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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan, masyarakat mempunyai 

kemampuan dan keahlian masing-masing serta cara yang berbeda-beda dalam 

mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, salah satunya adalah 

dengan menjalankan suatu bisnis tertentu. Adapun salah satu cara adalah dengan 

menjalankan bisnis yang serius dan benar yaitu dengan mendirikan suatu badan 

usaha. Menurut sistem hukum dagang Indonesia, ada 2 (dua) bentuk badan usaha, 

yaitu badan usaha bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. 

Dalam hal ini Perseroan Terbatas termasuk badan usaha yang berbadan hukum. 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

 

Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal dua orang pendiri. Berdasarkan jenis 

kegiatan usahanya, PT dibedakan menjadi dua yaitu PT umum dan PT khusus. PT 

umum menjalankan beberapa kegiatan dalam bidang perdagangan dan jasa, serta 



2 
 

ekspor impor, sedangkan PT khusus hanya menjalankan salah satu jenis 

perdagangan, jasa, kegiatan ekspor atau impor. Untuk menjalankan kegiatan 

usahanya tersebut di atas, maka suatu Perseroan tidak dapat dijalankan oleh satu 

orang saja, tetapi terdiri dari beberapa organ-organ tertentu yang mempunyai 

tugas masing-masing yang berbeda dalam menjalankan kegiatan perseroan. 

Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris dan Dewan Direksi.  

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mewakili 

kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. RUPS 

merupakan organ Perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan 

tujuan perseroan. Selain RUPS ada beberapa organ yang disebut sebagai pengurus 

yang tugasnya melakukan pengurusan dan pengawasan sepenuhnya bagi 

Perseroan. Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan 

adalah direksi. Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan 

bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

Sedangkan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan adalah dewan 

komisaris. Dewan komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasehat kepada direksi.  
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Keberadaan Direksi dalam suatu perusahaan merupakan suatu keharusan atau 

dengan kata lain Perseroan berhak atau wajib memiliki Direksi, karena Perseroan 

sebagai artifical person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari 

anggota Direksi sebagai natural person. Direksi merupakan seorang yang ditunjuk 

untuk memimpin Perseroan terbatas.1  

 

Seorang direksi atau dewan direksi dalam suatu perusahaan minimal satu, yang 

dapat dicalonkan sebagai direksi dan cara pemilihan direksi ditetapkan dalam 

anggaran dasar perseroan. Kedududukan sebagai Direksi dapat dijabat oleh 

seorang yang memiliki perusahaan atau orang profesional yang ditunjuk pemilik 

usaha untuk menjalankan dan memimpin Perseroan yang disebut sebagai direktur. 

 

Pada umumnya direktur memiliki tugas, antara lain:  

(1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan  

(2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian 

(3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan  

(4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan2 

 

Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS dan kemudian 

dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar wajib 

perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh 

anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur. 

 

                                                           
1  Hardijan Rusli. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 

   1997.hlm.215 
2  C.S.T. Cansil,  dan S.T. Kansil Cristine. Pokok-Pokok Badan Hukum. Pustaka Sinar Harapan.  

   Jakarta. 2002.235 
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Wewenang Direksi dalam pengurusan Perseroan termuat dalam UUPT Pasal 92 

ayat 1 yaitu “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”. Selanjutnya pada 

Pasal 92 Ayat (2) berbunyi: “Direksi berwenang menjalankan pengurusan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang 

tepat, dalam batas yang ditetukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran 

dasar”. 

 

Kewenangan direksi untuk mengurus Perseroan untuk mewakili Perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 

(satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, 

kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; dan direksi juga mempunyai 

kewenangan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 

dengan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. 

 

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan 

maju atau mundurnya suatu perseroan. Secara yuridis, pentingnya kedudukan 

direksi itu tergambar dari tugas dan tanggungjawab yang melekat padanya, 

sebagaimana dirumuskan dalam UUPT. 

 

Direksi Perseroan bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya 

Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar 

perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar 

perseroan, maka perseroanlah yang menanggung akibat dari perbuatan direksi 

tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan, 
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yang dilakukan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh 

anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh anggaran dasar.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji lebih lanjut 

mengenai tanggungjawab direksi dalam pengurusan Perseroan dan menuangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tanggungjawab Direksi dalam 

Pengurusan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas” 

 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Perumusan Masalah dan Pokok Bahasan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah tanggungjawab 

direksi dalam pengurusan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? 

 

Sedangkan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban direksi dalam pengurusan perseroan 

b. Tanggungjawab direksi dalam pengurusan perseroan 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk di 

bidang ilmu Hukum Bisnis, mengenai: 

a. Dalam bidang hukum perusahaan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum 

perdata, khususnya hukum perusahaan mengenai tanggungjawab direksi 

dalam pengurusan perseroan. 
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b. Dalam bidang substansi, yakni mengenai kewajiban dan tanggungjawab 

direksi dalam hal pengurusan perusahaan berdasarkan UUPT.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh diskripsi lengkap, rinci, dan sistematis tentang:  

a. Kewajiban direksi dalam pengurusan perseroan. 

b. Tanggungjawab direksi dalam pengurusan perseroan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang 

hukum keperdataan, khususnya hukum perusahaan. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

perbendaharaan literatur dan menambah khasanah kepustakaan, sehingga 

dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian 

selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata pada 

umumnya dan tentang tanggungjawab direksi dalam pengurusan 

Perseroan pada khususnya. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang 

Kewajiban direksi dalam pengurusan perseroan. 

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 


