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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

  Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, baik secara 

kualitas maupun kuantitas memerlukan perangkat hukum yang handal. Secara 

realita hukum yang sudah ada belum mampu mengantisipasi pertumbuhan 

perekonomian yang sangat pesat, sehingga kalangan praktisi mengambil inisiatif  

dengan mengadakan kebijaksanaan sendiri yang tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan kesusilaan. Kondisi demikian tersebut dikenal dengan 

mengisi kekosongan hukum. 

  Dalam dunia usaha dikenal adanya Perseroan Terbatas sebagai suatu badan 

hukum, yaitu suatu badan usaha dan sekaligus subyek hukum yang diwakili oleh 

Direksi dalam pengelolaanya. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga PT masuk 

ke Indonesia melalui hukum Belanda. 

Lahirnya lembaga  ini di Negara Belanda dengan nama naamloze 

vennoootschap (NV) dan dibawa ke Indonesia oleh pemerintah colonial Belanda 

bermula dengan lahirnya “ Devereenigde Oost Indische Compagnie  “ (VOC).2  

                                                                 
2 Rudhi Prasetya, Kendudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, 
hal. 10 



Dunia bisnis telah memasuki masa kebebasan dan keterbukaan di akhir 

abad ke-20. Tidak ada lagi jarak atau halangan yang selama ini membatasi semua 

aktivitas bisnis, khususnya aktivitas antar-daerah dan antar-negara. Perubahan 

signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan 

teknologi serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat 

(fierce competition). Respon perusahaan-perusahaan terhadap meningkatnya 

persaingan sangat beragam. Sebagian perusahaan memilih untuk memfokuskan 

sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil, 

sebagian tetap bertahan dengan strategi usaha yang dilakukan sebelumnya dan 

sebagian menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya menjadi satu 

perusahaan yang lebih besar di dalam pasar. Strategi yang dipilih terakhir ini 

merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi. 

  Untuk menjalankan dan melaksakan kepengurusan sehara-hari dijalankan 

oleh suatu organ yang dinamakan direksi. Direksi dapat terdiri dari satu orang atau 

beberapa orang. Pejabatnya dinamakan D irektur. Dalam hal direksi terdiri atas 

lebih dari satu orang maka satu diantara mereka diangkat dengan nama Direktur  

Utama atau Presiden Direktur . Jumlah D irektur dalam Perseroan Terbatas 

biasanya berjumlah ganjil hal tersebut bertujuan untuk memudahkan tercapainya 

kesepakatan terhadap suatu hal yang dianggap perlu untuk dimasukan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dewan Direksi atau pengurus adalah mereka 

yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tertentu 

untuk menjalakan dan memimpin Perseroan Terbatas dalam melaksanakan usaha-

usahanya. Sebagai pengurus untuk menjalankan usaha -usaha Perseroan Terbatas, 



direksi dapat dijabat oleh seseorang sebagai pemilik saham atau diluar pemilik 

saham sesuai dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham. 

  Unsur Direktur  yang sekaligus pemegang saham adalah tidak penting. 

Antara jabatan direksi dengan pemegang saham sama sekali tidak ada 

relevansinya. Karena itu saya berpendirian bahwa jika pemegang jabatan direksi 

sekaligus pemegang saham, maka hal itu semata-mata suatu kebetulan. 

  Dalam praktek seringkali direkitur bukan pemegang saham yaitu bila 

dijabat oleh seorang “Direktur yang professional”.3Didalam Anggaran Dasar pada 

umumnya Direksi ditunjuk untuk menjalankan perseroan baik perbuatan didalam 

maupun diluar pengadilan, menyelenggarakan pembukuan dan hal-hal lain seperti 

yang tertuang dalam pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79 ayat (1), (2) Undang-

Undang nomor 40 tahun 2007 tenta ng Perseroan Terbatas (“UU No.40/2007”). 

  Setiap beban yang diperintahkan kepada direksi biasanya diatur dalam 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tetapi untuk menilai ukuran 

pertanggungjawaban direksi masih terlalu abstrak. Sehingga tidak ada kejelasan 

tentang bagaimana sistem tanggung jawab direksi harus dilaksanakan.  

  Tanggung jawab direksi terhadap perseroan adalah mengenai pelaksanaan 

tugas yang diserahkan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi 

wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham 

tentang segala perbuatanya selama dalam menjalankan perusahaan.  

                                                                 
3  Ibid, hal. 18 



  Pada prakteknya untuk merealisasi Anggaran Dasar adalah tidak mudah, 

karena seringkali peraturan didalamnya tidak lagi fleksibel mengikuti 

perkembangan dunia bisnis saat ini. Padahal direksi sebagai pengeloal harus cepat 

tanggap terhadap situasi apalagi sebagai Presiden Direktur, sehingga seringkali 

direksi harus mengambil inisiatif yang cepat dan kadang kala tidak menyadari 

bahwa langkah atau tindakan yang diambil tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh Anggaran Dasar. Sebagai manusia biasa direksi tidak tertutup kemungkinan 

untuk berbuat kesalahan yang merugikan perusahaan dan menyebabkan direksi 

diberhentikan dari jabatanya. Anggota direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan 

berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasanya. Keputusan untuk 

memberhentikan anggota direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan 

tidak hadir, maka RUPS dapat memberhentikan tanpa kehadiranya. Dengan 

keputusan pemberhentian itu, maka kedudukan sebagai anggota direksi berakhir 

(pasal 105 UU NO 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas). 

  Contohnya anggota direksi lebih dari satu, sehingga seringkali tidak jelas 

akibat hukum yang timbul dari adanya pendelegasian wewenang dari presiden 

Direktur  / Direktur utama kepada Direktur lainya atau pembagian wewenang dan 

tanggung jawab diantara anggota direksi. Pendelegasian wewenang tersebut bias 

dilakukan secara lisan, dan terhadap pihak ketiga tidak usah dibuktikan. 

Selanjutnya sejauh mana tanggung jawab hukum seorang anggota direksi terhadap 

pemegang saham dalam hal terjadi kerugian atau tuntutan terhadap perseroan, 

akibat tindakanya setelah menerima pendelegasian wewenang dari presiden 

Direktur . 



  Dari berbagai hal yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis ingin 

memfokuskan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi 

dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TENTENG TANGGUNG JAWAB 

DIREKSI PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MENURUT 

UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS” 

(STUDY PADA PT. NOVA SOLO FURNITURE) 

B.  Batasan Masalah  

  Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan 

mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulisan ini akan 

dibatasi pada proses tanggung jawab direksi pada rapat umum pemegang saham 

 

C.  Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting 

agar maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah, dan tepat mencapai 

sasaran. Oleh karena itu, untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasan, 

maka dalam penyusunanya perlu diruuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

pende legasian wewenang dari Direksi kepada Direksi Bawahanya . 

2. Sejauhmana tanggung jawab Direksi dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham apabila terjadi pendelegasian wewenang kepada Direksi 

Bawahanya. 



D. Tujuan Penelitian  

  Suatu penelitian harus memilika tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam 

suatu penelitian menunjukan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pendelegasian 

wewenang dari Direksi kepada Direksi Bawahanya. 

2. Untuk mengetahui ba gaimana tanggung jawab Direksi setelah 

mendelegasikan wewenang kepa da Direksi bawahanya  pada Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

 

E.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna 

menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Agar 

dalam penyusunan skripsi ini berhasil dengan baik, maka diperlukan suatu metode 

penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang dimaksud 

dengan metode adalah “cara yang teratur dan terpikir baik -baik untuk mencapai 

suatu maksud didalam ilmu penetahuan”.4 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                                 
4. Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1970, Hal. 649 



1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, 

menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro : 

Metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk 
memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasar asas-asas 
hukum, kaedah-kaedah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada 
kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.5 

 

2. Jenis Penelitian  

Tipe dalam pengkajian ini lebih bersifat deskiptif, “penelitian deskriptif 

adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala lainya”.6 Metode diskriptif ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap 

mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan 

pengetahuan pada hukum bisnis yaitu mengenai tanggung jawab direksi 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di PT NOVA SOLO FURNITURE yang 

beralamat di desa Dagen, kelurahan Jaten, Palur Karanganyar. 

Adapun alasanya PT NOVA SO LO FURNITURE mampu memberikan 

data yang dibutuhkan oleh penulis 

4. Sumber Data  

Menurut jenisnya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer, dan data 

sekunder. Adapun yang ada dalam penelitian ini adalah: 

                                                                 
5. Roony  Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1998, Hal. 97 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UII Press, 1996, Hal. 42 



a. Data primer  

Yaitu merupakan data yang diperoleh dilapangan berupa data yang 

diperoleh dari PT NOVA SOLO FURNITURE. 

b. Data Sekunder  

Yaitu Data yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai 

penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, 

dokumen, arsip, artikel, makalah, literature, majalah, serta surat kabar.  

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan merupakan alat 

pengumpulan data yang dilakukan mengkaji bahan-bahan referensi yang 

berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.7 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan 

teknik data : 

1. Observasi  

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan merupakan alat 

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan 

membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan 

dengan materi untuk mendapatkan data sekunder. 8 

 

 

                                                                 
7  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 22 
8  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 22 



2. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin dengan berbagai 

pihak yang dipandang memahami obyek yang diteliti. 

 

6. Metode Analisis Data 

Berhubung data bersifat kualitatif diskriptif maka analisis yang tepat 

dipergunakan adalah analisis kualitatif atau non statistic yaitu semua data 

yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dan digambarkan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan tanpa menggunakan 

data statistic yang bersumberkan pada angka-angka. 

F. Sistematika penulisan  

  Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pokok permasalahan secara 

terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis 

besar yang terdiri dari bab-bab yang susunanya sebagai berikut: 

  BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang permasalahan  

B. Batasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan penelitian 

E. Metode penelitian  

F. Sistematika penulisan. 



  BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas  

1.  Pengertian Perseroan Terbatas 

2.  Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

3.  Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 

4.  Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 

5.  Status Badan Hukum Perseroan Terbatas 

6.  Modal dan Saham Perseroan Terbatas 

B. Tinjauan Umum Tentang Organ-Organ Perseroan Terbatas  

1.  Rapat Umum Pemegang Saham 

a. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham 

b. Dasar Hukum Rapat Umum Pemegang Saham 

c. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham 

2.  Dewan Komisaris 

a. Pengertian Komisaris Dalam Perseroan Terbatas 

b. Dasar Hukum Komisaris Perseroan Terbatas 

c. Fungsi Komisaris Dalam Perseroan Terbatas 

3.  Direksi 

a. Pengertian Direksi Dalam Perseroan Terbatas 

b. Dasar Hukum Direksi Perseroan Terbatas 

c. Wewenang Direksi Dalam Perseroan Terbatas 

d. Benturan kepentingan Direksi 

e. Hubungan kerja Direksi dengan 



BAB III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Sejarah dan Struktur Organisasi Perusahaan 

a. Sejarah PT. Nova Solo Furniture 

b. Sturtur Organisasi PT. Nova Solo Furniture 

c. Wewenang Dan Tanggungjawab Direksi PT. Nova 

Solo Furniture 

B. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

mende legasikan wewenang dari Direksi kepada Direksi 

bawahanya . 

C. Tanggung jawab Direksi dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham apabila terjadi pendelegasian wewenang kepada 

Direksi bawahanya 

BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


