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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Direksi atau Direktur dari suatu Perseroan adalah suatu organ Perseroan, di 

samping organ Perseroan lainnya berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

dan Komisaris, yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang penuh 

terhadap pengurusan dan jalannya Perseroan yang dipimpinnya untuk 

kepentingan dan tujuan Perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk 

dan atas nama Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari 

Perseroan tersebut.
1
 

Pada dasarnya Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan Perseroan 

(karena itu disebut juga dengan istilah “pengurus”), maka setiap Perseroan 

Terbatas “wajib” memiliki Direksi minimal 1 orang. Akan tetapi, untuk beberapa 

jenis Perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Direksi, yakni yang 

merupakan Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, 

Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat dan Perseroan 

merupakan Perseroan terbuka.
2
 Jika memang dalam hal Perseroan memiliki lebih 
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dari satu orang Direktur atau Direksi, maka salah satu anggota Direkturnya 

diangkat sebagai Direktur utama (Presiden Direktur).
3
 

Sebelum menjabat menjadi anggota Direksi, maka dalam hal pengangkatan 

bagi Direksi Persero terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) yang berbunyi; 

Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, 

kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi 

untuk memajukan dan mengembangkan Persero. 

 Selain UUBUMN, terdapat juga syarat-syarat yang telah diatur di dalam 

Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT), yakni: “Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah 

orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : 

1. Dinyatakan pailit; 

2. Menjadi anggota Direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 

3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara 

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

Terkait Pengangkatan Direksi Persero telah diatur pada Pasal 15 Ayat (1) 

UUBUMN yang berbunyi ; Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan 

oleh RUPS. 
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(Berdasarkan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kewenangan RUPS 

dalam hal pengangkatan Direksi tidak dapat dilimpahkan ke organ Perseroan 

lainnya, karena sesuai dengan Ayat ke (2) menyatakan; dalam hal Menteri 

bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh 

Menteri. Ketentuan ini bersifat imperative atau memaksa (dwingenrecht, 

mandatory law) yang tidak dapat disampingi pengaturannya dalam AD Perseroan 

{koersif dari Penulis}). 

Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota Direksi telah 

ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah 

membatasi hak dari pemegang saham untuk setiap saat memberhentikan salah 

satu atau lebih anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang 

ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, baik dengan mengangkat 

penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan 

Direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah 

anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan 

perundang-undangan lain yang berlaku, tetap dipertahankan. Keputusan RUPS 

tersebut hanya dapat diambil setelah anggota Direksi yang hendak diberhentikan 

tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan 

pendapatnya dalam RUPS tersebut.4 

Selain “pemberhentian permanen” oleh RUPS tersebut di atas, UUPT 

memungkinkan juga dilakukan “skorsing” atau “pemberhentian sementara” 

anggota Direksi, baik oleh RUPS maupun oleh komisaris Perseroan. 
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Pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan kepada anggota Direksi 

yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS 

untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau secara formil 

memberhentikan secara tetap anggota Direksi tersebut. Dalam RUPS tersebut, 

anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. 

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka 

pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
5
 

Menjadi anggota Direksi memiliki banyak tanggungjawab yang tinggi 

terhadap Perseroan, hal ini menyangkut segala bentuk perbuatan hukum yang 

dapat dilakukan Direksi dalam hal mewakili Perseroan. Dalam UUBUMN dan 

UUPT telah banyak mengatur mengenai segala tugas, kewajiban dan kewenangan 

dar Direksi, Namun  jika dilihat secara umum maka tugas Direksi sebagai 

pengurus berkisar pada
6
 : 

1. Mengurus segala urusan PT (Memanage) 

2. Menguasai kekayaan, memindah tangankan, dan mengelola kekayaan PT 

(beheeren en beschikken) 

3. Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1796 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: 

a. Memindah tangankan barang-barang; 

b. Membebankan hipotek pada barang-barang tetap; 
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c. Melaksanakan dading 

d. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik 

4. Melakukan perwakilan di muka dan diluar pengadilan 

Sebagai pengurus dari Perseroan, Direksi merupakan agen dari Perseroan, 

dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya sebab apa yang dilakukan 

oleh Direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya 

harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya
7
. 

Sesungguhnya peraturan mengenai Direksi telah secara terperinci diatur 

dalam UUBUMN serta UUPT Baik mengenai pengangkatannya maupun tugas 

dan tanggungjawab Direksi dalam kepengurusannya, hal tersebut dimaksudkan 

agar Direksi dalam melakukan tugas kepengurusannya tidak menyalahi dan 

menyimpangi aturan hukum yang ada. Namun, semakin berkembangnya 

kebutuhan dan kepentingan dari Perseroan maupun dari Direksi dalam sebuah 

persaingan usaha, tidak terpungkiri jika Direksi melakukan penyimpangan-

penyimpangan dalam pengurusannya yang dimana penyimpangan tesebut berupa 

tindakan hukum yang dilakukan Direksi ketika masa jabatannya telah berakhir 

dan tidak atau belum di perpanjang kembali dalam RUPS.  

Pernyataan diatas dibuktikan ketika munculnya berita mengenai 

penyimpangan masa jabatan oleh Direksi Persero yang pernah terjadi pada Tahun 

2010 yang telah beredar luas di masyarakat. Berita tersebut mengabarkan bahwa 

Dirut (Direktur Utama) PT Tirtanadi,  Dr.Sjahril Effendy Pasaribu,M.Si, MA, 
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M.Psi. sejak berakhirnya masa jabatan Dirut Tirtanandi pada 17 Juli 2009 lalu, 

yang bersangkutan masih melakukan kebijkan strategis, dengan melakukan 

(Memorandum of Understanding) MoU dengan Universitas Medan Area (UMA) 

dalam hal penunjukan universitas tersebut sebagai konsultan Tirtanadi, kemudian 

menyetujui calon pemenang lelang pembangunan Reservoir Marelan oleh PT. 

Wijaya Karya yang menelan anggaran sekitar Rp. 14 miliar.
8
 

Dalam kasus diatas, perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tersebut 

menunjukkan juga adanya perbuatan hukum diruang lingkup Hukum Perdata 

mengenai perjanjian yang mengikat, karena pada dasarnya  Menurut Pasal 1313 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan 

bahwa; Suatu  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Maka dari kasus tersebut timbullah dilema mengenai akibat dan 

tanggungjawab yang timbul ketika Direksi tersebut melakukan perbuatan hukum 

khususnya di ranah hukum perdata ketika masa jabatan telah berakhir, karena 

lebih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (4) UUBUMN berbunyi ; Masa jabatan Anggota 

Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan. 

Peraturan mengenai pengangkatan anggota Direksi yang telah diatur dalam 

UUBUMN tersebut  sesungguhnya sudah cukup jelas dengan penegasan lima 

tahun masa jabatan, namun pada kenyataannya belum dapat sepenuhnya 
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menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu dari 

organ Perseroan. kasus PT Tirtanadi yang telah mencuat di media masa tersebut 

menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan yang terjadi yang dilakukan 

Direksi Perseroan baik disadari maupun tanpa disadari.  

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap 

Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Direksi Perseroan Yang Telah Berakhir 

Masa Jabatannya (Analisis Yuridis Kasus PT Tirtanadi)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implikasi yuridis terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Sjahril Effendi sebagai Direksi yang telah berakhir masa jabatannya terhadap 

PT? 

    2.  Bagaimana implikasi yuridis terhadap  perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Sjahril Effendy sebagai Direksi yangtTelah berakhir masa jabatannya terhadap 

pihak Ketiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Implikasi yuridis terhadap perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh Sjahril effendi sebagai Direksi yang telah berakhir masa 

jabatannya terhadap PT  
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2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap  perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh Sjahril Effendy sebagai Direksi yang telah berakhir masa 

jabatannya terhadap pihak Ketiga 

D.  Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian tentang implikasi yuridis terhadap perbuatan 

hukum yang dilakukan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya, 

diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih jauh sebagai sumbangan literatur atau bahan bacaan untuk 

kepentingan menambah pengetahuan dan waasan akademik, serta guna 

mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi implikasi hukum terhadap 

kedudukan Direksi setelah berakhir masa jabatannya dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan  tugas akhir 

dalam mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang serta untuk memberikan pengetahuan 

kepada penulis tentang hal-hal apa saja yang dapat dikatagorikan 

pelanggaran terhadap kedudukan Direksi dan Komisaris setelah berakhir 
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masa jabatannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

b. Bagi Perseroan 

Membantu meningkatkan ketelitian bagi Perseroan dalam melakukan 

suatu Perbuatan Hukum yang diwakili oleh Direksi sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, sehingga dapat mencgah hal-hal yang tidak diinginkan atau 

Persoalan Hukum yang mungkin berakibat terhadap Perseroan, serta 

memberikan informasi-informasi yang akurat dari hasil penelitian ini. 

c. Bagi Masyarakat  

Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

mengenai kedudukan Direksi setelah berakhir masa jabatannya dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas agar menjadi suatu kehati-hatian.  

d. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perkembangan informasi 

dan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber referensi dan bahan kajian 

yang khususnya berkaitan tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan 

implikasi yuridis terhadap  perbuatan hukum yang dilakukan Direksi 

Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya. 
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E. Metode Penelitian 

    Metode Penelitian merupakan sebuah rangkaian proses yang konsisten, 

sistematis dan terukur dalam menggali dan memperdalam suatu gejala tertentu 

sehingga menghasilkan suatu rangkaian prosesi penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan suatu parameter kebenaran ilmiah.
9
  

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

 1. Metode Pendekatan  

Terdapat 3 (tiga) macam metode pendekatan yang digunakan dalam 

mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :  

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) yaitu metode pendekatan 

Yuridis – Normatif  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 

sistem norma dengan kata lain menggunakan pendekatan Undang-Undang 

(statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

di teliti.
10

 Dalam penelitian ini penulis akan mengaitkan permasalahan yang 

akan menjadi bahan kajian yakni mengenai perbuatan hukum yang 

dilakukan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya dengan 

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dan KUHPerdata.  

b. Pendekatan Kasus (case approach) yaitu memahami dan mendalami fakta 

materiil yang dimana fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan 

                                                 
       

9
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 2 

       
10

Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana. Hal. 93 



11 

 

segala yang menyertainya sehingga baik hakim maupun para pihak akan 

mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta 

tersebut.
11

 Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan terhadap 

kasus yang dialami oleh PT PDAM Tirtanadi yang selanjutnya merupakan 

fakta yang benar-benar terjadi dan terdapat penyimpangan hukum 

didalamnya. 

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang 

dilakukan manakala peneliti harus membangun suatu konsep untuk 

dijadikan acuan di dalam penelitiannya tanpa beranjak dari aturan hukum 

yang ada.
12

 Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan konsep-

konsep terhadap beberapa definisi yang tidak memiliki arti didalam 

peraturan perUndang-Undangan yang ada dengan beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 

artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
13

 Dalam 

penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu yaitu 
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peraturan perUndang-Undangan yang berkenaan dengan ketentuan 

mengenai Persero yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan yang mendasari perbuatan 

hukumnya yakni KUHPerdata. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang berguna sebagai 

petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.
14

 Bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Buku-buku yang membahas mengenai sejarah Perseroan, Organ-organ 

Perseroan, Direksi Perseroan dan Hukum Perseroan   

2) Karya tulis dari kalangan hukum yang berupa skripsi, thesis, dan disertasi 

hukum serta jurnal-jurnal hukum mengenai sejarah Perseroan, Organ-

organ Perseroan, Direksi Perseroan, dan Hukum Perseroan   

3) Hasil-hasil penelitian berupa artikel hukum yang berhubungan dengan 

sejarah Perseroan, Organ-organ Perseroan, Direksi Perseroan dan dan 

Hukum Perseroan  serta mengenai perbuatan melawan hukum dalam 

hukum Perdata. 

4) Dokumen terkait kasus yang diteliti yang berupa profil instansi 

perusahaan  
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dan 

bersumber dari beberapa kamus yang memberikan interprestasi berupa 

penjelasan terhadap istilah-istilah penting dalam bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder serta dimaksudkan untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan peneliti sepanjang mempunyai relevansi dangan topik 

penelitian, yang meliputi:  

1) Kamus Hukum, Citra Umbara, Cetakan Kelima, Bandung 2010;  

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta 1988;  

3) Situs internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum baik 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier 

dan/atau bahan non hukum. Peninjauan pustaka bertujuan untuk memberikan 

petunjuk serta ide dalam merumuskan dan memecahkan masalah. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

 Analisa bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu 



14 

 

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.
15

 Untuk menganalisa 

data hasil penelitian hukum ini penulis akan menggunakan analisa isi (content 

analysis) yang dimana akan dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap 

UUPT dan KUHPerdata, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

kualitatif yang dijelaskan melalui penjabaran secara deskriptif yakni dengan 

pemaparan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Direksi Perseroan yang 

telah berakhir masa jabatannya dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran 

yang menyeluruh namun tetap sistematik. Sehingga teknik analisa yang akan 

dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah evaluatif-analitis yaitu menganalisa 

dengan cermat mengenai hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan 

permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian ini, sehingga akan 

menemukan beberapa kesimpulan yang tegas dan jelas. 

F. Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan hukum ini akan menyajikan empat bab yang 

terdiri dari sub-sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penulisannya, bagi pembaca dan penguji agar mudah dalam memahaminya. 

Adapun sistemtika dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab I ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

penulis mengambil masalah ini, rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Dengan tujuan dan manfaat penelitian yang 
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dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian penulis 

menguraikan terkait dengan metode penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa bahan hukum dan sistematika penulisan 

diharapkan dapat mempermudah untuk memahami dan mempelajari 

hasil peneliti. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan 

berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung peneliti dalam 

membahas dan menjawab rumusan masalah terkait dengan implikasi 

yuridis terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Direksi Perseroan 

yang telah berakhir masa jabatannya  

BAB III  : PEMBAHASAN  

Dalam bab III ini penulis akan menjawab, menguraikan dan 

menganalisa secara rinci serta jelas terkait dengan rumusan masalah 

yang berhubungan dengan implikasi yuridis terhadap perbuatan 

hukum yang dilakukan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa 

jabatannya dengan berdasarkan berbagai teori-teori hukum yang 

telah diuraikan dalam bab II dalam penelitian hukum ini. 
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BAB IV  : PENUTUP  

Dalam bab IV berisi kesimpulan-kesimpulan, ini merupakan 

kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan 

pemikiran penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


