
 

 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A.  Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Yang Diderita Perseroan 

 

 

Direksi sebagai organ yang bertugas melakukan pengurusan terhadap jalannya 

kegiatan usaha perseroan mempunyai kewenangan mengambil kebijakan-

kebijakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Apabila Direksi telah 

melakukan secara sah suatu perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai 

direktur perseroan, dalam artian bukan dalam kapasitas pribadi, maka dalam hal 

yang demikian Direksi tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama 

perseroan, sehingga tindakannya merupakan tindakan perseroan. Konsekuensi 

yuridis dari tindakan perseroan, baik atau buruk, maka akan dipikul sendiri oleh 

perseroan. Dengan demikian, setiap tindakan Direksi merupakan tanggung jawab 

perseroan termasuk tindakan yang merugikan. 

 

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

terdapat beberapa batasan terhadap tanggung jawab terbatas dari Direksi yang 

telah menimbulkan kerugian Perseroan, sehingga walaupun merupakan tindakan 

perseroan tapi dibuka kemungkinan tanggung jawab atas kerugian dilimpahkan 

kepada pihak Direksi. Pembebanan tanggung jawab terhadap Direksi 

menjadikannya bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan 

akibat tindakannya. 
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Pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi diatur dalam Pasal 97 Ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

 

Pasal 97: 

Ayat (3):  

setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian 

perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

 

 

Pelimpahan beban tanggung jawab ke pihak Direksi dalam ketentuan di atas 

merupakan cermin dari teori Piercing The Corporate Veil (penyingkapan tirai 

perusahaan), yaitu teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani 

tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat 

kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan 

pelaku tersebut.
1
 

 

Tujuan dari penerapan teori ini adalah dalam rangka meningkatkan tegaknya 

keadilan dan mencegah ketidakwajaran. Pada keadaan atau pristiwa tertentu, 

hukum tidak memegang teguh pada prinsip keterpisahan tanggung jawab antara 

badan hukum dengan pihak pengurus. Maksud dari keadaan atau pristiwa tertentu, 

apabila merujuk Pasal 97 Ayat (3) yaitu dalam hal anggota Direksi melakukan 

kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kepengurusan perseroan. 

                                                 
     

1
 Munir fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam 

Hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8. 
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Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung arti kesalahan sehingga dapat 

dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut:
2
 

1. kesengajaan (dolus) atau kelalaian (negligence, culpa) dan 

2. Tidak ada alasan pemaaf. 

 

Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. 

Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu 

dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.
3
 Seorang 

amggota Direksi dalam mengambil kebijakan harus mengetahui segala akibat dari 

tindakan yang diambilnya. Apabila diketahui bahwa tindakan tersebut melanggar 

ketentuan hukum dalam perseroan dan akan merugikan namun tetap 

dilakukannya, ini berarti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan telah secara 

sengaja dengan maksud untuk merugikan perseroan, bertindak di luar batas 

kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangannya. 

 

Kewenangan yang diberikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

Direksi dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan, oleh karena itu 

setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya ditujukan untuk kepentingan 

perseroan serta tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang 

dalam anggaran dasar. 

 

                                                 
     

2
 Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia. CV. Sinar Sakti, Bandar Lampung, hlm. 107. 

 

     
3
 Ibid, hlm. 112.  
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Bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus dihindari Direksi dalam 

menjalankan tugasnya, yaitu menghindari adanya benturan kepentingan pribadi 

yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
4
  

1. Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan perseroan untuk 

kepentingan pribadinya; 

2. Mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi; 

3. Tidak mempergunakan posisi untuk untuk memperoleh keuntungan pribadi, 

seperti menerima sogokan; 

4. Tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk 

kepentingan pribadi; 

5. Dilarang melakukan transaksi dengan perseroan; 

6. Larangan bersaing dengan perseroan. 

 

Kesalahan-kesalahan di atas merupakan kasus yang seringkali terjadi sebagai 

bentuk pemanfaatan perseroan untuk kepentingan pribadi anggota Direksi. 

Tentunya perbuatan tersebut dilarang dalam anggaran dasar dan juga tidak 

diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menunjang kegiatan perseroan, sehingga 

apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka anggota Direksi dikatakan telah 

melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. 

 

Unsur kelalaian juga termasuk ke dalam sebab pelimpahan tanggung jawab 

pribadi kepada anggota Direksi. Kelalaian merupakan suatu perbuatan atau 

kebijakan yang dilakukan Direksi tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat 

atau kehati-hatian dalam bertindak. Suatu kebijakan yang diambil hendaknya 

                                                 
     

4
 M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 377. 
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didasarkan pada keahlian pengetahuan yang dimiliki anggota Direksi dan 

memperhatikan data atau keterangan yang akurat mengenai kondisi perseroan. 

Pengumpulan data merupakan sebagai sarana informasi yang dibutuhkan untuk 

menjalankan kegiatan usaha agar segala kebijakan yang diambil benar-benar 

menguntungkan perseroan. 

 

Penentuan kesalahan atau kelalaian anggota Direksi bukanlah sesuatu yang mudah 

diputuskan. Pada umumnya, tindakan atau kinerja Direksi dinilai setiap tahun oleh 

para pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

meliputi penilaian-penilaian antara lain:
5
 

1. Kinerja keuangan; 

2. Kinerja operasional; 

3. Kinerja administrasi; 

4. Tingkat kesehatan untuk tahun buku yang telah berjalan. 

 

Kinerja anggota Direksi di atas, dituangkan dalam bentuk laporan tahunan yang 

disampaikan oleh Direksi kepada para pemegang saham dalam RUPS sebagai 

gambaran kinerja perseroan dan perkembangan perseroan selama satu tahun. 

Berdasarkan laporan tersebut, RUPS melakukan pemeriksaan atas kinerja atau 

tindakan kepengurusan yang telah dilakukan Direksi, serta meneliti pencapaian 

atau keberhasilan termasuk kerugian yang timbul akibat tindakan Direksi, baik 

yang menjadi tanggung jawab perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi 

anggota Direksi. 

 

                                                 
     

5
 Herman Adriansyah. UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris. Lihat 

http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/3769, diakses 11/02/2010. 

 

http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/3769
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Penilaian RUPS sebagai bentuk evaluasi atas kinerja Direksi merupakan hal yang 

biasa dilakukan, bahkan apabila penilaian tersebut mengarah kepada tanggung 

jawab yang harus dibebankan kepada Direksi, namun penilaian yang dilakukan 

oleh RUPS bukanlah sesuatu yang mengikat, karena untuk menetukan seseorang 

tersebut bersalah atau lalai haruslah melalui proses hukum. 

 

RUPS tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan anggota Direksi bersalah 

dan harus menanggung kerugian. Kewenangan untuk memutuskan bersalah atau 

tidaknya anggota Direksi adalah wewenang hakim. Hal ini merupakan suatu 

proses hukum yang harus dijalankan sebagai bentuk penegakkan keadilan bagi 

kedua belah pihak. 

 

Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada pertimbangan hukum dan 

fakta-fakta yang ada, kemudian menentukan bahwa kesalahan yang dilakukan 

merupakan perbuatan yang melawan hukum. Demikian juga halnya dengan 

kelalaian anggota Direksi, yang menentukan ukuran normatif dari kelalaian adalah 

hakim. Ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan kelalaian adalah apakah 

ia mempunyai kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini diambil dari ketentuan 

undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala 

keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya.
6
 Dengan dikeluarkannya 

keputusan hakim yang menyatakan bahwa anggota Direksi bersalah atau lalai 

dalam menjalankan tugasnya, maka sejak itu anggota Direksi dikenakan tanggung 

jawab pribadi atas kerugian perseroan dan diwajibkan membayar ganti rugi.  

 

                                                 
     

6
 Tri Andrisman. Op.,cit, hlm. 117. 
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Tanggung jawab pribadi anggota Direksi menjangkau harta kekayaan pribadinya. 

penetapan besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan 

pertimbangan hakim, sejauh mana kontribusi kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan Direksi. Bagi perseroan yang hanya mempunyai 1 (satu) orang anggota 

Direksi, maka ganti kerugian tersebut ditanggung secara penuh olehnya, namun 

bagi perseroan yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, ganti 

kerugian tersebut ditanggung secara tanggung renteng.
7
 Maksudnya adalah 

Apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan 

secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota Direksi sama-

sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian 

yang dialami perseroan.  

 

Tanggung jawab secara tanggung renteng ini merupakan makna sistem perwakilan 

kolegial dari direktur.
8
 Direksi bersifat kolegial artinya mereka satu kesatuan, satu 

untuk semua dan semua untuk satu. Prinsipnya, semua anggota Direksi 

bertanggung jawab tanggung menanggung 1 (satu) terhadap yang lain, walaupun 

terdapat pembagian tugas namun hal tersebut tidak menjadikan tanggung jawab 

anggota Direksi hanya terikat pada bidang tugas yang dibebankan kepadanya.
9
 

 

                                                 
     

7
 Pasal 97 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007: Dalam hal direksi terdiri atas 2 

(dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 

secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. 

 

     
8
 Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007: Dalam hal anggota direksi terdiri 

lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, 

kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. 

 

     
9
 Rudhi Prasetya. 2001. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hlm.  198. 

 



 42 

Setiap anggota Direksi hendaknya menghindari terjadinya perselisihan yang 

diakibatkan adanya pemisahan kewenangan/bidang tugas yang diemban. Mereka 

harus sadar bahwa tanggung jawab secara tanggung renteng selalu menanti, 

meskipun kesalahan atau kelalaian itu dilakukan anggota Direksi yang lain dan 

meskipun hal itu terjadi di luar bidang tugasnya dan di luar sepengetahuan 

anggota Direksi yang bersangkutan. 

 

penerapan tanggung jawab secara tanggung jawab renteng ini bertujuan agar 

semua anggota Direksi saling ikut menekuni secara terus menerus pengurusan 

perseroan secara loyal tanpa mempersoalkan bidang tugas yang dibebanakan 

kepadanya, sehingga secara keseluruhan anggota Direksi harus bersatu dan penuh 

tanggung jawab bekerja sama mengurus kepentingan perseroan. 

 

Pembebanan tanggung jawab pribadi kepada Direksi merupakan konsekuensi dari 

tanggung jawab pengurusan perseroan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik 

dan penuh tanggung jawab.
10

 Kepengurusan perseroan dilaksanakan dengan itikad 

baik berarti bahwa Direksi dalam menjalankan tugasnya tidak bertujuan untuk 

secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum merugikan perseroan, karena 

pada dasarnya Direksi bertujuan untuk tujuan dan kepentingan perseroan, 

sedangkan penuh tanggung jawab berarti memperhatikan perseroan dengan 

seksama dan tekun. 

 

                                                 
     

10
 Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007: Pengurusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab. 
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Makna itikad baik dalam pengurusan perseroan meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut:
11

 

a.  Wajib dipercaya 

Setiap anggota Direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab 

pengurusan perseroan. Berarti, setiap anggota Direksi selama dia menjalankan 

tugasnya, maka selama itu pula dia harus dapat dipercaya serta selamanya 

harus jujur. 

 

b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar 

Itikad baik dalam rangka pengurusan perseroan juga meliputi kewajiban 

bahwa anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan 

kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar. Apabila anggota Direksi 

dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan 

yang tidak wajar, tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai 

pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk. Dalam rangka pengurusan 

perseroan untuk tujuan yang wajar, termasuk di dalamnya adalah kewajiban 

untuk memperhatikan kepentingan karyawan seperti halnya memperhatikan 

kepentingan pemegang saham. 

 

c. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan 

Makna  itikad baik dalam pengurusan perseroan juga meliputi taat dan patuh 

terhadap hukum, dalam arti luas yaitu terhadap peraturan perundang-undangan 

dan anggaran dasar perseroan dalam arti sempit. Kewajiban ini berarti setiap 

anggota Direksi wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

                                                 
     

11
 M. Yahya Harahap. Op.,cit, hal. 374.  
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undangan yang berlaku. Jika anggota Direksi mengetahui perbuatannya 

melanggar peraturan atau tidak hati-hati dalam melaksanaan kewajibannya 

sehingga mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-

undangan, maka tindakan pengurusan itu sebagai perbuatan melawan hukum. 

Dalam kasus yang demikian, anggota Direksi bertanggung jawab secara 

pribadi atas segala kerugian yang timbul kepada perseroan. 

d. Wajib loyal terhadap perseroan 

Anggota Direksi wajib bertindak dengan itikad baik yang setingi-tingginya 

mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan walaupun berhadapan 

dengan kepentingan pribadinya, artinya bahwa dalam menduduki posisi 

sebagai anggota Direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya 

atau untuk tujuan pribadinya dan wajib merahasiakan segala informasi 

berharga bagi kepentingan perseroan. 

 

e.  Wajib menghindari benturan kepentingan  

Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, 

dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk, hal ini dikarenakan tindakan 

yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan dan kewajiban menaati 

peraturan perundang-undangan. 

 

Selain itikad baik, pengurusan perseroan juga wajib dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab, yang meliputi aspek:
12

 

                                                 
     

12
 Ibid, hlm. 383. 



 45 

a. Wajib saksama dan hati-hati melakukan pengurusan, yakni kehati-hatian yang 

biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian disertai dengan 

pertimbangan yang wajar atau disebut juga kehati-hatian yang wajar; 

b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun, yakni secara terus menerus 

secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan; 

c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan 

ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya. 

 

Aspek-aspek itikad baik dan tanggung jawab di atas wajib dilaksanakan setiap 

anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan sebagai akibat adanya 

hubungan kepercayaan antara perseroan dengan anggota Direksi. Mengingat 

hubungan kepercayaan yang demikian melahirkan kewenangan begitu besar bagi 

Direksi, sehingga perlu adanya batasan-batasan dalam menjalankan tugasnya 

dengan tujuan anggota Direksi menyadari bahwa segala perbuatan yang 

dilakukan, dalam kedudukannya sebagai Direktur untuk kepentingan dan tujuan 

perseroan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesalahan atau kelalaian 

Direksi yang menimbulkan kerugian perseroan merupakan akibat tindakan yang 

dilakukannya melanggar prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam 

kepengurusan tugas untuk kepentingan perseroan, sehingga tanggung jawab atas 

kerugian perseroan dibebankan kepada  anggota Direksi yang bersangkutan. 

Tujuan dari pelimpahan tanggung jawab pribadi adalah dalam rangka 

meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran. Dengan 

demikian, konsekuensi hukum atas penerapan Pasal 97 Ayat (3), yaitu hilang atau 
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hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas Direksi perseroan, sehingga 

Direksi bertanggung jawab ikut memikul risiko atas kerugian yang diderita 

perseroan. 

 

Pembebanan tanggung jawab pribadi kepada Direksi atas kerugian perseroan 

bukanlah sesuatu yang mutlak, namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

memberikan kemungkinan terhadap Direksi untuk bebas dari tanggung jawab 

hukum yang dibebankan kepadanya. 

Pasal 97:  

Ayat (5): 

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian 

tersebut. 

 

Penjelasan Pasal: 

Pasal 97: 

Ayat (5): 

Huruf d: 

Yang dimaksud dengan ”mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan 

berlanjutnya kerugian”, termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh 

informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, 

antara lain melalui forum rapat direksi. 

 

Syarat-syarat pembebasan tanggung jawab di atas bersifat kumulatif, artinya 

anggota Direksi dapat bebas dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya 

dalam pengurusan perseroan, jika dapat membuktikan hal-hal yang disebut dalam 

Pasal 97 Ayat (5) huruf a, b, c, dan d. Apabila salah satu dari keempat syarat 
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tersebut tidak dapat dibuktikan, maka kepada Direksi akan dibebankan tanggung 

jawab.
13

 

 

Penerapan ketentuan Pasal 97 Ayat (5) merupakan bentuk upaya perlindungan 

terhadap anggota Direksi yang benar-benar telah melakukan tugasnya dengan 

itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga terbebas dari sanksi yang 

seharusnya tidak dikenakan kepadanya. Perlindungan terhadap anggota Direksi 

merupakan hal yang sangat penting, karena Direksi sebagai organ yang 

melakukan pengurusan mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan 

kebijakan terhadap aktivitas perseroan yang tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun. 

 

Sehubungan dengan masalah perlindungan tersebut, maka Pasal 97 Ayat (5) 

merupakan cermin dari prinsip bussiness judgement rule yang berlaku terhadap 

anggota Direksi, yaitu aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi 

manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat 

transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas 

kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan 

mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan 

memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.
14

 

 

Aturan bussiness judgement rule didasarkan pada pertimbangan bahwa Direksi 

lebih tahu dari siapapun juga mengetahui keadaan perusahaannya dan dalam 

pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dalam 

                                                 
     

13
 Ibid, hlm. 386. 

 

     
14

 Gunawan Widjaja. 2008. 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas. Forum Sahabat, 

Jakarta, hlm. 66. 



 48 

ketentuan-ketentuan dalam perseroan, Direksi juga dapat mengambil prakarsa 

guna mewujudkan kepentingan perseroan, namun masih berada dalam batas yang 

diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya. 

 

Penerapan bussiness judgement rule merupakan cermin dari kemandirian Direksi 

dalam menjalankan kepengurusannya. Meskipun ternyata dalam keputusan-

keputusan yang dibuat oleh Direksi menimbulkan kerugian pada perseroan, 

namun tidak semua kerugian tersebut dibebankan kepada Direksi. Kerugian yang 

diakibatkan oleh keputusan Direksi sampai batas-batas tertentu masih dapat 

ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan 

perkataan lain, perseroan juga harus menanggung risiko bisnis termasuk risiko 

kerugian. 

 

Keberlakuan prinsip bussiness judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 memberikan kemungkinan bagi Direksi untuk melakukan pembelaan 

agar lepas dari tanggung jawab pribadinya. Ketentuan ini merupakan 

perlindungan terhadap Direksi dalam menjalankan tugasnya, walaupun timbul 

kerugian tapi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian tersebut 

merupakan tanggung jawab perseroan sebagai risiko dalam dunia usaha. 

 

Ketentuan Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadikan 

Direksi dalam kedudukan yang seimbang, dalam artian bahwa anggota Direksi 

dengan kewenangannya yang begitu besar dalam menjalankan perseroan dituntut 

untuk melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan 

konsekuensi hukumnya, apabila tidak dijalankan maka akan dibebankan tanggung 

jawab pribadi.  
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Pada sisi lain, undang-undang juga menganut sistem pembuktian terbalik yang 

memberikan kesempatan bagi anggota Direksi untuk melakukan pembelaan 

dengan membuktikan hal-hal sebagaimana terdapat dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf 

a, b, c, dan d. Dengan demikian, anggota Direksi yang benar-benar melakukan 

tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab terlindungi dan terbebas 

dari tanggung jawab pribadi yang dibebankan kepadanya. 

 

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Perseroan 

 

Dalam pengelolaan perseroan, Direksi bertindak untuk tujuan dan kepentingan 

perseroan, tapi juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham sebagai 

pihak yang menanamkan modalnya dalam perseroan tersebut. Apabila anggota 

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan tidak memenuhi kepentingan 

para pihak di atas, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum. 

Upaya yang dapat dilakukan berupa pengajuan gugatan ke pengadilan. 

 

Pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan upaya hukum secara perdata yang 

dapat ditempuh oleh perseroan untuk mendapatkan hak-haknya kembali. 

Pertimbangan untuk mengajukan gugatan dapat didasarkan pada penilaian RUPS 

bahwa anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan kesalahan atau 

kelalaian sehingga menimbulkan kerugian perseroan. 

 

Secara hukum perdata, kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi sehingga 

menimbulkan kerugian termasuk ke dalam unsur perbuatan melawan hukum, oleh 

karenanya dasar gugatan yang diajukan ke pengadilan yaitu adanya perbuatan 

melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Pasal 1365 KUH Perdata: 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut. 

 

 

Berdasarkan pasal di atas maka dapat dilihat unsur-unsur yang harus dipenuhi 

untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh direksi termasuk dalam 

perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain: 

a. Pertama-tama tindakan/perbuatan harus melawan hukum; 

b. Harus ada kerugian yang ditimbulkan (diderita). Dus, disini berarti bahwa 

antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (causalitas); 

c. Akhirnya harus ada kesalahan.
15

 

 

Adanya suatu perbuatan, diartikan sebagai berbuat sesuatu (dalam arti aktif) 

maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya direksi tidak berbuat 

sesuatu untuk mencegah timbulnya kerugian pada perseroan sebagaimana 

diwajibkan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Selanjutnya yaitu, 

perbuatan yang dilakukan direksi melawan hukum. Mengandung arti bahwa 

perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan 

yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan 

sikap kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap orang maupun benda orang 

lain.
16

 

 

Adanya kesalahan dari direksi merupakan unsur yang harus dipenuhi agar dapat 

dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata. Kesalahan meliputi unsur kesengajaan, unsur 

                                                 
     

15
 Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Alumni, Bandung, hlm. 196. 

 

     
16

 Ibid, hlm. 202  
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kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Hal ini berarti Pasal 1365 

KUH Perdata menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan pelaku, artinya 

direksi bertanggung jawab apabila tindakannya mengandung unsur kesalahan. 

 

Timbulnya kerugian bagi korban merupakan berkurangnya atau tidak 

diperolehnya hak-hak perseroan dari yang seharusnya didapatkan. Kerugian akibat 

perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil atau kerugian immateril 

yang dapat dinilai dengan uang, misalnya kerugian karena hilangnya kredibilitas 

perseroan dalam masyarakat akibat tindakan direksi.  

 

Hubungan sebab dan akibat (kausal) antara perbuatan dengan kerugian juga 

merupakan syarat perbuatan melawan hukum. Antara perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan direksi dan kerugian yang diderita perseroan harus dapat 

dibuktikan sebagai suatu pristiwa yang saling berhubungan. Dengan terpenuhinya 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 

KUH Perdata, maka gugatan terhadap direksi dapat diajukan ke pengadilan 

negeri. 

 

Pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan proses pembuktian terhadap salah 

atau tidaknya anggota Direksi. Prinsip pembuktian ini haruslah diterapkan 

sepenuhnya dalam penyelesaian kasus yang terjadi. Para pihak yang berperkara, 

yaitu perseroan dan Direksi memikul beban pembuktian untuk diajukan di depan 

persidangan mengenai kebenaran untuk kemudian diputuskan oleh hakim. 

 

Dalam mencari dan menemukan kebenaran, baik kebenaran formil maupun 

materil, hakim terikat pada batasan yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada 
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kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan 

kebenaran masing-masing. Berdasarkan kebenaran itulah, hakim 

mempertimbangkan putusan. Tidak boleh melebihi batas-batas fakta dan 

kebenaran yang dibuktikan para pihak.
17

 

 

Pengajuan gugatan merupakan upaya perlindungan terhadap para pihak untuk 

menuntut pembayaran haknya kembali seperti semula, sehingga tidak lagi merasa 

dirugikan. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana penegak keadilan 

untuk melindungi pihak lemah. Adapun yang menjadi gugatan para pihak adalah 

pembayaran ganti kerugian atas kesalahan atau kelalaian direksi, namun seringkali 

pembayaran ganti rugi tidak cukup begitu saja dapat diterima sebagai hukuman 

yang setimpal. Persoalannya adalah terkait dengan jumlah pembayaran ganti 

kerugian yang harus dibayarkan sifatnya  relatif dan subjektif, karena  untuk 

menaksir jumlah ganti rugi yang setimpal untuk mengembalikan suatu keadaan 

seperti semula bukanlah hal yang mudah. Pada akhirnya, penetapan besarnya 

jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan pertimbangan hakim, sejauh 

mana kontribusi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Direksi. 

 

Terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Direksi, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 61 Ayat (1)  

menentukan bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah pemegang saham. 

Pemegang saham diberikan hak untuk menggugat baik mewakili perseroan 

(derivatif) atau secara langsung, karena dalam perseroan terdapat kepentingan-

kepentingan dari pemegang saham.  

                                                 
     

17
 M. Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70. 



 53 

1. Gugatan Derivatif  

 

 

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) orang 

atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi 

bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan 

terhadap pihak lain (Direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan 

perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-

kadang menjadi pihak tergugat.
18

 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk melakukan gugatan 

derivatif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 Ayat (6): 

 

Pasal 97: 

Ayat (6): 

Atas nama perseroan, pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu 

persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat 

mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang 

karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. 

 

Penjelasan pasal: 

Pasal 97: 

Ayat (6): 

Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili 

perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui 

pengadilan. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat syarat kuantitas yang harus dipenuhi 

agar pemegang saham sah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

menggugat anggota Direksi atas nama perseroan, yaitu pemegang saham memiliki 

paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

                                                 
     

18
 Munir Fuady. Op.,cit, hlm. 75. 
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hak suara. Apabila kurang dari jumlah tersebut, maka belum sah memiliki legal 

standing untuk mengajukan gugatan.  

 

Ketentuan mengenai syarat kuantitas menunjukkan bahwa hak mengajukan 

gugatan terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian 

sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak diberikan kepada setiap 

pemegang saham, akan tetapi hanya diberikan kepada pemegang saham yang 

memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara. 

 

Pasal 97 Ayat (6) juga memberikan batasan-batasan untuk melakukan gugatan 

derivatif, yaitu gugatan ini diajukan terhadap: 

a. anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan 

pelaksanaan pengurusan perseroan, 

b. hak itu timbul apabila kelalaian atau kesalahan itu menimbulkan kerugian 

pada perseroan, 

c. gugatan diajukan pemegang saham atas nama perseroan, bukan atas nama 

pemegang saham sendiri. 

 

Mengingat sistem sistem tanggung jawab anggota Direksi satu dengan yang 

lainnya adalah tanggung jawab renteng, sehingga walaupun Pasal 97 Ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang digugat secara 

derivatif adalah anggota dari Direksi, akan tetapi demi hukum anggota yang lain 

pun ikut terbawa sebagai konsekuensi dari sistem kolegial terhadap Direksi. 
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Adanya gugatan derivatif merupakan upaya hukum yang dilakukan perseroan atas 

tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian. Pengajuannya yang dilakukan oleh 

pemegang saham menjadikan gugatan ini dikatakan sesuatu yang abnormal. Pada 

keadaan biasa kewenangan melakukan gugatan berada di pihak Direksi, akan 

tetapi dalam hal gugatan ditujukan kepada anggota Direksi yang melakukan 

kesalahan, maka tidak mungkin pihak Direksi mewakili perseroan karena pastinya 

akan ada benturan kepentingan (conflict of  interest). 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dipahami bahwa undang-undang 

menentukan bahwa hak mengajukan gugatan tersebut diberikan kepada pemegang 

saham. Keberadaan pemegang saham sebagai pihak yang mengajukan gugatan 

bukanlah dalam kapasitas pribadi, namun sebagai perwakilan perseroan yang 

bertindak untuk dan atas nama kepentingan perseroan, oleh karena itu seluruh 

hasil dari gugatan tersebut, misalnya dalam bentuk ganti rugi dari Direksi akan 

menjadi milik perseroan. 

 

2. Gugatan Langsung Pemegang Saham 

 

Ketentuan mengenai gugatan langsung ini diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

Pasal 61: 

Ayat (1): 

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke 

pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap 

tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, 

dan/atau Dewan komisaris. 

 

Penjelasan pasal: 

Pasal 61: 

Ayat (1): 
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Gugatan yang diajukan, pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan 

menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, 

baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan 

serupa di kemudian hari. 

 

 

Gugatan langsung merupakan gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk 

dan atas namanya sendiri, bukan untuk kepentingan perseroan terhadap anggota 

Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan 

kerugian bagi pemegang saham. Gugatan langsung ini sering disebut dengan 

istilah gugatan individu (individual action).
19

 

 

Pasal 61 Ayat (1) di atas menentukan bahwa setiap pemegang saham untuk dan 

atas namanya sendiri (bukan untuk kepentingan perseroan) mempunyai hak untuk 

mengajukan gugatan. Gugatan ini tidak terbatas hanya pada pemegang saham 

yang mempunyai jumlah saham tertentu seperti halnya pada gugatan derivatif, hal 

ini dikarenakan setiap pemegang saham mempunyai risiko untuk mengalami 

kerugian akibat keputusan Direksi perseroan. 

 

Pengajuan gugatan oleh pemegang saham dikarenakan adanya kepentingan 

pemegang saham yang tidak terpenuhi. Kepentingan-kepentingan pemegang 

saham yaitu:
20

 

a. kepentingan yang berhubungan dengan deviden yang berhak diterimanya; 

b. kepentingan terhadap harga saham dalam pasaran yang akan tinggi manakala 

perseroan mendatangkan keuntungan yang besar; 

c. kepentingan untuk memperoleh sisa harta kekayaan perseroan dalam likuidasi. 

                                                 
     

19
 Munir Fuady. Op.,cit, hlm. 82. 

 

     
20

 Rudhi prasetya. Op.cit. hlm. 196. 
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Kepentingan-kepentingan pemegang saham yang tidak terpenuhi sebagai akibat 

dari keputusan Direksi yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar merupakan 

suatu pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dan tanggung jawab Direksi dalam 

menjalankan perseroan, oleh karena itu setiap pemegang saham mempunyai hak 

untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari Direksi. Gugatan langsung ini 

merupakan bentuk perlindungan, terutama terhadap pemegang saham minoritas 

yang jumlah sahamnya tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham 

dengan hak suara. 

 

Terhadap suatu kasus pelanggaran kepentingan pemegang saham, tidak harus 

diajukan gugatan langsung akan tetapi dapat diajukan melalui gugatan derivatif. 

Sebagai contoh, gugatan untuk mendapatkan deviden, meskipun dapat diajukan 

dengan gugatan langsung akan tetapi lebih efektif dan efisien apabila dilakukan 

gugatan derivatif, karena dapat menghindari gugatan berkali-kali oleh pemegang 

saham terhadap hal yang sama. 

 

Dengan demikian, Direksi dalam menjalankan kepengurusannya haruslah 

memperhatikan kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham 

minoritas. Pemegang saham merupakan pihak yang paling mempunyai 

kepentingan terhadap perseroan. Pada dasarnya, tujuan utama dari pembentukan 

suatu perusahaan adalah untuk mencari keuntungan (laba), maka terhadap 

keuntungan yang didapatkan oleh perseroan tersebut merupakan kepentingan 

utama dari pemegang saham.  

 

 

 


