanggaran lain adalah terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh anak-anak perusahaan yang dilakukan demi kepentingan dari perusahaan
induk, terkait dalam pencapaian maksud dan tujuan. Sementara itu dapat
diperdebatkan tentang bank-bank yang telah menerima fasilitas bantuan likuiditas
Bank Indonesia, dimana jelas bahwa pemberian dana bantuan tersebut adalah
hanya dapat dipergunakan untuk mengatasi rush penarikan dana pihak ketiga dan
sama sekali tidak diperkenankan untuk ekspansi kredit, kecuali KUK; tambahan
kredit kepada group (yang sudah melanggar BMPK); peningkatan aktiva netto
valas, kecuali kenaikan yang terjadi karena pengurangan atau pelunasan hutang
luar negeri; pembangunan atau pembelian gedung baru; pembagian deviden.

Dengan kata lain meskipun diatur dalam maksud dan tujuan suatu perseroan tetapi
dengan memperhatikan kondisi kesehatan keuangan bank, maka semestinya
direksi lebih berhati-hati dalam memanfaatkan fasilitas BLBI dimaksud. Tetapi
justru pada prakteknya yang terjadi adalah penyimpangan terhadap wewenang
yang telah diamanatkan kepada perseroan. Terhadap kasus-kasus semacam ini
kerap kali diajukan ke meja persidangan atas dasar telah terjadinya tindak pidana
korupsi. Sementara itu prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin atau bahkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan tidak dijadikan
sebagai dasar tuntutan atau pertimbangan, atau perkara diajukan dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan

12 Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto, h.113.
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dimaksud, meskipun dalam pasal-pasalnya telah direservasi sanksi baik perdata
maupun pidana.

C. Tinjauan Terhadap Ratifikasi dan Pemulihan

Konsep tradisional tentang ultra vires tersebut dalam perjalanan sejarah banyak
mengalami modifikasi seirama dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan
bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasi
tersebut justru memberikan kelonggaran terhadap terjadinya suatu tindakan yang
ultra vires, guna kepentingan dan kelangsungan daripada transaksi.

Modifikasi tersebut dapat terlihat dalam contoh-contoh sebagai berikut:13

1. Hak untuk meratifikasi, terdapatnya kasus yang memungkinkan
diberikannya hak untuk meratifikasi oleh pemegang saham terhadap
tindakan yang tergolong ultra vires tersebut. Meskipun secara tradisional,
hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.

2. Transaksi yang telah dieksekusi, terhadap transaksi yang telah dieksekusi
dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan
dengan alasan ultra vires.

3. Transaksi yang baru dieksekusi sebagian, terhadap transaksi yang baru
dieksekusi sebagian dapat diajukan keberatan berdasarkan alasan ultra
vires, tetapi dibatasi oleh doktrin-doktrin yang lain, seperti doktrin
estoppel, unjust enrichment, dan pure fairness, bagi negara-negara yang
berlaku doktrin tersebut.

4. Peranan jaksa, di negara-negara tertentu jaksa dapat memerintahkan
perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifat ultra vires atau
bahkan meminta agar perusahaan dibubarkan.

5. Perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, terhadap perbuatan
melawan hukum perdata atau pidana, tidak dapat diajukan keberatan
dengan dengan jalan ultra vires. Dalam hal ini yang berlaku adalah doktrin
hukum tentang keagenan atau respondeat superior (tanggung jawab
majikan).

6. Tanggung jawab pribadi, tidak selamanya ultra vires mengakibatkan
pembebanan tanggung jawab pribadi dari direksi atau petugas yang
melakukan tindakan ultra vires tersebut. Memang umumnya tindaka ultra
vires menyebabkan timbulnya tanggung jawab pribadi direksi atau petugas
yang bertanggung jawab atas tindakan ultra vires tersebut, antara lain
berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.

13 Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam
Hukum Indonesia, h.126.
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Berikut adalah perbandingan dan menambah wawasan tentang lingkup ratifikasi
yang dikenal oleh sistem hukum common law, yaitu:14 15

1. If an act of a company’s agent is outside the agent’s actual authority then
it is possiblefor the actto beratified bythe company : ratification supplies
the lacking authority and adopts the act as an act of a company.

2. The general rule is that if the board of directors of a company have acted
on behalf of the companyoutside their actual authority then the act may be
ratified by the members in the general meeting by ordinary resolution.

3. If some person other than the board of directors has acted outside actual
authority then the boards of directors may ratifiy the act if it is within the
board’s actual authority. Similarly, the acts of an agent appointed, under
delegated authotrity, by any person other than the board of directors may
be ratified by that person if within that person’s actual authority.

4. The exception to the general rule is that if an unauthorised act of any
agent of the company would have been beyond the company’s capacity,
but under which a company’s capacity is not limited by its memorandum,
then ratification must be by by a special resolution of the members. A
special resolution ratifying an act which would have been beyond the
company’s capacity, but for a company’s capacity is not limited by its
memorandum it does not affect any liability incurred by the directors or
any other person; relief from any such liability must be agreed to
separately by aspecial resolution.

D. Upaya Penegakkan Hukum

14 Mayson, Stephen W.; Derek French; and Crhistopher Ryan. Company Law. 15th Edition. London:
Blackstone Press Limited, 1998. h.632
15 Turut ditambahkan oleh Mayson, Stephen W.; Derek French; and Crhistopher Ryan. If an agent of a
company causes it to enter into transaction for a purpose outside itsobjects then there are two possibilities:

a. The transaction is not capable of being within the objects and so would have been beyond the
company’s capacity under the old ultra vires rule. Such a transaction is described as ultra vires in
narrow sense.

b. The transaction is capable of being within the company’s objects. Such a transaction would have been
within the company’s capacity under the old ultra vires rule but it still outside the agent’s actual
authority. This second kind of transaction is described as ultra vires in wider sense.

The ratifying a particular contract which had been entered intoo by the directors without authority, and so
making it an act of the company, is quite a different thing from altering the articles. To give the directors
power to do things in the future which the articles did not authorise them to do, would be an alteration of
the articles, but it is no alteration of the articles to ratify a contract which has been made without authority.

The members mat ratify a contract which an individual director has entered into when it should have been
decided on the entire board.



11

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada masa silam mengatur tentang
perserotan terbatas, terdapat pasal 45 yang menyatakan:

a. Apabila pengurus melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang
perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendiriannya,
maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka
itupun masing-masing dengan sendirinya bertanggung jawab untuk
seluruhnya.

b. Tanggung jawab para pengurus adalah tidaklah lebih daripada untuk
menunaikan tugasnya secara patut16; merekapun karena perikatan dari
perseroan dengan sendirinya tidak terikat pada pihak ketiga.

Berbeda perlakuannya dengan UUPT, dimana didalamnya tidak diatur secara tegas
bagaimana jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui dan atau
bertentangan dengan anggaran dasar. Sekalipun tidak diatur dalam undang-undang di
negara kita sudahlah menjadi ajaran, manakala ternyata pengurus melakukan tindakan
melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka menjadilah perbuatan
tersebut harus dipandang sebagai perbuatan pribadi dari pengurus, dan bukan perbuatan
dari perseroan. Lebih lanjut, konsekuensinya semata-mata menjadi tanggung jawab
pribadi seluruhnya dari pengurus. Dalam hubungan itulah merupakan kewajiban pihak
ketiga yang berhubungan dengan perseroan terbatas untuk selalu waspada dan
memperhatikan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, jangan sampai pengurus
terhadap siapa pihak ketiga mengadakan hubungan hukum melanggar anggaran dasar
perseroan terbatas yang berakibat pihak ketiga tidak dapat menuntut perseroan terbatas
melainkan sekedar pribadi pengurus17

Sejalan dengan pendapat di atas Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., juga menegaskan
pendapat yang sama, bahwa UUPT tidak menyebutkan dengan tegas apa akibat
hukumnya jika anggaran dasar disimpangi, apakah perbuatan menyimpang tersebut akan
batal demi hukum, apakan direktur bertanggung jawab secara renteng, dan apakah
berlaku prinsip ratifikasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.18

Ditambahkan pula oleh Prof., Dr., Rudhy Prasetya, S.H., bahwa di negara Belanda telah
terjadi perubahan pendirian (baca perseroan terbatas), sehubungan dengan pengesahan
anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman dan kemudian didaftarkan menurut ketentuan
undang-undang wajib daftar perusahaan, dan selanjutnya diumumkan dalam Berita
Negara. Menurut paham negara Belanda, masalah pelanggaran anggaran dasar oleh
pengurus, semata-mata merupakan masalah intern perseroan. Menjadilah tanggung jawab
perseroan melalui organ pengontrolnya untuk mengawasi pengurus agar tidak terjadi
pelanggaran anggaran dasar oleh pengurus, oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran maka

16 Prof., Dr. Rudhi Prasetya, S.H., menambahkan bahwa dalam teks aslinya dan terzake van de behoorlijke
uitvoering van den aan hen opgedragen last, h.208
17 Prof., Dr. Rudhi Prasetya, S.H., h.209.
18 Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Cet.1. Bandung,
PT Citra Aditya Bakti, 1999, h.11
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akibatnya tidak boleh dibebankan kepada pihak ketiga, melainkan silakan perseroan
sendiri memajukan tuntutan kepada pengurus. Menurut paham mereka, dalam
perdagangan internasional antar negara yang modern, akan sulit bagi pihak ketiga yang
berada di negara asing untuk disuruh selalu waspada dan memperhatikan anggaran dasar
perseroan terhadap siapa ia melakukan relasi dagang19

Oleh karenanya terlepas dari berbagai macam peluang pemulihan terhadap tindakan ultra
vires yang senyata-nyatanya dilakukan oleh direksi suatu perseroan terbatas, sudah
semestinya apabila didapati dan terbukti telah melakukan pelampauan wewenang yang
telah diamanatkan kepadanya, maka seketika dapat dimintakan pertanggung jawabannya
secara pribadi.

Adalah tergantung kepada hakim yang akan memberikan keputusan terhadap sengketa
yang timbul berkaitan dengan rangkaian transaksi yang dilakukan oleh suatu perseroan
terbatas dengan melanggar ketentuan pasal 2 UUPT, apakah hakim akan berpendirian
bahwa transaksi tersebut batal demi hukum (tidak sah sejak semula) atau dibatalkan
(menjadi tidak mengikat).20

Oleh karenanya direksi harus memastikan bahwa baik dirinya dalam kapasitas yang
diamanatkan oleh perusahaan bersama-sama dengan perusahaan telah sepenuhnya
menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab terhadap pemegang
saham sehubungan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham. Penolakan terhadap
laporan kegiatan usaha yang telah diajukannya dan kewajibannya akan menjadikan
mereka bertanggungjawab secara individual. Selanjutnya direksi harus dan diwajibkan
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan
perusahaan. Direksi juga harus dapat memastikan bahwa perusahaannya yang
dipimpinnya telah melakukan fungsi sosial (antara lain dengan memberikan
sumbangan/dana sosial untuk kepentingan publik) dan selalu memprioritaskan
kepentingan para stakeholder. Dalam rangka melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan
tersebut direksi dilarang keras untuk melakukan transaksi yang mengandung adanya
unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dengan
menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya di luar dari gaji dan fasilitas yang telah
diberikan oleh perusahaan kepadanya.21

E. Kesimpulan

1. Bahwa, doktrin dan prinsip hukum perusahaan yang berkembang saling bersinergi
dan berkaitan satu sama lain, khususnya berkenaan dengan terjadinya bentuk-
bentuk penyelewengan;

19 Op.cit.h.209-210.
20 Prof., Dr., Sutan Remy Sjahdeni, S.H., h.435.
21 Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: How to Implement
Good Corporate Governance, International Financial Law Review 2003, PW Reproprint Ltd, London,
2003, h.114
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2. Bahwa, dalam perkembangannya terjadi modifikasi terhadap doktrin ultra vires
yang dibedakan dalam pemahaman arti sempit dan arti luas, yang oleh karenanya
terbuka peluang untuk melakukan pemulihan terhadap suatu transaksi yang telah
sepenuhnya atau telah sebagian dijalankan. Tetapi walau bagaimanapun juga
terdapat kualifikasi-kualifikasi yang membatasi bahwa tidak selamanya tindakan
ultra vires itu dapat dibenarkan.

3. Bahwa, dalam hal direksi terbukti telah melakukan kesalahan dengan melakukan
tindakan ultra vires, maka terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi yang bukan
merupakan tanggung jawab terbatas melainkan adalah tanggung jawab tidak
terbatas, dimana yang bersangkutan dapat dituntut secara pribadi.

4. Bahwa, direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara umum harus
mematuhi dan menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, anggaran dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin fiduciary duties.

5. Bahwa, kasus persidangan berkenaan dengan perkara hukum perusahaan baik
karena pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau prinsip dan doktrin yang
berlaku didalamnya tidak pernah muncul ke permukaan atau bahkan tidak pernah
diajukan sama sekali ke pengadilan, hal mana mengakibatkan khasanah
penegakkan hukum perusahaan menjadi dipertanyakan, meskipun dalam
perangkat peraturan perundang-undangan tersebut telah direservasi ketentuan
mengenai ganti rugi dan pidananyan.

6. Bahwa, perkembangan yang terjadi di Belanda, yaitu terhadap pelanggaran ultra
vires gugatan justru diajukan secara internal, sementara di Indonesia masih harus
diajukan oleh pihak yang dirugikan, oleh karenanya hal ini harus dicermati secara
seksama bahwa penegakan hukum masih sangat minim, dan kredibilitas aparat
penegak hukum oleh sementara kalangan masih diragukan akan pengetahuan dan
pemahamannya tentang hal-hal yang seputar hukum perusahaan.
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