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Ulasan tentang Fiduciary Duties

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang menghantam perekonomian Indonesia sejak bulan Juni 1997 hingga
saat ini, masih terasa imbasnya bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya adalah berupa
runtuhnya infrastruktur, ketidak percayaan para investor asing untuk menanam modalnya di
Indonesia, jatuhnya lembaga-lembaga perbankan nasional, dan bangkrutnya badan-badan
usaha nasional serta banyak hal-hal lain yang tidak dapat diuraikan satu persatu.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan badan usaha tersebut, salah satunya adalah
badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam Perseroan Terbatas sendiri,
terdapat alat perlengkapan atau organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari Direksi,
Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Diantara ketiga organ tersebut salah
satunya; Direksi, akan dikaji oleh penulis, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan
kewenangan direksi. Kajian ini dilakukan dengan merujuk kepada Undang-undang
No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No.1/1995, disebutkan;

“Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”

Atas dasar ketentuan Pasal 85 tersebut, dapat dikatakan bahwa yang merupakan ujung
tombak dari suatu perseroan adalah direksi.

Direksi sebagai organ dan pengurus dari suatu badan hukum, mempunyai wewenang dan
kewajiban yang harus dijalankan demi kelangsungan kinerja dari suatu perseroan. Secara
lebih jauh lagi terdapat konsep Anglo Saxon, yaitu tentang Fiduciary Duties merupakan
pokok pembahasan berkaitan dengan Perseroan dalam bentuknya sebagai badan hukum
(legal entity)1 .

Pengertian fidusia itu sendiri adalah pemberian kepercayaan kepada pengurus Perseroan
untuk bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan
semata-mata.

Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian berkembang pemikiran tentang Fiduciary
Duties, yang kemudian diterapkan dalam lingkup tanggung jawab pengurus Perseroan.

Pengurus dalam hal ini Direksi, memikul tanggung jawab atas segala kebijaksanaan dan
tindakan yang dilakukan sesuai dengan kapasitasnya kepada Perseroan, sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Lebih lanjut dalam ayat (2)-nya, disebutkan:

“setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat
(1) di atas” .

1 Taufik M.E. Maroef, Mekanisme/Praktek “Fiduciary Duties” dari Direksi dan Komisaris PT ,
(Jakarta, 1997), hal. 9.
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Kemudian Pasal lainnya, yaitu Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas
menyebutkan:

“Bilamana kepailitan Perseroan terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi dan
kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup akibat kepailitan tersebut, maka setiap
anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu”.

Ayat (3)-nya menyatakan,

“Anggota Direksi yang merasa tidak bersalah wajib membuktikan bahwa kepailitan
Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa selama Direksi menjalankan tugasnya untuk
dan atas nama serta demi kepentingan Perseroan, tanggung jawab yang lahir sebagai
akibat perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi tersebut, harus dipikul
secara tanggung renteng bersama para anggota Direksi lainnya. Oleh karenanya tanggung
jawab pribadi Direksi lebih ditekankan pada unsur kelalaian, sehingga akibat perbuatannya
menimbulkan kerugian bagi Perseroan.  Para anggota Direksi lainnya diwajibkan untuk
membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah agar tidak disertakan sebagai
penanggung jawab atas kerugian yang dianggap bukan merupakan perbuatan para Direksi
terkait.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat topik Tanggung
Jawab Direksi dalam Kepengurusan Perseroan ditinjau dari Undang-Undang Perseroan
Terbatas No.I/1995 (Suatu tinjuanan Yuridis) sebagai judul skripsi yang akan ditulis.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan
dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sampai sejauh manakah Undang-Undang No.1/1995 mengatur mengenai tanggung
jawab Direksi ?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pemegang
saham atas segala tindakan maupun kebijaksanaan yang diambil oleh Direksi?

C. Tujuan Penulisan.

Tujuan Penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:
Tujuan Umum:
Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh atau meraih gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dalam
Undang-Undang No.1/1995.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham
atas tindakan Direksi.

D. Manfaat Penulisan

1. Untuk memperdalam kemampuan penulis khususnya di bidang hukum
ekonomi dalam kaitannya dengan lingkup Perseroan Terbatas, berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.1/1995 tentang Perseroan
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Terbatas secara khusus dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur
tentang eksistensi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang, jika kelak
akan mengadakan perubahan/pembaharuan terhadap Undang-Undang
No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, mengingat dunia bisnis baik Nasional
maupun Internasional mengalami perkembangan yang pesat dan oleh
karenanya dimungkinkan adanya kondisi dimana Undang-Undang No.1/1995
dirasakan sudah tidak relevan lagi dikarenakan timbul kekurangan-
kekurangan yang belum diatur secara mendalam lagi.

E. Metode Penelitian.

Di dalam setiap penelitian bidang ilmu pengetahuan harus dipergunakan suatu metode, agar
penelitian tersebut dapat mencapai sasarannya. Mengingat penelitian adalah kegiatan ilmiah
yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis dan
konsisten, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe/bentuk penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini
adalah penelitian hukum normatif, dimana penulis menggunakan pedoman yang ada
berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan. Klipping,
makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yakni memaparkan keadaan sebagaimana
adanya sesuai dengan kenyataan mengenai tanggung jawab Direksi dalam
kepengurusan Perseroan sekaligus dianalis terhadap ketentuan mengenai Tanggung
Jawab Direksi yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Data dan Cara Pengumpulan Data.

Secara sistematis dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang membahas mengenai masalah
yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun
1995, Peraturan Pemerintah, Karya Ilmiah dan Hasil Seminat.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif sehingga Penulisan ini diharapkan
dapat menemukan jawaban, yaitu: dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyusunan skripsi ini selain merupakan salah satu komponen persyaratan kelulusan
penulis disamping itu juga merupakan suatu sarana bagi penulis untuk lebih memahami arti
dari materi yang dijadikan topik penulisan serta sasaran berikutnya adalah kiranya tulisan ini
dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Oleh karenanya skripsi ini
disusun berdasarkan bab demi bab, yang dalam masing-masing bab terbagi lagi dalam sub
bab dan seterusnya.

Adapun garis besar daripada kelima bab skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
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Didalam bab pendahuluan ini penulis menerangkan mengenai latar belakang,
garis besar, pokok-pokok permasalahan, maksud dan tujuan penulisan,
manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika dari penulisan skripsi
ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dalam  bab ini akan diuraikan mengenai Undang-Undang No.1 tentang
Perseroan Terbatas secara global dan perkembangannya yang terjadi
sehubungan dengan topik yang dibawakan oleh penulis, yang lebih
dikhususkan pada lingkup wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

BAB III : TUGAS DAN KEDUDUKAN DIREKSI PERSEROAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan tentang tugas dan
kedudukan Direksi Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No.1 tahun 1995 dan dalam perkembangannya mencoba untuk
memberikan suatu penjelasan yang terkait dengan lingkup tersebut adalah
dengan masukya konsep pemikiran tentang Fiduciary Duties, yaitu suatu
konsep pemikiran yang memberikan kepercayaan kepada Direksi untuk
mengambil segala langkah yang dipandang perlu yang tujuannya semata-
mata hanya untuk kepentingan perusahaan.

BAB IV : TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPENGURUSAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO.1 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai segala aspek pertanggung jawaban
Direksi dengan melihat pada sanksi hukum yang diberikan bilaman terjadi
kelalaian dalam pelaksanaannya. Serta turut mengangkat ide tentang
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas yang
turut bersanding sebagai mitra usaha dalam perusahaan dari upaya-upaya
yang sekiranya dapat merugikan perseroan ataupun pihaknya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua permasalahan penting yang telah
dibahas didalam penulisan ini, juga dari penulisan ini penulis mencoba untuk
mengungkapkan saran-saran yang kiranya dapat dianggap sebagai suatu
masukan yang berarti sehubungan atas pembahasan yang diperoleh dari
penelitian penulisan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 7 Maret 1995 telah dikeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7
Maret 1996 lahirnya Undang-undang tersebut sekaligus menghapus/mencabut ketentuan
tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD (yang
berlaku sejak 1847). Sesuai dengan perkembangan yang berlangsung, maka Departemen
Kehakiman memberikan petunjuk dan pedoman dalam rangka memperbaharui dan
menggantikan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku selama kurang lebih 148
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tahun lamanya, karena kondisi semacam ini sudah barang tentu mengakibatkan kerangka
hukum dalam pengelolaan formasi, pelaksanaan dan berakhirnya perusahaan berbentuk
perseroan terbatas di Indonesia telah jauh ketinggalan, terutama dampak yang amat
dirasakan adalah dalam pembangunan perekonomian seiring dengan semakin rumitnya
transaksi-transaksi bisnis yang dewasa kini terjadi.

Untuk itu kelahiran Undang-Undang Perseroan Terbatas, didasari antara lain oleh keinginan
untuk menata kembali penggunaan Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha, dengan
menetapkan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan permodalan Perseroan dan
mekanisme bagi perlindungan kepentingan kreditur, selain itu Undang-Undang Perseroan
Terbatas ini juga terlihat memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan
Pemegang Saham, melalui penetapan berbagai persyaratan dan atau ketentuan yang harus
diperhatikan oleh pengurus Perseroan, termasuk hak-hak Pemegang Saham dalam
meminta pertanggung jawaban Pengurus maupun Pemegang Saham mayoritas Perseroan.

Adanya perubahan prinsip-prinsip tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas, diharapkan hukum perseroan kita dapat memenuhi kebutuhan yang
semakin berkembang saat ini dan dapat lebih mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka
menunjang pembangunan.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas ini tidak berurusan dengan seluruh bentuk
badan usaha berupa perusahaan, seperti:

 Persekutuan Perdata
Adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk
memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi
keuntungan yang terjadi karenanya (KUH Perdata Pasal 1618).

 Firma
Adalah badan usaha yang didirikan untuk menjalankan usaha bersama, dimana tiap-
tiap persero berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang, serta
mengikat perjanjian dengan pihak ketiga atas nama firma. Dalam firma tiap-tiap
persero secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perikatan dalam
firma.2

 CV (Perseroan Komanditer atau Commanditaire Venootschap)
Merupakan bentuk lain dari firma, dimana terdapat persero yang hanya
menyerahkan modal dan persero yang menjalankan aktivitas Badan Usaha. Persero
yang hanya menyerahkan modal tidak diijinkan untuk menjalankan aktivitas Badan
Usaha. Persero yang hanya menyerahkan modal, hanya bertanggung jawab sebesar
modal yang diserahkan dan tidak diharuskan untuk mengembalikan keuntungan
yang menjadi bagiannya, apabila Badan Usaha tersebut mengalami kerugian atau
pailit2.

Melainkan hanya dibatasi pada peraturan yang hanya mengatur tentang Perseroan
Terbatas semata-mata, yang didirikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
hukum Indonesia, baik dalam bentuk investasi penanaman modal langsung oleh
asing maupun bentuk-bentuk penanaman modal lainnya yang turut melibatkan modal
asing, alih teknologi, pasar asing dan unsur-unsur asing lainnya.

2 Drs. IPG Arysuta, MBA, “Implementasi UU PT dan Dampaknya Bagi Dunia Usaha”, (Jakarta,
1995), hal. 2.

2 Ibid.
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Menurut Business Law Corporation, Perseroan Terbatas diartikan sebagai berikut:

“Corporation is a legal entity create by statute authorizing an association of persons to carry
on an enterprise. The corporation exist as a legal person with many powers, for example it
can own property, real and personal, in its own name; make contract; incur debts, issue
stocks and bonds; and sue and be sued. As a legal persons, its owners, the share holders or
stock holders, are distinct from the legal entity and can not be sued for corporate liabilities.
This is known as limited liability. That is, the corporate investor’s is limited to the loss of his
or her investment”.3

Sedangkan menurut Law of Business Organizations and Securities Regulation, yang dikutip
dari Airvator, Inc, V. Turtle Mountain Mfg disebutkan bahwa:

“A Corporation is not in a fact or in reality a person, but is created by statute and the law
treat it as though it were a person by the process of fiction, or by regarding it as an antificial
persons distinct and separate from the individual stockholders”.4

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai
Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya (Pasal 1 butir (1) Undang-
Undang No.1 tahun 1995).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki
karateristik yang berbeda dengan Badan Usaha yang lain. Karateristik tersebut membuat
Perseroan Terbatas lebih fleksibel, baik secara hukum maupun operasionalnya, sehingga
mempunyai ruang gerak yang lebih luas dibandingkan dengan bentuk Badan Usaha yang
lain, karateristik tersebut antara lain sebagai berikut:

 Kekayaan dan hutang Perseroan terpisah dari kekayaan dan hutang Pemegang Saham;
 Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham;
 Tanggung jawab Pemegang Saham terbatas pada saham yang disetorkan; dan
 Terdapat perbedaan fungsi terhadap Pemegang Saham dengan Pengurus.

B. Ruang Lingkup Materi dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995
Undang-Undang Perseroan Terbatas ini terdiri dari 12 Bab dan 129 Pasal dan 357 Ayat,
mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996, Undang-undang ini apabila diperhatikan sudah
mengatur Perseroan Terbatas secara detail mulai dari Pendirian, Pengelolaan dan
Pembubarannya. Selain itu mengatur pula hal-hal yang bersifat baru, antara lain:

1. Perseroan Terbuka, yaitu Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah Pemegang
Sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroan Terbatas yang melakukan
Penawaran Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar
Modal (Pasal 1 butir 6 (enam) );

2. Kemungkinan Perseroan Terbatas membeli kembali saham yang telah dikeluarkan,
dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 30);

3. Pengaturan tentang kemungkinan penerapan Preferred Stock, saham dengan hak
suara khusus ataupun tanpa hak suara (Pasal 46);

3 Business Law; Text and Cases, Fras Cona, Conry, Ferrera, Lantry, Shaw, Siedel, Spiro and Wolfe;
Wm. C. Brows Publishers, Massachusetts, USA, 1991.

4 Law of Business Organizations and Securities Regulations, Robert A. Prentice; Englewood Cliffs, New Jarsey,
USA, 1987.
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4. Ketentuan tentang Appraisal Right (Pasal 55);
5. Ketentuan tentang Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (Bab IV Pasal 56-62);
6. Ketentuan tentang Fiduciary Dutie dari Direksi (Pasal 82 dan 84) dan Dewan

Komisaris (Pasal 98, 99); dan
7. Ketentuan tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan (Bab VII Pasal

102-109).

Dan hal-hal yang bersifat khusus antara lain

1. Pengaturan lengkap mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang meliputi
prosedur, persyaratan panggilan sampai dengan korum Rapat Umum Pemegang
Saham;

2. Kewajiban Direksi dan setiap anggota Direksi untuk dengan penuh tanggung jawab
melaksanakan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

3. Kewajiban Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya terhadap kebijaksanaan
Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan;

4. Larangan yang berlaku bagi anggota Direksi untuk mewakili perseroan;
5. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi dan Komisaris;
6. Batas-batas pertanggungan jawab renteng Direksi atau pribadi anggota Direksi yang

timbul karena kelalaian atau kesalahan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan undang-undang dan Anggaran Dasar;

7. Pertanggungan jawab Komisaris sebagai perwujudan tugasnya;
8. Diperkenalkan konsep penerobosan cadar badan hukum (piercing the corporate veil)

yang menimbulkan tanggung jawab pribadi pemegang saham.5

Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masing-masing Warga Negara Indonesia
khususnya, diperkenankan untuk mendirikan suatu badan usaha di Indonesia dalam bentuk
Perseroan Terbatas, tetapi pada umumnya sekala perusahaan mereka termasuk dalam
kategori perusahaan kecil, yang pada akhirnya tidak mengarah pada perekonomian
Indonesia. Walaupun demikian diharapkan untuk dimasa yang akan datang perusahaan-
perusahaan yang termasuk dalam perusahaan kecil, yang merupakan mayoritas dalam
perekonomian Indonesia dalam arti kata kuantitas dewasa kini, dapar memperluas dan
memperbesar jaringan usahanya.

Dengan berbagai ketentuan baru, serta penegasan dari ketentuan yang sudah berlaku, baik
yang bersifat pemberian kewenangan, larangan serta pertanggung jawaban organ-organ
perseroan terbatas, pada pelaksanaannya undang-undang ini berusaha untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat apabila dipergunakan oleh pengguna wadah Perseroan Terbatas.

BAB III
TUGAS DAN KEDUDUKAN DIREKSI PERSEROAN

A. Tugas dan Kewajiban Direksi

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru
merupakan suatu langkah maju dalam kerangka hukum yang mendukung pembangunan
dibidang perekonomian, oleh karena itu dalam lingkup permasalahan seputar tugas dan

5 Oetojo Oesman, “Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.” Makalah Indonesia dalam
Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris : Hak, Wewenang dan Tanggung
Jawabnya, (Jakarta 12 Juni 1995), hal. 3.
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kewajiban Direksi perseroan menurut Undang-undang No.1 tahun 1995, akan dijelaskan
secara spesifik tentang tugas dan kewajiban Direksi, dalam kaitan dengan kedudukannya,
yang dalam ketentuan perundangan terdahulu hanya sekedar dipahami melalui ketentuan
umum didalamnya. Dampak dengan adanya tugas dan kewajiban Direksi, ini memiliki dua
arti sekaligus. Pertama, Direksi dalam hal menjalankan tugasnya secara pasti diatur di
dalamnya tentang pedoman/petunjuk dalam menjalankan tugasnya, yang oleh karenanya
sudah semestinya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dalam
melaksanakan tugasnya. Kedua, dengan adanya perincian petunjuk tersebut, para
pemegang saham lebih ditempatkan dalam posisi yang lebih baik dalam hal terbukanya
peluang terhadap para pengurus perseroan untuk dihadapkan ke pengadilan, apabila
dijumpai penyimpangan dalam pengurusan perseroan dalam kaitannya dengan
penyimpangan perundang-undangan yang berlaku.6

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang
No.1 tahun 1995 disebutkan bahwa:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”7

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa direksi adalah pengurus
perseroan, yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan. Direksi dalam hal ini
merupakan dewan Direktur (Board of Directors) yang dapat terdiri dari satu orang Direktur
atau beberapa anggota Direksi, yaitu satu orang sebagai Presiden Direktur atau Direktur
Utama dan satu atau beberapa wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa orang
Direktur.

Bila Direksi hanya terdiri dari satu orang Direktur saja, maka yang mewakili Direksi adalah
jelas Direktur yang bersangkutan akan tetapi bila Direksi itu terdiri dari beberapa orang
Direktur, maka dicari ketentuan didalam Anggaran Dasarnya. Dalam Anggaran Dasar dapat
ditentukan bahwa yang dapat mewakili atau bertindak sebagai Direksi, adalah masing-
masing anggota Direksi atau mungkin pula ditentukan yang dapat mewakili Direksi adalah
masing-masing Direksi dengan Presiden Direkturnya (dua orang).8

Apabila dalam hal Anggaran Dasar tidak ditentukan siapa yang dapat mewakili perseroan,
maka yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1995, yang menyebutkan
bahwa:

“Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang
mewakili Perseroan adalah anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang ini dan atau Anggaran Dasar”.

Lebih lanjut bahwa Direksi mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan
Terbatas (Pasal 88 UU No.1/1995);

6 Gary W. Christian,President Director, CS consultants, “Liabilities of Directors and Commissioners
Under The New Indonesian Company Law.” Makalah disampaikan  pada Konferensi tentang Implementasi
undang-Undang Perseroan Baru, (Jakarta 22 April 1996), hal. 9.

7 Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4.
8 Hardijan Rusli, S.H., Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Cet.1.(Jakarta, 1996) hal. 122.
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2. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau
keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya
(Pasal 87 UU No.1/1995);

3. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah Rapat Umum
Pemegang Saham, risalah Rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan
Perseroan Terbatas (Pasal 86 UU No.1/1995);

4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan untuk
kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham lainnya (Pasal 66 UU No.1/1995);

5. Menyerahkan Laporan (Perhitungan) Keuangan Tahunan perseroan kepada akuntan
publik untuk diperiksa dalam hal:

a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan dana masyarakat;
b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang;
c. Perseroan merupakan Perseroan Terbatas Terbuka.

6. Menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup;

7. Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:

a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman;
b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri

Kehakiman;
c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporannya kepada Menteri

Kehakiman.

8. Memberitahukan secara tertulis keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang
pengurangan modal kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam Berita
Negara serta pada 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak keputusan;

9. Mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan
dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.9

Undang-undang No.1/1995 selain menetapkan kewajiban Direksi, juga menetapkan
kewajiban bagi perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus (Pasal
43 UU No.1/1995). Daftar Khusus adalah daftar yang memuat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan komisaris beserta keluarganya pada
Perseroan Terbatas atau pada Perseroan terbatas lainnya;

2. Menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar
dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran
dilakukan, dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham
menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu
atau kelompok pemegang saham lain (Pasal 51 UU No.1/199);

3. Menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan pada setiap tahun buku
sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari
modal yang ditempatkan (Pasal 61 UU No.1/1995).10

9 Ibid. hal. 125.

10 Ibid. hal. 126.
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Dalam hal ini tampak bahwa Undang-Undang No.1/1995 membedakan antara kewajiban
Direksi dan Kewajiban perseroan. Adapun alasan yang mendasarinya adalah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan
bahwa:

“setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.”

Sehingga apabila anggota Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya atau
kewajibannya, maka anggota Direksi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban
secara pribadi. Tetapi dalam hal terjadi kesalahan atas kewajiban perseroan, maka kiranya
anggota Direksi itu tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi.

Beberapa kewajiban juga telah dikemukakan sehubungan dengan bagian yang merupakan
tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga. Sebagaimana contoh, kesalahan dalam
mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan atau penerbitan tambahan Berita
Negara dalam Berita Negara perseroan, dapat menarik anggota Direksi untuk dipertanggung
jawabkan secara pribadi kepada pihak ketiga, karena tindakannya yang dalam hal ini
mengatas namakan perseroan. Secara lebih jauh lagi dapat terjadi dalam kondisi tertentu,
seperti pihak ketiga dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya karena ketidak akuratan
atau pernyataan yang menyesatkan atas Laporan Tahunan perseroan.

Pasal 37 ayat (2),  menentukan bahwa:

“Secara tertulis keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  tentang pengurangan
modal kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam Berita Negara serta pada 2
(dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan.”

Kewajiban lain yang turut naik ke permukaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam
ketentutan Kepailitan dalam Pasal 90 UU No.1/1995, dimana dalam Pasal 90 ayat (2)
dikatakan:

“Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan
Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka
setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian
tersebut.”12

Selain memuat kewajiban yang harus dipikul secara tanggung renteng, Pasal 90 ayat (3)
juga memberikan peluang kepada Direksi maupun komisaris perseroan sehubungan, untuk
menghindari kewajiban tersebut sepanjang dirinya dapat membuktikan bahwa kepailitan
perseroan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Undang-Undang No.1/1995 menetapkan garis-garis tegas dengan arah yang ingin dicapai,
yaitu ingin menghapuskan konflik kepentingan yang dikarenakan kapasitas Direksi. Maksud
dari pernyataan tersebut adalah dengan kembali kepada dasar-dasar konsep pemikiran
hukum, dimana banyak kalangan pelaku usaha di Indonesia dewasa kini semakin
mewaspadai, bahwa perseroan merupakan suatu lembaga yang terpisah dengan para
Direksinya, yang dalam hal ini berkewajiban untuk tetap setia menjalankan tanggung jawab
dan kewajibannya diatas kepentingan pribadi atau golongannya dengan tetap
memperhatikan kepentingan para pemegang saham yang mempercayakan mereka untuk
menjalankan perseroan. Dengan kata lain, Direksi dalam kapasitas tanggung jawabnya,

12 Undang-Undang UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 90 ayat (2).
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dituntut untuk bertindak semata-mata hanya demi kepentingan perseroan, meskipun pada
pelaksanaannya terdapat konflik kepentingan terhadap dirinya.

Sebagai suatu tindak pencegahan, Undang-Undang No.1/1995 menuntut adanya
persyaratan keterbukaan terhadap anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi dalam hal ini
diharuskan untuk melapor kepada perseroan, seperti adanya penambahan dalam Daftar
Khusus, berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh mereka atau oleh anggota keluarganya
atau kepemilikan saham atas namanya pada perseroan lainnya. Anggota keluarga dalam
kasus ini adalah suatu hubungan kekeluargaan karena hubungan suami-istri dan anak-
anaknya. Hal ini dipandang cukup beralasan bahwa dengan adanya pembatasan tentang
kepemilikan saham perseroan oleh para anggota keluarga Direksi maupun Komisaris
bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan, terlebih bilamana terdapat
catatan publik sehubungan dengan permasalahan ini, yang mana nantinya akan menjadi
suatu permasalahan yang berkepanjangan.

B. Prinsip Fiduciary Duties

Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan dalam kapasitasnya selaku Direksi
dari Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang No.1 / 1995
menyebutkan:

(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.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal tersebut
mengandung prinsip fiduciary duties, dimana dalam prinsip tersebut terkandung 3 (tiga)
faktor penting, yaitu:

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi (duty
skill and care).

Sebelum dijelaskan secara mendalam tentang prinsip kehati-hatian ini, terdapat
beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu tindakan Direksi yang telah
dilakukannya apakah sudah dilakukan dengan itikad baik, disamping itu apakah
orang yang memang memiliki keahlian tertentu yang sama telah melakukan
tindakannya dalam posisinya sebagai Direksi, ataukah dijalankan untuk kepentingan
bisnis pribadinya dan apakah setiap tindakan yang diambil berangkat dari keyakinan
akan dilakukan semata-mata demi kepentingan Perseroan.

Dalam praktek kadang kala penerapan prinsip tersebut berbeda dengan teorinya.
Bentuk dari tidak dilaksanakannya prinsip tersebut pada umumnya dapat ditemukan
dalam hal Direksi lalai atau melakukan suatu kesalahan dalam melaksanakan
tugasnya.

Seringkali dalam kasus serupa, Direksi menggunakan unsur ketidak sengajaan
sebagai pembelaan. Dan sebenarnya yang dijadikan sebagai tolok ukur kemampuan
itu seharusnya bersumber dari pendidikan dan pengalaman Direksi yang
bersangkutan.
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Alasan ketidak mampuan ataupun alasan bahwa dirinya dijadikan sebagai boneka
dari pihak lain tidak dapat diajukan oleh Direksi sebagai pembelaan. Walaupun pada
prakteknya memang banyak dijumpai praktek-praktek serupa misalnya nominee
yang kerap kali masih berlaku dan dilaksanakan dalam Perseroan. Untuk kasus
nominee ini terdapat kesulitan untuk dilakukan pembuktian oleh pihak ketiga, karena
praktek nominee ini dilakukan di bawah tangan oleh pihak-pihak yang berada di
dalam Perseroan tersebut. Nominee sendiri tidak akan menjadi benturan yang berarti
sepanjang anggota Direksi yang duduk dalam posisinya memenuhi kualifikasi duty
skill and care. Sehingga seseorang yang menyatakan siap untuk memangku jabatan
sebagai Direksi diasumsikan memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dan bila
sejak semula tanggung jawab ini dipandang sebagai beban sudah barang tentu
seharusnya mereka menolak atau mengundurkan diri dari jabatannya.

2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata demi
kepentingan dan tujuan Perseroan (duty of loyalty);

Keputusan bisnis yang diambil dengan dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya,
dalam situasi tertentu dapat membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya secara
pribadi, sekalipun tindakannya itu mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, karena
diakibatkan kesalahan perhitungan ataupun dikarenakan akibat force majeur yang
memang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kegagalan dari
tindakan untuk Perseroan tersebut. 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.

Dalam menjalankan tugasnya ternyata tindakan Direksi tidak membawa hasil
sebagaimana diharapkan, atau bahkan menimbulkan kerugian terhadap perseroan,
prinsip ini tidak jarang dipergunakan untuk pembelaan untuk menghindari
dikenakannya sanksi atas tanggung jawab pribadi terhadapnya. Hanya saja
penggunaan prinsip ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus mengenai tuduhan
mismanagement dan misjudgment, dan bukan pada kasus-kasus yang melibatkan
pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan.

Hal tersebut dapat terjadi pada kasus dimana Direksi dalam kapasitasnya secara
langsung terjun sebagai pribadi ataupun tidak langsung dalam transaksi yang dibuat
untuk dan atas nama Perseroan. Perlu diperhatikan pula bahwa untuk membuktikan
tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi telah dilandasari itikad baik bukanlah hal
yang mudah, walaupun telah melalui pemeriksaan maupun pengawasan melekat
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak menangani langsung secara pribadi
transaksi tersebut, komisaris atau melalui Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan bahkan para Pemegang Saham sekalipun. Ini dikarenakan masih
terdapat kepentingan kreditor yang terkait langsung dengan adanya transaksi
tersebut.



13

Business judgment principle ini sebenarnya memberikan justifikasi dan fleksibilitas
pada Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam
menjalankan kepengurusan perseroan, terlepas dari yang telah dikemukakan
sebelumnya, Direksi tetap berkewajiban untuk menangani segala tindakan dengan
mendasarkan pada prinsip keahlian dan kehati-hatian.

3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu opportunity yang
sebenarnya “milik” atau diperuntukkan bagi perseroan (no secret profit rule-doctrine
of corporate opportunity).13

Pelaksanaan tugas Direksi terkadang tidak luput dari adanya pertentangan
kepentingan yang dikarenakan adanya persamaan bidang usaha antara Direksi
secara pribadi dengan pihak ketiga lainnya, yang dalam hal ini dapat dikategorikan
sebagai suatu bentuk kompetisi yang tidak adil. Dengan asumsi bahwa Direksi
banyak mengetahui informasi rahasia-rahasia yang menyangkut transaksi
perdagangan dari perseroan di mana ia berada, maka atas pengetahuan yang
diketahuinya dirinya dapat mengetahui kelemahan atau keunggulan perseroan yang
bersifat rahasia tersebut, dan atas pengetahuannya justru dipergunakan untuk lebih
memajukan perusahaan yang dimilikinya dan mengalahkan kepentingan perseroan.

Terjadinya keadaan ini dikarenakan pihak Direksi yang secara pribadi berurusan
langsung dengan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi-transaksi bisnis atas
nama perseroan. Yang oleh karenanya diri pribadi Direksi dapat mengambil alih
segala keuntungan maupun peluang usaha yang dipandang dapat memberikan
keuntungan pribadi dirinya.

Batasan terhadap ratifikasi dalam kasus transaksi pribadi Direksi perseroan ini tetap
ada, yaitu melalui transaksi yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum,
seperti transaksi penyalah gunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi Direksi,
tetap tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ratifikasi.

Contoh lain yang berkaitan dengan transaksi pribadi Direksi, yaitu mengenai
interlocking directorship dimana beberapa perseroan yang sedang melakukan
transaksi, memiliki Direksi yang sama atau salah satu anggota Direksinya juga
merupakan anggota Direksi di perseroan lainnya yang turut dalam tender offer.
Karena kepentingan Direksi yang satu perseroan mungkin lebih besar dari
kepentingan perseroan lainnya, maka biasanya Direksi dalam hal ini berada pada
suatu keadaan yang berat sebelah dengan memenangkan kepentingan
perseroannya yang satu dan mengalahkan perseroan lainnya. Jadi, pertentangan
kepentingan antara Direksi dengan Perseroan terjadi tidak bersifat secara langsung
karena bukan Direksi yang secara pribadi tetapi perseroan dengan perseroan yang
melibatkan Direksi yang sama. Keabsahan transaksi semacam ini sangat tergantung
pada uji fairness terutama oleh perseroan yang mempunyai kedudukan yang relatif
lemah atau dirugikan.

Selanjutnya masih dalam kerangka fiduciary duties, terdapat kewajiban bagi Direksi
untuk melaporkan saham yang dimilikinya atau dimiliki keluarga, baik dalam dalam
perseroan yang bersangkutan atau perseroan  lainnya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 87 UU No.1/1995.

13 Bambang Kesowo, “Kedudukan Direksi: Suatu Tinjauan Berdasarkan Konsep Fiduciary Duties.”
Makalah dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris: Hak, Wewenang dan
Tanggung Jawabnya, (Jakarta 12 Juni 1995), hal. 8.
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Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya self dealing
(yaitu dengan mengetahui kepemilikan saham Direksi atau keluarganya pada
perseroan lain yang menjadi lawan transaksi perseroan dimana ia menduduki
jabatan Direksi), dan mendeteksi posisi Direksi dalam hal terjadi Insider trading,
berdasarkan teori bisnis property maka hal-hal yang tidak dipublikasikan yang berupa
informasi-informasi internal merupakan harta milik perseroan yang efeknya
dipengaruhi oleh informasi yang bersangkutan, sehingga apabila kedapatan orang
dalam perseroan yang mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan
maupun keuntungan pribadinya, Direksi dapat dianggap telah melanggar prinsip
fiduciary duties-nya kepada perseroan. Untuk memonitor kemungkinan terjadinya hal
semacam ini (karena Direksi berada pada posisi yang sangat strategis untuk
mengetahui hal-hal semacam ini lebih dahulu), maka ditetapkan kewajiban
sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 87 UU No.1/1995.

Demikian pentingnya prinsip fiduciary duties ini, sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut
dapat membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena  dirinya dapat dimintakan
tanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami perseroan akibat
tindakannya tersebut. Untuk memperjelas konsep ini secara lebih jauh lagi penulis
berkeinginan untuk mencoba menyajikan tentang substansi-substansi yang mendasar terkait
dengan konsep fiduciary duties itu sendiri, dalam hal:

1. Kepengurusan

Konsep badan hukum yang merupakan salah satu penemuan besar dari ilmu hukum telah
memungkinkan diciptakannya subyek hukum, selain manusia, sebagai pengemban hak dan
kewajiban dilingkungan hukum kekayaan. Yang unik pada badan hukum, dibandingkan
dengan manusia, adalah untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya, badan
hukum senantiasa tergantung dari seorang wakil yang lazim kita namakan pengurus,
dimana tanpa keberadaan pengurus, badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan
fungsinya. Ketergantungan tersebut menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan
pengurusnya lahir hubungan fidusia, dimana pengurus selaku pihak yang dipercaya
bertindak dan menggunakan wewenangnya  hanya untuk kepentingan perseroan semata-
mata.14

Kewenangan pengurusan tersebut, dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk
kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku
subyek hukum mandiri (persona standi in judicio). Pada prakteknya kepentingan perseroan
sebagai badan hukum dapat dikatakan sama dengan kepentingan pemegang saham,
mengingat bahwa pada hakikatnya  perseroan adalah asosiasi modal yang oleh hukum
diberikan status badan hukum. Asosiasi modal disini memiliki arti adanya pengerahan dana
yang dikumpulkan oleh para pihak yang menamakan dirinya sebagai pemegang saham
untuk turut menginvestasikan kekayaannya dalam suatu kegiatan usaha yang oleh hukum
diberikan status sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Asosiasi modal
tersebut dilakukan dalam bentuk ekuitas, yang kemudian disetorkan ke bank sebagai modal
disetor, dan tanda bukti atas kepemilikan dana dalam perseroan tersebut diberikan dalam
bentuk  kepemilikan saham terhadap dirinya dengan jumlah yang proporsional,
sebagaimana nilai ekuitas yang disetorkan oleh masing-masing pemegang saham.

Selanjutnya dalam Pasal 56 jo. Pasal 65 ayat (3), dinyatakan bahwa Direksi diwajibkan
untuk sekali setahun menyusun laporan tahunan yang harus ditanda tangani oleh semua

14 Fred B.G. Tumbuan, “Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.1
Tahun 1995.” Makalah  dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris : Hak,
wewenang dan Tanggung Jawabnya, (Jakarta 12 Juni 1995), hal. 7.
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anggota Direksi dan komisaris, guna diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban Direksi atas kepengurusan perseroan yang
dilakukan Direksi.

Kepengurusan Direksi pada dasarnya tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan
kegiatan rutin sehari-hari saja, walaupun hal-hal tersebut merupakan suatu rutinitas yang
diisyaratkan berlaku menurut undang-undang. Melainkan, disamping itu Direksi berwenang
dan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah inisiatif dan membuat rencana masa
depan perseroan dalam rangka berupaya mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.
Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan
hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan perseroan, juga meliputi
kegiatan-kegiatan sekunder15 (Direksi dapat mengambil suatu insiatif positif yang secara
tegas tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sejauh perbuatan
tersebut dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perseroan). Pengertian
pengurusan termasuk pula pengelolaan kekayaan perseroan. Sesungguhnya pengelolaan
kekayaan perseroan tidak dapat dipisahkan dari pengurusan perseroan, karena pada
prinsipnya selain satu sama lain saling berkaitan erat, juga tercakup dalam tanggung jawab
maupun kewajiban Direksi untuk mengadakan pengurusan terhadapnya. Hal yang perlu
diingat adalah kekayaan perseroan tersebut merupakan sarana untuk  mencapai maksud
dan tujuan perseroan yang  bersangkutan, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 82 UU
No.1/1995, tugas mengupayakan tercapainya maksud dan tujuan oleh perseroan
dipercayakan kepada Direksi.

Tugas semacam ini tidak semata-mata diberikan secara penuh begitu saja kepada Direksi
selaku organ perseroan, melainkan juga dipercayakan kepada masing-masing anggota
Direksi. Keadaan ini senada dengan  ketentuan yang ditegaskan dalam  Pasal 85 ayat (3)
UU No,1/1995, yang memperkenalkan sesuatu yang disebut dengan istilah “derivative
action” yang Black’s Law Dictionary, berarti:

“An action is derivative action when the action is based upon a primary right of the
corporation, but is asserted on its behalf by the stockholders because of the
corporation’s failure, deliberate or otherwise, to act upon a primary act.”16

Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa tugas pengurusan

Direksi adalah tugas dari setiap anggota Direksi tanpa kecuali dan karenanya wajib
dilaksanakan secara profesional antar sesama rekan kerja oleh masing-masing anggota
Direksi.

Selanjutnya mengenai pembagian tugas dan wewenang Direksi tidak dapat membebaskan
anggota Direksi lainnya dari tanggung jawab mereka bersama atas pengurusan perseroan
artinya setiap anggota Direksi secara tanggung renteng atas pengurusan perseroan
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 85 dan Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No.1/1995. Hal
ini menunjukkan secara jelas bahwa tugas dan wewenang kepengurusan Direksi perseroan
harus dilaksanakan sesuai dengan hubungan profesional antara anggota Direksi perseroan.

Penekanan pada kemandirian Direksi bukan berarti bahwa wewenang pengurusan Direksi
tidak mengenal pembatasan. Perbuatan hukum yang mempunyai dampak atas
kelangsungan perseroan sebagai badan  usaha wajar dibatasi. Pembatasan atas wewenang
pengurusan dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 88 UU No.1/1995 yang menegaskan
bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan
perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hanya sah apabila dihadiri

15 Ibid.
16 Ibid. hal. 9.
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oleh pemegang saham yang mewakili ¾ (tiga perempat) bagian  dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara tersebut”. Demikian  pula Pasal 90 ayat (1) UU No.1/1995 menentukan bahwa
“Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”. Selain itu lazim
bahwa dalam Anggaran Dasar suatu perseroan memuat ketentuan-ketentuan yang
mengharuskan Direksi mendapat terlebih dahulu persetujuan komisaris sebelum melakukan
perbuatan-perbuatan tertentu untuk dan atas nama perseroan. Pembatas demikian
dimungkinkan oleh Pasal  100 ayat (1) UU No.1/1995. Namun demikian tetap perlu
diperhatikan bahwa pembatasan pengurusan perseroan tidak boleh sedemikian rupa jenis
maupun sifatnya, sehingga secara efektif meniadakan kemandirian Direksi untuk
melaksanakan tugas dan pengurusan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri, yang
mempunyai eksistensi yang terpisah dari keberadaan pemegang sahamnya. Oleh karena itu
wewenang pengurusan yang mutlak diperlukan untuk pengurusan Perseroan secara
bertanggung jawab dan pengelolaan hal ikhwal perseroan secara efisien tidak dapat secara
sah dibatasi. Pengertian ini kembali pada pokok-pokok tanggung jawab maupun kewajiban
Direksi yang secara prinsipiil harus dilaksanakan oleh Direksi perseroan.

2. Perwakilan

Berkenaan dengan wewenang mewakili peseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,
perlu di telaah dalam hal apa saja Direksi dapat mewakili dan oleh karena itu dapat
mengikat  perseroan secara sah. Berbeda dengan manusia yang dapat melakukan apa saja
yang tidak dilarang  oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perseroan hanya
diperkenankan untuk melakukan  hal-hal yang hanya diatur dalam undang-undang, baik
yang dijelaskan secara jelas maupun hal-hal yang dapat ditafsirkan secara implisit
diperbolehkan oleh undang-undang atau diatur didalam Anggaran Dasarnya. Pembatasan
tersebut  secara khusus berlaku bagi maksud dan tujuan perseroan, mengingat bahwa suatu
badan hukum yang berbentuk perseroan hanya dapat didirikan berdasarkan maksud dan
tujuan tertentu, maka keberadaan perseroan itu sendiri terkait erat dengan maksud dan
tujuannya. Dengan demikian dapat dilihat adanya peran ganda yaitu disatu pihak
merupakan sebab bagi keberadaannya dan dilain pihak menjadi pembatasan bagi
kecakapannya bertindak. Pembatasan tersebut merupakan suatu sebab yang menjadikan
dasar suatu perseroan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak tercakup dalam
maksud dan tujuannya.

Terdapat suatu permasalahan dalam hal perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan
terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Komisaris. Sepertinya menurut
para pendapat ahli hukum, dikatakan bahwa perbuatan tersebut tetap sah dan mengikat
perseroan, tentunya dengan tidak mengurangi tanggung jawab Direksi atas kerugian yang
nantinya diderita oleh perseroan.17

Pendapat bahwa perbuatan tersebut adalah sah  dan mengikat perseroan cocok dengan
dimungkinkannya ratifikasi perbuatan yang dimaksud oleh organ perseroan yang
bersangkutan. Kalaupun didalilkan bahwa perbuatan Direksi yang dilakukan adalah tanpa
persetujuan yang diperlukan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Komisaris adalah
batal dan tidak mengikat perseroan, maka masih perlu diperhatikan apakah kebatalan
tersebut tidak mengenal pengecualian. Sehubungan dengan ini dapat dikemukakan bahwa
terdapat dua pengecualian  yaitu kewenangan yang yang kelihatan  diempunya (apparent
authority) dan ratifikasi.

17 Ibid. hal. 10.
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Terdapatnya apparent authority, bilamana organ perseroan yang perlu dimintakan
persetujuannya memberi kesan menyetujui perbuatan tersebut karena tidak terdapat protes
dari pihak-pihak yang seharusnya berkeberatan.

Selain itu, perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan namun dilakukan tanpa adanya
persetujuan terlebih dahulu, maka terhadapnya dapat diratifikasi. Dasar hukum bagi
kemungkinan ratifikasi diatur dalam Pasal 1656 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
menyebutkan, “ segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa untuk
melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh
telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian
telah disetujui secara sah.18

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPENGURUSAN DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NO.1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.1 Tahun
1995

Direksi dalam menjalankan menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai tangung
jawab yang harus dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan perseroan semata-mata.

Tanggung jawab setiap anggota Direksi suatu perseroan itu sendiri, meliputi:

1. Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik akibat
pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas yang menyalahi ketentuan
(Pasal 30 UU No.1/1995). Ketentuan perseroan untuk dapat membeli kembali saham
yang telah dikeluarkan, adalah:

a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih
perseroan menjadi lebih kecil dari dari jumlah modal yang ditempatkan
ditambah cadangan yang diwajibkan yaitu sekurang-kurangnya  20% (dua
puluh persen) dari modal yang ditempatkan ( Pasal 30 dan 61 UU
No,1/1995).

b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan
yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.
Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas
semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang
timbul akibat batal demi hukum pembelian sahamnya,

2. Perbuatan  hukum yang dilakukan perseroan  yang belum didaftar dan diumumkan
(Pasal 23 UU No.1/1995);  Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah tanggung
jawab secara renteng atas segala perbuatan hukum perseroan;

3. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yaitu tanpa itikad baik dan
tidak bertanggung jawab serta tidak untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal
85 UU No.1/1995); Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah penuh secara
pribadi kesalahan atau kelalaian Direksi menjalankan tugas;

18 Undang-Undang, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, pasal 1656.
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4. Kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, sehingga  kekayaan
Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut (Pasal 90 UU
No.1/1995); Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung jawab
renteng atas kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya. 11

Berdasarkan uraian tersebut, nampak terdapat klasifikasi pembedaan terhadap tanggung
jawab Direksi, yaitu secara tanggung renteng dan pribadi. Pemberian kategori tersebut
didasarkan pada pemikiran bahwa sepanjang Direksi menjalankan tugasnya berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 maupun Anggaran
Dasar perseroannya, maka terhadap dirinya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara
pribadi. Sedangkan pertanggung jawaban  secara pribadi berdasarkan konsep pemikiran
Undang-Undang No.1 tahun 1995 adalah sepanjang Direksi atau anggota Direksi
menjalankan tugasnya diluar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang maupun
Anggaran Dasar perseroan, misalnya dirinya melaksanakan transaksi dengan membawa
nama perseroan tetapi hanya sebagai dalih, yang mana pada pelaksanaannya
dipergunakan untuk kepentingan diri pribadinya atau golongan.

Terhadap pemikiran tanggung jawab pribadi Direksi sebagaimana telah disebutkan, akan
diuraikan oleh  penulis secara lebih jauh lagipada bab berikut dengan mempergunakan
konsep pemikiran Common Law, yaitu melalui konsep Fiduciary Duties yang dewasa ini oleh
para praktisi tengah dicoba penerapannya dalam konteks pelaksanaan Undang-undang
No.1 tahun 1995 itu sendiri.

Hasil pemikiran di atas juga berkaitan erat dengan konsep pemikiran Fiduciary Duties,
dikarenakan konsep ini berusaha menjangkau Direksi mengenai pertanggung jawaban atas
segala tindakannya dalam kewajiban perseroan, dimana dalam melaksanakan tanggung
jawabnya harus didasarkan dan berpedoman pada kepentingan perseroan dan bukan untuk
kepentingan pribadi atau gologan diluar perseroan.

Tanggung jawab Direksi itu  sendiri terbagi dalam dua bentuk, yaitu (1) tanggung jawab
yang berkaitan dengan pengelolaan internal dari suatu perseroan dan pengurusan
perseroan; dan (2) tanggung jawab yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Adapun mengenai tanggung jawab renteng yang diterapkan kepada Direksi menimbulkan
suatu pertanyaan apabila dihubungkan dengan praktek yang sekarang berlaku dalam
hubungannya dengan  tanggung  jawab yang terbatas.

Sebagaimana kita ketahui selama ini, perseroan menjadi badan hukum pada saat disetujui
oleh Menteri, sejak saat tersebut para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas sampai pembayaran penuh jumlah saham mereka. Adapun para pengurus masih
bertanggung jawab penuh secara pribadi sampai akta pendirian dan surat keputusan
persetujuan Menteri didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan
perseroan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Setelah pendaftaran dan pengumuman dilakukan, perseroan menjadi badan hukum yang
sempurna dan pemegang saham serta pengurus bertanggung jawab secara terbatas bagi
kewajiban-kewajiban perseroan.

Undang-undang ini tidak mengaitkan tanggung jawab Direksi dengan status badan hukum
yang sempurna atau tidak, tetapi menekankan bahwa tanggung jawab Direksi adalah
melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga apabila direksi

11 Hardijan Rusli, S.H., “Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya”, Cet.1.(Jakarta, 1996) hal. 122.
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tidak melaksanakan kewajibannya Direksi tanggung jawab renteng atas segala perbuatan
hukum yang dilakukan perseroan, sedangkan status badan hukum perseroan diperoleh
setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.

Penekanan atas tindakan Direksi perseroan selalu dikembalikan lagi pada ketentuan Pasal
85 ayat (1) UU No.1/1995, yang menyatakan bahwa “setiap anggota Direksi wajib dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
perseroan”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik dua unsur penting, yaitu:

1. Itikad baik, yang ditekankan pada kesadaran moralitas dan etos kerja yang dilandasi
pada disiplin diri. Dan dengan menempatkan segala hal yang berkaitan dengan
kepengurusan maupun pengelolaan perseroan tetap pada tempatnya dengan
menyadari kapasitas dirinya sebagai anggota Direksi yang diberikan kepercayaan
penuh dan terbatas untuk menjalankan perseroan.

2. Penuh tanggung jawab, makna yang terkandung sebenarnya lebih kepada masing-
masing karakter pribadi perseorangan anggota Direksi. Dengan kesadaran tinggi
disertai dengan iman dan mentalitas yang tinggi sudah barang tentu menjadi
kualifikasi yang harus dipenuhi. Hal ini mengkin akan terkesan agak samar-samar
bilamana perseroan yang bersangkutan merupakan suatu Badan Usaha Milik
Keluarga, dimana aspek-aspek kualifikasi dan persyaratan minimal yang harus
dimiliki oleh seorang anggota Direksi bukan merupakan prioritas utama. Kembali
pada pernyataan sebelumnya, pada prakteknya memang terbuka peluang yang
memungkinkan hal semacam itu terjadi, tetapi belum tentu pada seluruh usaha
keluarga mengesampingkan pemikiran kualifikasi tersebut.

Anggota Direksi dalam hal ini harus memperhatikan pula larangan-larangan yang dikenakan
terhadap dirinya. Konsep ini berhubungan erat dengan  ketentuan Pasal 84 tentang
wewenang anggota Direksi untuk mewakili perseroan. Kasus-kasus yang tidak
diperkenankan untuk diwakili adalah terlibat perkara melawan perseroan dan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan perseroan. Terhadap kedua permasalahan
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi memiliki pertentangan antara
kapasitasnya sebagai Direksi perseroan dan sebagai diri pribadi, sehingga terhadap kasus
serupa itu tidak diperkenankan untuk diwakilkan, karena dalam memandang suatu
permasalahan tidak lagi menjadi obyektif. Nilai obyektif merupakan salah satu syarat yang
vital, dimana rasionalitas tentang sudut pandang perkara menjadi berbaur dengan ego dan
emosi pribadi, sebagai contoh pada kasus benturan kepentingan antara pemegang  saham
dengan Direksi dimana pemegang saham perusahaannya masih terikat pada suatu
hubungan kekerabatan.

Selain itu terdapat hal-hal yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan kepengurusannya
secara bersama-sama (minimal 2 (dua) orang  Direktur), yaitu:

1. Bidang usaha yang mengerahkan dana masyarakat, contoh konkrit dari perseroan ini
adalah berbentuk usaha lembaga keuangan perbankan. Sebagaimana lazimnya
dalam transaksi kredit antara Kreditur (pihak bank) dengan Debitur, dimana
persetujuan pemberian fasilitas terhadap debitur yang bersangkutan terlebih dahulu
harus melalui transaksi yang dilakukan oleh Account Officer bank yang
bersangkutan. Kemudian dapat diketahui feasibility dari debitur dalam
kemampuannya untuk mengembalikan utang-utangnya dikemudian hari, dengan
memperhitungkan aset maupun jaminan yang diberikan sebagai antisipasi karena
satu sebab atau lainnya debitur tidak lagi mampu membayar outstanding yang
dimilikinya. Setelah itu proposal diajukan kepada Direksi yang nantinya akan
memberikan persetujuan diberikan atau tidaknya fasilitas pinjaman yang
bersangkutan, dengan memperhatikan masukan-masukan dan pertimbangan



20

Account Officer. Penanda tanganan persetujuan atas fasilitas kredit tersebut harus
dilakukan oleh dua orang anggota Direksi, dan bilamana hanya ditanda tangani oleh
salah seorang saja, maka dapat dipertanyakan keabsahan maupun legalitas dari
perjanjian kredit yang bersangkutan;

2. Menerbitkan surat pengakuan utang. Sebagaimana telah diketahui bahwa
pengakuan utang tersebut selain dipergunakan oleh pihak kreditur sebagai suatu
pernyataan jaminan, juga sebagai bukti kepada pihak ketiga, bahwa perseroan yang
bersangkutan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Penerbitan surat pengakuan
utang ini pada prakteknya hanya bersifat accesoir, yang mana bila perjanjian
pokoknya yaitu perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan yang bersangkutan
telah berakhir, maka surat pengakuan utang dengan sendirinya akan hapus. Pada
prakteknya surat pengakuan utang saat ini dibuat hanya sebagai formalitas hukum,
karena pengakuan utang itu sendiri hanya bersifat pernyataan yang dibuat debitur
dan tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang, sehingga pada
prinsipnya perusahaan yang bersangkutan secara moral mengetahui, bahwa
pihaknya berutang dengan ditanda tanganinya oleh dua organnya yaitu anggota
Direksi yang memperkuat eksistensi pernyataan ini. Sebenarnya yang lebih prinsip
lagi dalam perjanjian semacam ini adalah objek jaminan aktualnya yang dapat dinilai
dengan uang, walau apapun bentuknya;

Pada perusahaan terbuka. Pemikiran ini terkait dengan bidang usaha yang dijalankannya
sebagai suatu perusahaan go public, yang didalamnya terdapat investasi yang ditanamkan
oleh para investor, yang secara prinsip hanya dapat diketahui tidak secara langsung, karena
begitu banyak investor yang menanamkan uangnya dan belum tentu berada pada domisili
yang sama, sehingga prinsip fiduciary duties sangat melekat erat pada praktek usaha
perusahaan terbuka. Hal ini juga dimaksudkan tidak lain untuk kepentingan para investor
secara intern dan para pihak ketiga secara ekstern. Terlepas dari hal-hal yang telah
dikemukan, Direksi harus mempunyai kemampuan untuk mengurus perseroan. Kemampuan
ini adalah:

1. Perseroan yang dikelola dan dibawah kepengurusannya tidak pernah dinyatakan
pailit;

2. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai
Direktur yang telah menyebabkan suatu perseroan sampai dinyatakan pailit;

3. Direktur yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang
merugikan keuangan negara.12

Sehingga berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat dikatakan kinerja dari anggota
Direksi yang bersangkutan, harus benar-benar memegang teguh prinsip fiduciary duties.
Prinsip fiduciary duties sendiri mengandung 3 (tiga) faktor penting, yaitu:

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (duty
skill and care);

2. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik  dari direksi untuk  bertindak semata-mata
demi kepentingan dan tujuan perseroan (duty of loyalty); dan

3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu opportunity yang
sebenarnya “milik” atau diperuntukkan bagi perseroan (no secret profit rule – doctrine
of corporate opportunity).

12 Arief T. Surowidjojo,”Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris: Hak, Wewenang
dan Tanggung Jawabnya”,(Jakarta 13 Juni 1995), hal. 5.
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Berdasarkan prinsip fiduciary duties, jika dihubungkan dengan kemampuan pengurus, jelas
tampak korelasinya. Kapabilitas dari seorang anggota Direksi sangat menentukan maju
mundurnya perseroan dalam menjalankan usahanya. Seiring dengan gejolak perekonomian
yang dewasa kini sangat tidak menentu sudah barang tentu kehandalan dari Direksi suatu
perseroan akan diuji untuk mengambil setiap celah peluang yang dapat memberikan profit
bagi perusahaan.

Selain ketiga faktor tersebut, terdapat pula beberapa faktor penting lainnya yang juga
merupakan tanggung jawab yang dituntut oleh perusahaan terhadap para anggota
Direksinya, yaitu:

1. Direksi dalam melakukan pengalihan atau menjaminkan kekayaan perseroan tidak
boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik (Pasal 88 ayat (2) );

2. Direksi dalam melakukan pembelian kembali saham perseroan, bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian pemegang saham yang beritikad baik yang
dirugikan karena batalnya pembelian kembali tersebut (Pasal 55 ayat (1));

3. Bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal terjadi kepailitan karena
kesalahan Direksi, dan kekayaan perseroan ternyata tidak mencukupi kerugian
akibat kepailitan, sehingga Direksi secara kolektif berkewajiban untuk mengganti
kerugian tersebut, bahkan jika kekayaan perseroan masih belum dapat menutup
kerugian terbuka kemungkinan bahwa Direksi turut menyertakan harta pribadinya
sebagai objek untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 9 ayat (1),(2) dan (3));

4. Di dalam perbuatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan
Direksi harus memperhatikan:

a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan
perseroan, dimana kepentingan pihak-pihak ini harus diperhatikan dengan
seksama dan sama sekali tidak boleh merugikan kepentingan mereka;

b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan dan
melaksanakan kegiatan usahanya, adapun maksud dari pernyataan ini tidak
lain agar dapat dilakukan pencegahan terhadap praktek-praktek monopoli
atau monopsoni yang merugikan masyarakat (Pasal 104);

5. Direksi dalam hal ini bertanggung jawab sampai dengan akhir masa hidup perseroan
yang diurusnya. Maksudnya adalah jangka waktu perseroan telah berakhir, (dimana
dalam pelaksanaannya tidak ditunjuk likuidator) maka dirinya dengan rasa penuh
tanggung jawab bertindak sebagai likuidator (Pasal 122);

6. Direksi sudah seyogyanya memberikan keputusan secara adil dengan alasan yang
wajar, dengan akibat dan konsekuensi bilamana tindakan perseroan atas dasar
keputusan Direksi dianggap tidak adil atau tanpa alasan wajar, dan karenanya
mengakibatkan kerugian pada para pemegang saham, maka terhadap dirinya dapat
diajukan gugatan dihadapan pengadilan (Pasal 54 ayat (2));

7. Harus menjalankan perusahaan dengan berpegang teguh pada keterbukaan atas
kepemilikannya, dan atau keluarganya atas saham-saham dalam perseroan dan
perseroan lain, sebagai upaya pencegahan kompetisi yang curang dan dapat
menjadikannya sebagai dasar antisipasi bilamana dimasa mendatang terjadi
masalah berkaitan dengan aspek benturan kepentingan (Pasal 87).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai  tanggung
jawab Direksi itu diatur secara tegas didalam ketentuan Pasal 82, 84, 85 ayat (1) dan (2), 88
ayat (2), 55 ayat (1), 9 ayat (1),(2) dan (3), 104, 122, 54 ayat (2) dan 87 UUPT yang
didalamnya secara tidak langsung mengatur prinsip fiduciary duties.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas
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Ada dua macam pemegang saham yang harus dibedakan, yaitu sebagaimana yang
sebelumnya telah dibicarakan, pertama adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang
relatif hanya menguasai sejumlah saham yang kalah banyaknya dengan satu atau kelompok
pemegang saham lainnya yang menguasai lebih banyak jumlah saham yang dikeluarkan
perseroan. Terhadap mereka inilah yang pada umumnya disebut sebagai pemegang saham
minoritas. Sedangkan yang kedua adalah satu atau pemegang saham lainnya tadi, yang
relatif menguasai lebih banyak saham yang dikeluarkan oleh perseroan, yang pada
umumnya disebut dengan pemegang saham mayoritas.

Dalam hubungan dengan pemberian perlindungan kepada pemegang saham, yang dinilai
penting dan merupakan kunci adalah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal
4 UU No.1/1995. Dalam penjelasannya dinyatakan: “terhadap perseroan terbatas berlaku
ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas, anggaran dasarnya, dan peraturan
perundang-undangan lainnya, dengan tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan
untuk menaati itikad baik, asas kepantasan dan asas kepatutan dalam menjalankan
perseroan.”23

Setidak-tidaknya secara umum, ketentuan pasal ini dapat dipergunakan untuk melindungi
pemegang saham umumnya dan pemegang saham minoritas khususnya, jika ternyata
Direksi dan atau pemegang saham mayoritas telah secara sewenang-wenang dengan itikad
buruk, atau secara tidak pantas atau tidak pataut menjalankan perbuatan-perbuatannya.

Keinginan adanya perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas yang
sudah terbentuk dalam suatu opini publik, turut menimbulkan konflik dan keberatan yang
diajukan oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi walau bagaimanapun juga pemegang
saham minoritas memiliki hak dalam beberapa ketentuan undang-undng perseroan terbatas
yang diberikan kepadanya untuk berhadapan dengan para pemegang saham mayoritas dan
pengurusan perseroan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Melalui latar belakang ini dapat ditarik factor-faktor yang melatar belakangi dan
diproyeksikan sebagai  berikut:

1. Pemegang saham dan pengurus perseroan yang memegang kendali (yang pada
umumnya berasal dari kelompok kepentingan yang sama) seringkali tidak
memperlakukan para pemegang saham minoritas sebagai mana diisyaratkan dalam
undang-undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya kemungkinan pelanggaran
yang terjadi pada para pemegang saham minoritas relatif tinggi;

2. Para pemegang saham minoritas (dengan menyadari bahwa mereka memiliki hak-
hak lebih tertentu dari ketentuan perundang-undngan yang sebelumnya) memiliki
selera maupun kinerja yang lebih baik dengan perlakukan yang lebih baik oleh
undang-undang dari para pemegang saham mayoritas dan pengurus perseroan.
Disamping itu, kebanyakan dari para pemegang saham minoritas memiliki
kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dirinya
dengan para pemegang saham mayoritas dan pengurus perseroan dihadapan
pengadilan;

3. Badan peradilan pada dewasa kini belum siap untuk menerima dan mengolah
permasalahan hukum, keuangan dan argumen-argumen bisnis yang dikemukakan
sebagai bahan perdebatan dalam proses peradilan mengenai kasus hak-hak
pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, untuk beberapa kurun waktu proses

23 Prof. Dr. Rudhy Prasetya, SH.,”Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dan Mekanisme
Prakteknya”,(Jakarta 12 Juni 1995), hal. 2.
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trial and error oleh badan peradilan, dapat sesegera mungkin beradaptasi dengan
prinsip-prinsip ekonomi yang terus berkembang dan dengan system yang ada.24

Kesiapan badan peradilan Indonesia ini kemudian menjadi bahan pembicaraan utama. Ini
terkait dengan permasalahan bilamana pengadilan mengalami kegagalan dalam
menjalankan perannya yang diharapakan oleh hukum, kemungkinan yang diperkirakan
dapat terjadi adalah kekacauan. Pertimbangan ini berdasarkan asumsi bahwa tuntutan-
tuntutan yang tejadi seputar permasalahan hukum perusahaan yang khususnya dalam hal
ini hukum tentang Perseroan Terbatas (termasuk pula didalamnya tuntutuan-tuntutan yang
naik dikarenakan para pemegang saham minoritas menggunakan hak mereka dalam
hukum) semakin meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menangani
kasus-kasus yang terjadi, sehingga mengakibatkan segala tuntutan tersebut menjadi sia-sia.

Dengan mengacu pada ketidak pastian yang terjadi berkenaan dengan perlindungan hukum
terhadap permasalahan ini, pemikiran yang kiranya dapat diterima dan dimengerti adalah
berusaha sedapat mungkin mengenai permasalahan tentang pemegang saham minoritas
sedapat dan diupayakan agar tidak melalui upaya litigasi, kecuali bilamana sudah sangat
terpaksa.

UU No.1/1995 tidak secara spesifik menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pemegang
saham minoritas. Oleh karenanya, terjadi banyak penafsiran-penafsiran umum yang dapat
diterapkan dan diaplikasikan, yaitu pemegang saham yang hanya mempunyai prosentase
saham terkecil dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak
mempunyai peran/kekuasan untuk mengendalikan perusahaan tersebut.
Dalam tulisan ini dikarenakan beberapa pasal dari hak-hak para pemegang saham minoritas
yang terdapat UU No.1/1995, yaitu sebagai berikut:2
5

No. Pasal Hak Pemegang Saham Minoritas Persyaratan
Jumlah Saham
Minimum yang

Diperlukan
Untuk Tindakan

Hukum

Bentuk Tindakan Yang
Ditempuh

1. 54 Setiap pemegang saham berhak
mengajukan gugatan tehadap
perseroan ke Pengadilan Negeri,
apabila dirugikan karena tindakan
perseroan yang dianggap tidak adil
dan tanpa alasan yang wajar
sebagai akibat  keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham, Direksi
atau Komisaris.

Dapat dilakukan
oleh semua
pemegang
saham

Tuntutan atas keberatan
untuk menghentikan
praktek ketidak adilan dan
tindakan yang tidak masuk
akal, melalui permintaan
kepada perusahaan untuk
melakukan tindakan
perbaikan atau
sebagaimana layaknya
suatu upaya pencegahan.

2. 55 Hak atas saham yang dimilikinya
dijual dengan harga yang sesuai
dan bilamana dirinya berkeberatan
atas harga penawarannya dikare-
nakan suatu kejadian yang tidak
lazim seperti layaknya merger,
akuisisi atau penggabungan, pen-

Dapat dilakukan
oleh semua
pemegang
saham

Penjualan saham pada
nilai harga yang sesuai
dalam undang-undang
tidak diatur secara tegas,
melainkan lebih pada
kondisi pasar pada saat
terjadinya transakasi

24 Ahmad Fikri Assegaf,”Review of The Current Position of Minority Shareholders Under The New
Company Law: Implications and Opportunity for Abuse”,Makalah dalam Konferensi On Company
Implementations of The New Company Law,(Jakarta 22 April 1996 ), hal. 7.

25 Ibid. hal.8
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jualan seluruh saham perseroan,
penjaminan atau pertukaran aset
yang bersifat substantif bagi per-
usahaan, dan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan (hak untuk
diperhitungkan/appraisal right)

tersebut.

3. 66 Hak untuk meminta Direksi untuk
menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham

Harus
memenuhi
minimal 10%
dari saham yang
di keluarkan oleh
perseroan

Apabila setelah 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal
permohonan kepada
Direksi, perseroan tidak
memberikan suatu
tanggap-
an, maka para pemegang
saham minoritas dapat
meminta kepa-da
Pengadilan Negeri untuk
menyelenggarakan
pemanggilan rapat
tersebut.

4. 75

76

- Terhadap perubahan Anggaran
Dasar Perseroan:
Persyaratan kuorum adalah 2/3 dari
jumlah seluruh saham yang
dikeluarkan dan keputusan hanya
dapat diambil bilamana disetujui
oleh 2/3 dari yang hadir.
- Terhadap peleburan, penggabu-
ngan, akuisisi, kepailitan dan
likuidasi:
Persyaratan kuorum adalah 3/4 dari
jumlah seluruh saham yang
dikeluarkan dan keputusan hanya
dapat diambil bilamana disetujui
oleh 3/4 dari yang hadir.

Hanya untuk
saham-saham
yang memiliki
hak suara yang
sah dikeluarkan
dalam rapat

Pemegang saham
minoritas akan lebih
memiliki kekuatan (terlebih
dalam hal perusahaan
terbuka)

5. 85,
89

Hak untuk mengajukan tuntutan
atas nama perseroan terhadap
Direksi dan komisaris perseroan
atas kelalaian ataupun
kesalahannya yang merugikan
perseroan (hak derivatif)

Perwakilan me-
lalui 10% (se-
puluh persen)
dari seluruh jum-
lah pemegang
saham.

Tuntutan dapat diajukan
oleh para pemegang
saham apabila kerugian
perse-roan diakibat-kan
oleh Direk-si ataupun Ko-
misaris perse-roan. Yang
dalam hal ini belum
tercakup “business
judgement rule” yang
umumnya harus dipenuhi
terlebih dahulu.

6. 110 Hak untuk meminta pengadilan
untuk menunjuk pihak independen
untuk melaksanakan pemeriksaan
perusahaan.

Perwakilan me-
lalui 10% (se-
puluh persen)
dari seluruh jum-
lah pemegang
saham.

Pengadilan berhak untuk
mengabulkan ataupun
meno-lak permintaan
tersebut dengan dida-
sarkan pada
pertimbangan yang masuk
di  akal.

7. 117 Hak untuk meminta pengadilan
untuk melikuidasi perseroan

Perwakilan me-
lalui 10% (se-
puluh persen)
dari seluruh jum-
lah pemegang
saham.

Tidak terdapat penjelasan
se-cara pasti se-bagai
dasar argumentasi bahwa
para pe-megang saham
dapat menem-puh jalan
mela-lui badan per-adilan
untuk memperoleh
persetujuan atas
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permintaannya.

Dalam uraian tersebut disebutkan tentang perwakilan melalui 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh pemegang saham. Maksudnya adalah dalam beberapa hal tertentu UU
No.1/1995, memberikan hak kepada pemegang saham minoritas, yaitu cukup setidak-
tidaknya sepersepuluh dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah,
berhak melakukan tindakan tertentu atau menuntut untuk dilakukannya tindakan tertentu.
Menurut ketentuan undang-undang ini tidak semua pemegang saham akan mempunyai hak
suara. Misalnya untuk saham-saham yang dibeli sendiri oleh perseroan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 tidak dapat dipergunakan dalam menghitung kuorum Rapat
Umum Pemegang Saham dan dalam menghitung jumlah suara dalam pemungutan  suara.
Dalam pengertian mewakili sepersepuluh dari seluruh saham tersebut dimungkinkan hanya
terdiri dari satu orang.

Dalam huibungan dengan hal-hal yang telah diuraikan, menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1),
adalah wewenang Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan. Namun menurut ayat (2)-nya, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat juga
dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau
suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan
yang bersangkutan. Dengan kata lain takaran sepersepuluh itu dapat diperkecil bila dalam
ketentuan Anggaran Dasar perseroannya diatur. Sebaliknya manakala dalam anggaran
dasar tidak terdapat ketentuan yang mengatur, maka berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2).

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dan Komisaris dengan surat tercatat dan
disertai dengan alasan yang mendasarinya (Pasal 66 ayat (3)).

Dalam hal permintaan tersebut tidak diindahkan, maka menurut Pasal 67, pemegang saham
yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pengadilan dapat memberikan ijin kepada pemegang saham yang bersangkutan untuk:

a. melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas
permohonan  pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang
ditentukan; atau

b. melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, atas
permohonan pemegang saham dimaksud, apabila Direksi atau Komisaris setelah
lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan.

Dengan kata lain, permintaan ijin kepada Pengadilan Negeri tersebut, bukan hanya terbatas
hanya untuk rapat tahunan, tetapi dapat pula untuk setiap permintaan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

Oleh karenanya dalam rangka terjalin hubungan kerja yang baik, dalam hubunganya
sebagai partner dalam menjalankan usaha, segala sesuatunya harus kembali dan
berpegang teguh kepada itikad baik, dan segala keputusan Direksi, Komisaris dan Rapat
Umum Pemegang Saham bersandarkan kepada kepatutan. Dan oleh karenanya segala
sesuatunya dapat berjalan secara harmonis. Kembali  lagi pada pemikiran bahwa antara
pemegang saham mayoritas dan pemegang saham, kedua-duanya adalah partner, yang
senasib sepenanggungan dalam untung dan rugi.

Dengan berlakunya ketentuan undang-undang perseroan terbatas, anggaran dasar dan
peraturan-peraturan lainnya, tidak berarti mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk
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mentaati asas itikad baik, asas kepantasan, dan asas kepatutan dalam menjalankan
perseroan. Oleh karena itu jalan yang ditempuh melalui lembaga peradilan, seyogyanya
merupakan alternatif pilihan yang paling akhir bilamana memang ternyata tidak ditemukan
jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sehingga dengan adanya pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka
tampak bahwa dalam pelaksanaan undang-undang Perseroan Terbatas ini, akan banyak
sekali bergantung kepada hakim. Tinjauan yang menjadi pertimbangan dewasa kini adalah
sampai seberapa jauhkah kesiapan aparat badan peradilan dalam mengikuti perkembangan
dunia usaha dan menguasai pemahaman bisnis yang terjadi serta mengetahui latar
belakang atas materi undang-undang ini. Kesemuanya ini dikembalikan lagi kepada hakim
yang untuk secara arif dan  bijaksana, atas dasar ukuran kepantasan dan kepatutan dalam
memberikan keputusan-keputusan yang berbobot dan adil.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UU No. 1/95 telah
memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, hanya saja
diharapkan dengan diaturnya perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam dalam
UUPT tidak terjadi tirani minoritas/perlindungan yang terlalu besar pada pemegang saham
minoritas.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka dapat disampaikan suatu
kesimpulan dan saran, yaitu:

1. Direksi dalam menjalankan tugasnya memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung
jawab secara pribadi dan tanggung jawab renteng. Dimana hal yang membedakan
adalah konsep pemikiran yang diberikan oleh UU No.1/1995 adalah: (a) Direksi
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan
dan usaha Perseroan, yang bilamana terjadi suatu kelalaian dalam menjalankan
tugasnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi; dan (b)
Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan
Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian, maka Direksi secara renteng
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Esensi yang tersirat adalah Direksi sebagai
organ Perseroan yang diberi wewenang terhadap kepengurusan perusahaan atas
segala kebijakan ataupun langkahnya, didalamnya melekat tanggung jawab yang
dapat dilihat dari dua sisi menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya
diperlukan adanya kualifikasi kesalahan yang dilakukannya dengan menggunakan
mekanisme pembuktian apakah terhadap kelalaiannya tersebut termasuk yang harus
dipertanggung jawabkan secara pribadi ataukah secara tanggung renteng atau
bahkan dirinya sama sekali tidak bersalah.

2. Dengan merujuk pada uraian butir 1. di atas, maka melekat didalamnya konsep
pemikiran Common Law, yakni tentang Fiduciary Duties yaitu Direksi diberikan
kepercayaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan harus semata-mata
untuk kepentingan Perseroan. Terhadap pemikiran tersebut terdapat 3 faktor penting
yang harus dimiliki, yaitu: (a) Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-
hatian tindakan Direksi (duty skill and care); (b) Prinsip yang merujuk pada itikad baik
Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan Perseraon (duty of
loyalty); dan (c) Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu
kesempatan yang sebenarnya “milik” atau diperuntukkan bagi Perseroan (no secret
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profit rule – doctrine of corporate opportunity). Sebenarnya Fiduciary Duties itu sendiri
tidak diatur secara tegas didalam UU No.1/1995, hal yang dijadikan pembenaran
adalah Undang-Undang secara umum tidak dapat mengadopsi seluruh aspek yang
ada, karena hukum yang selalu berubah dan berkembang. Keadaan semacam ini
telah diantisipasi oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana untuk
perjanjian terdapat klasifikasi perjanjian nominaat dan perjanjian inominaat, dimana
penyusun undang-undang dalam hal ini mengakui bahwa pada dasarnya hukum
perjanjian pada masa itu telah diketahui beberapa bentuk yang pasti tapi terdapat pula
yang belum ataupun tidak diketahui pada masa penyusunan tersebut.

3. Terhadap pemegang saham  minoritas dasar yang dijadikan sebagai perlindungan
hukumnya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 UU
No.1/1995, yang menyatakan bahwa terhadap perseroan terbatas berlaku ketentuan
undang-undang tentang perseroan terbatas, anggaran dasar dan peraturannya
lainnya, dengan tidak mengurangi pula kewajiban setiap persero untuk menaati itikad
baik, asas kepantasan dan kepatutan dalam menjalankan Perseroan, dimana dengan
adanya ketentuan ini lebih membatasi organ-organ perseroan untuk tetap
melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan kepentingan dari para pemegang
saham minoritas yang tergabung dalam perusahaan.  Yang lebih spesifik lagi
perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada para pemegang saham
minoritas adalah sesuai dengan ketentuan pasal 66 dan 67 UU No.1/1995, yang
memberikan hak langsung kepada para pemegang saham moinoritas untuk
melakukan suatu tindakan hukum tertentu, bilamana ternyata segala kebijakan yang
diambil perseroan tidak lagi sejalan dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai
oleh perseroan, baik dikarenakan akan mengarah pada terjadinya kerugian, perbuatan
melawan hukum ataupun hal lainnya.

4. Jalan yang ditempuh melalui lembaga peradilan merupakan solusi yang ditawarkan
oleh pasal 67 UU No.1/1995, namun seyogyanya hal tersebut merupakan alternatif
pilihan yang paling akhir bilamana memang ternyata tidak ditemukan jalan lain dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kepentingan para
pemegang saham minoritas maupun dalam permasalahan-permasalahan yang akan
timbul nantinya dalam lingkup intern perseroan;

5. Direksi sudah seyogyanya memberikan keputusan secara adil dengan alasan yang
wajar, baik dalam rangka Rapat umum Pemegang Saham, Rapat umum Pemegang
Saham Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maupun dalam
pelaksanaan usaha perseroan kesehari-hariannya, dengan akibat dan konsekwensi
bilamana tindakan perseroan atas dasar keputusan Direksi dianggap tidak adil atau
tanpa alasan wajar, dan karenanya mengakibatkan kerugian pada para pemegang
saham secara keseluruhan, karyawan perseroan dan pihak ketiga yang memiliki
hubungan kerjasama dengan perseroan;

7. Dalam menjalankan usaha merujuk pada kapasitas tanggung jawabnya harus
menjalankan perusahaan dengan berpegang teguh pada prinsip  keterbukaan
(transparency management). Dimana terhadap perusahaan terbuka lazim dikenal
dengan prinsip keterbukaan informasi ini diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh
Bapepam dan dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang harus
disediakan kepada masyarakat selaku konsumen infromasi tentang keadaan
perseroan, sosialisasi metode tersebut harus ditumbuh kembangkan pada perseroan-
perseroan lainnya (khususnya perseroan terbatas tertutup) yang selama ini
menganggap hal tersebut di atas merupakan satu kewajiban, padahal tidak
semestinya dipandang secara harfiah begitu saja dikarenakan didalamnya terkandung
aspek yang begitu luas manfaatnya.
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B. SARAN

Melalui perangkat perundang-undangan, anggaran dasar maupun ketentuan-ketentuan lain
yang mengatur tentang perseroan terbatas dalam aplikasi dan mekanismenya yang terjadi,
maka dapat dikemukakan beberapa masukan yang diharapkan dapat  memberikan input,
yaitu meliputi:

1. Dalam hal membaca ketentuan UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, terdapat
hal-hal yang dianggap oleh para pihak bersifat minor tetapi sebenarnya merupakan
suatu bagian yang sangat vital, yang dalam hal ini lebih difokuskan dalam cara
membaca dan menelaah ketentuan-ketentuannya, yang harus selalu memperhatikan
pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya. Ini dikarenakan pasal-pasal di
dalamnya saling berhubungan dan memiliki benang merah dan bilamana diartikan
secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, maka tidak jarang akan menimbulkan
banyak kerancuan pada aplikasi perangkat Undang-undang tersebut. Kejadian
semacam ini relatif sering dijumpai, sehingga tidak jarang dari pihak-pihak perseroan
maupun para praktisi hukum selalu melakukan konfirmasi-konfirmasi terhadap
ketentuan-ketentuan UU No.1/1995 dalam penerapannya, terlebih lagi bilamana
terdapat kasus-kasus yang spesifik yang mencuat ke permukaan.

2. Badan peradilan nasional dalam hal ini dituntut kesiapannya untuk  selalu membuka
wawasan pemikiran dengan salah  satu caranya adalah selalu mengikuti
perkembangan dunia hukum maupun aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan
kebudayaan yang selalu berubah dan badan peradilan sudah semestinya untuk
selalu mengejar segala perubahan yang terjadi agar nuansa hukum peradilan di
Indonesia dapat dikatakan selalu up to date. Pertimbangan ini tidak lain bahwa
mekanisme peradilan di Indonesia relatif tergolong lemah sehingga masih diperlukan
adanya pembenahan intern yang berkaitan langsung dengan aparat penegak
hukumnya maupun perangkat penunjang lainnya yang berhubungan langsung
dengan badan peradilan Indonesia. Nuansa yang memberikan kesan yang kurang
baik terhadap citra pengadilan yang sedikit banyak telah mempengaruhi opini
masyarakat sudah harus diluruskan dengan menciptakan suatu sistem peradilan
yang lebih profesional baik dari segi sumber daya manusianya maupun terhadap
fasilitas yang diberikan.

3. Peraturan yang dipergunakan sebagai pedoman hanya merupakan instrumen,
karena kesemuanya ini akan dikembalikan lagi pada masing-masing pelaksana
dalam perseroan. Sehingga pada prakteknya tidak jarang dijumpai penggelapan
hukum untuk menghindari kewajiban-kewajiban tertentu perseroan. Oleh karenanya
dalam mekanisme pelaksanaan perseroan, Direksi selaku salah satu organ
perseroan sudah semestinya memiliki landasan mental serta dedikasi moral dan
kerja yang tinggi dengan turut mentaati segala prinsip-prinsip yang diatur oleh
undang-undang maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga bila ingin
dilaksanakan suatu sistem yang terpadu dan lebih terorganisir, secara umum yang
harus dibenahi adalah tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat yang tinggi,
dimana terhadap hal ini masih harus dilakukan upaya-upaya yang serius agar
masyarakat Indonesia dapat berpikir lebih pragmatis dan sistematis.


