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Abstract 

 

 Bankruptcy law is universal which can be adapted to situations that lead to the addition of 

rules of bankruptcy law and responsibility of limited liability company (PT) based on their 

functions.  This research type is juridicial normative with constitution and analytical approach. 

The research aims at finding out the rules of limited liability company (PT) relating to its 

characteristics and law impacts resulted from the bankcruptcy. The normative and literature 

research includes law basics, and research on law system. Based on this research, it is found that 

law consideration of Judge of Supreme Court Trading Medan in receiving the application of 

bankruptcy of the creditor Luhut M. Ompunsuggu and PT. Bank CIMB Niaga as the applicants 

of bankcruptcy is correct because PT.Mestika Sawit Inti Jaya which was stated bancruptcy could 

not pay deadline debt and can be debt collected having two debtors which is along with 

agreement verse 2 code 1 Constitution No 37 2004. As a legal result, PT.Mestika Sawit Inti Jaya 

was declared to be bankruptcy and all assets the company owns given by curators as stated in 

verse 69 point 1 constitution no. 37 2004 in the supervison of controlling judge. 
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Intisari 

 

 Hukum Kepailitan bersifat universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempurnaan 

peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas 

sesuai dengan peranannya masing-masing dalam Perseroan Terbatas. Tipe penelitian ini adalah 

yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum 

perseroan terbatas sebagai karakteristik badan hukum dan perihal yang timbul akibat pailitnya 

suatu perseroan terbatas dan akibat hukum yang timbul akibat kepailitan tersebut.Penelitian 

hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap sistematik hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa 

pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga medan dalam mengabulkan dan menerima 

permohonan pailit dari kreditur PT. Mestika Sawit Inti Jaya adalah tepat karena PT. Mestika 

Sawit Inti Jaya tidak satupun membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan 

memiliki lebih dari dua kreditur sesuai isi perjanjian sebagaiamana termaktub dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.Akibat hukum PT. Mestika Sawit Inti Jayayang 

dinyatakan pailit dan seluruh harta kekayaan PT. Mestika Sawit Inti Jaya diserahkan kepada 



kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

dibawah pengawasan hakim pengawas.   

 

Kata Kunci: debitor, kreditor, pailit, perseroan terbatas, pertanggungjawaban. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Dewasa ini di Indonesia banyak 

berdiri perusahaan yang bertaraf nasional 

dan internasional karena banyak investor-

investor asing yang menanamkan 

modalnya di perusahaan yang ada di 

Indonesia dan banyak pula perusahaan 

yang didirikan tidak luput dari yang 

namanya pailit, meskipun banyak orang-

orang awam yang kurang paham akan 

pailit. Mereka menyebutnya sebagai 

bangkrut atau gulung tikar. Ini dapat terjadi 

diperusahan Perseroan Terbatas disingkat 

dengan PT. 

Kenyataan bahwa dalam 

menjalankan operasionalnya, PT tidak 

selalu menunjukkan perkembangan dan 

peningkatan laba (profit), sebab risiko 

yang dapat timbul dari bisnis, baik itu 

risiko investasi, risiko pembayaran,dan 

risiko operasi. Semua risiko dapat 

mengancam kesinambungan dari keuangan 

PT dan yang paling fatal PT bisa 

mengalami kebangkrutan (pailit)karena 

tidak bisa membayar semua kewajiban 

utang PT. Pailit merupakan suatu keadaan 

di mana debitor tidak mampu untuk 

melakukan pembayaran-pembayaran 

terhadap utang-utang dari para 

kreditornya.Keadaan tidak mampu 

membayar lazimnya disebabkan karena 

kesulitan kondisi keuangan (financial 

distress) dari usaha debitor yang telah 

mengalami kemunduran, sedangkan 

kepailitan merupakan putusan pengadilan 

yang mengakibatkan sita umum atau 

seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang 

telah ada maupun yang akan ada 

dikemudian hari. Pengurusan dan 



pemberesan kepailitan dilakukan oleh 

kurator dibawah pengawasan hakim 

pengawas dengan tujuan utama 

menggunakan hasil penjualan harta 

kekayaan tersebut untuk membayar seluruh 

utang debitor pailit tersebut secara 

proposal (prorate parte)dan sesuai dengan 

struktur kreditor.1 Dalam hal PT 

mempunyai banyak kreditor dan harta 

kekayaan PT tidak cukup untuk membayar 

lunas semua kreditor, maka para kreditor 

akan berlomba dengan segala cara,baik 

yang sesuai dengan prosedur hukum 

maupun yang tidak sesuai dengan prosedur 

hukum,untuk mendapatkan pelunasan 

tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang 

datang belakangan sudah tidak dapat lagi 

pembayaran karena harta PT sudah habis 

diambil oleh kreditor yang terlebih dahulu. 

Hal ini sangat tidak adil dan merugikan 

baik kreditor maupun debitor sendiri. 

                                                           
1 M.Hadi Shubhan. HukumKepailitan, 

Prinsip,Norma,dan Praktik diPeradilan. 

(Jakarta:Kencana, 2009), h. 1. 

 

Berdasarkan alasan tersebut, timbullah 

lembaga kepailitan yang mengatur tata cara 

yang adil mengenai pembayaran tagihan-

tagihan para kreditor.2 Adapun masalah 

pailit termasuk kedalam ranah hukum 

acara perdata di dalam pengadilan niaga 

dan diputuskan pailit atau tidaknya oleh 

Putusan pengadilan niaga.Hukum acara 

perdata adalah peraturan hukum yang 

mengatur bagaimana caranya menjamin 

ditaatinya hukum perdata materiil dengan 

perantara hakim, jadi hukum acara perdata 

dapat dikatakan peraturan hukum yang 

menentukan bagaimana caranya menjamin 

terlaksananya hukum perdata materiil.  

Konkritnya bahwa hukum acara perdata 

mengatur tentang bagaimana caranya 

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta 

memutusnya dan pelaksanaan dari pada 

putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan 

yang bertujuan memperoleh perlindungan 

hak yang diberikan oleh pengadilan untuk 

                                                           
2 Ibid, h. 4. 

 



mencegah main hakim sendiri. Tindakan 

menghakimi sendiri merupakan tindakan 

untuk melaksanakan hak menurut 

kehendaknya sendiri yang bersifat 

sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari 

pihak lain yang berkepentingan, sehingga 

akan menimbulkan kerugian. Tindakan 

menghakimi sendiri tidak dibenarkan 

dalam hal hendak memperjuangkan dan 

melaksanakan hak kita.3 Dalam hal 

perusahaan dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan Niaga,saat itu juga segala yang 

berhubungan dengan harta PT akan 

menjadi tanggung jawab kurator untuk 

mengurus harta pailit milik perusahaan 

tersebut. Sehingga yang bertugas membagi 

harta PT pailit kepada para Kreditor 

menjadi tanggung jawab Kurator. 

     

 Undang-Undang Kepailitan Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

                                                           
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara 

Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty, 2002), h. 

1.  

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

merupakan penyempurnaan dari Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 1998. Undang-

Undang tersebut perlu dikeluarkan karena 

perkembangan perekonomian yang 

semakin pesat sehingga semakin banyak 

permasalahan utang-piutang yang 

maraknya terjadi sekarang ini. Oleh karena 

itu, perlu diatur cara penyelesaian  utang-

piutang yang efektif, adil, cepat dan 

terbuka. Penyelesaian kepailitan 

dilangsungkan dengan jangka waktu yang 

pasti, melalui suatu badan peradilan khusus 

yakni pengadilan niaga. Putusan kasasi  

diharapkan dapat menjadi jawaban yang 

memuaskan para pihak, karena kasasi 

terbatas pada pemeriksa terhadap 

penerapan hukum dan peraturan 

perundang-undangan terhadap suatu 

kejadian, sehingga dapat dilihat apakah 

dalam putusan sebelumnya telah 

melanggar hukum atau tidak dengan 

harapan dapat memberikan putusan yang 



memenuhi unsur kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila 

suatu pengadilan negeri menurut 

Mahkamah Agung salah menerapkan suatu 

hukum atau peraturan perundang-undangan 

maka putusan Pengadilan Negeri atau 

pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan 

oleh Mahkamah Agung.4  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari uraian permasalahan latar 

belakang di atas masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah Tanggung 

Jawab Organ-Organ Perseroan 

Terbatas Sebagai Akibat Hukum 

Pailitnya Perseroan Terbatas. 

 

C. Metode Penelitian 

         Penulisan penelitian ini 

menggunakan    penelitian yuridis 

normatif yakni penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan 

                                                           
4 K.Wantjik Saleh, Kehakiman dan 

Peradilan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 

143.  

pustaka atau data sekunder belaka, 

dapat dinamakan penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan. Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut 

mencakup penelitian terhadap asas-

asas hukum, penelitian terhadap 

sistematik hukum. 

 Dalam penulisan ini,peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan 

dengan kepailitan dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan 

dengan pertanggungjawaban hukumyang 

dipergunakan dengan tujuan agar 

tercapainya penjelasan dan pemecahan 

jawaban atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Bahan hukum primer berasal 

dari semua aturan hukum yang dibentuk 

dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu 

lembaga Negara, dan/atau badan-badan 

pemerintahan yang demi tegaknya akan 

diuapayakan berdasarkan daya paksa yang 

dilakukan secara resmi pula oleh aparat 



Negara. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum primer yang digunakan 

adalah:KUH Dagang, KUH Perdata, 

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan 

Perundang-undang lainnya yang memiliki 

kaitan dengan objek penelitian, Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor 11/Pailit/2011. 

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan-

bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer 

dan dapat membantu menganalisa dan 

memahami bahan hukum primer 

berupaliteratur buku atau pustaka yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan 

hukum yang memberikan petunjukmaupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum, kamus bahasa inggris. bahan 

hukum yang telah diperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif, dengan menggunakan 

penafsiranterhadap para pihak yang 

bersengketa dan ciri khas dari para 

tertuduh, terhadap apa yang diputuskan 

oleh pengadilan dan mengapa, terhadap 

kaedah hukum yang dapat ditarik dari 

putusan tersebut, terhadap penggolongan 

setiap hukum yang sistimnya untuk 

sementara didasarkan pada sistim yang 

dipergunakan oleh Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada 

metode ini data-data yang diperoleh yaitu 

data sekunder, akan diinventarisasi dan 

disistematiskan dalam uraian yang bersifat 

deskriptif analisis. Setelah dilakukan 

proses inventarisasi dan penyusunan data 

secara sistematis maka langkah selanjutnya 

ialah menganalisis data-data tersebut. 

 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  



1. Karakteristik Perseroan Terbatas 

Sebagai Badan Hukum 

Perseroan Terbatas sebenarnya merupakan 

terjemahan dari kata naamlaze vennotschap 

(NV), berasal dari bahasa Prancis, “societe 

anonyme”,yang diterjemahkan adalah 

“association witout a name” atau 

persekutuan tanpa nama, yang maksudnya 

tidak mempergunakan nama orang sebagai 

nama persekutuan.5 Hak dan kewajiban 

badan hukum sama sekali terpisah dari hak 

kewajiban anggotanya. Badan hukum, 

sebagai pendukung hak dan kewajiban, 

tetap ada, diteruskan, sedangkan 

pengurusnya, yang menjadi wakil 

kontinuitas itu dapat berganti-ganti. Badan 

hukum itu hanya suatu gambar yuridis 

tentang identitas bukan manusia yang 

dapat melakukan perbuatan-perbuatan. 6 

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha 

                                                           
5 Hasbullah F. Sjawie,Direksi Perseroan 

Terbatas  serta Pertanggung  jawaban  Pidana 

Korporasi , ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 

2013), h. 43. 
6 Chidir Ali, Badan Hukum, ( Bandung:  

PT. Alumni, 1987), h. 19. 

dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah 

usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena 

itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut 

diharapkan perusahaan terbatas yang 

bersangkutan akan mendapatkan 

keuntungan, yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen, 

sesuai policy dari suatu perusahaan 

tersebut setelah diputuskan dalam rapat 

umum pemegang sahamnya.  

Setiap perseroan adalah badan 

hukum.Badan hukum merupakan 

pendukung hak dan kewajiban, 

sama seperti manusia pribadi. 

Sebagai pendukung hak dan 

kewajiban, dia dapat mengadakan 

hubungan bisnis dengan pihak lain. 

Untuk itu dia memiliki kekayaan 

sendiri, yang terpisah dari kekayaan 

pengurus dan pendirinya. Segala 

kewajiban hukumnya dipenuhi dari 

kekayaan yang dimilikinya itu. 

Apabila kekayaannya tidak 



mencukupi untuk menutupi 

kewajibannya, itu pun tidak akan 

dapat dipenuhi dari kekayaan 

pengurus atau pendirinya guna 

menghindarkannya dari 

kebangkrutan atau likuidasi. 

Kendatipun mendapat pinjaman 

dana dari pengurus atau pendirinya 

atau jika Badan Usaha Milik 

Negara mendapat suntikan dana 

dari Negara, pinjaman atau 

suntikan dana itu tetap dihitung 

sebagai utang badan hukum itu. 

Menurut Pasal 8 ayat (2) huruf (c), 

tercantum nama pemegang saham, 

rincian jumlah saham dan nilai 

saham yang telah ditempatkan dan 

disetor, setiap badan hukum 

memiliki kekayaan sendiri yang 

bertujuan untuk digunakan bagi 

kepentingan tertentu, kekayaan itu 

diurus dan digunakan untuk tujuan 

badan hukum. Tujuan badan hukum 

adalah objek yang dilindungi oleh 

hukum. Hal-hal yang dapat 

digolongkan kekayaan itu dapat 

sejumlah modal, barang bergerak 

dan tidak bergerak, barang 

berwujud dan tidak berwujud, serta 

tagihan kepada pihak ketiga milik 

badan hukum.   

 Kekayaan badan hukum ini 

terpisah dari kekayaan pribadi 

pengurus atau pendirinya dan ini 

ditentukan secara tegas dalam 

anggaran dasar dan dicatat dalam 

pembukuan perusahaan. Dalam 

hubungan bisnis dengan pihak 

ketiga, badan hukum itu bertindak 

sendiri untuk kepentingannya 

sendiri yang diwakili oleh pengurus 

sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan dasar dan 

anggaran dasar. Apabila mendapat 

keuntungan, keuntungan itu 

menjadi kekayaan milik badan 



hukum itu. Sebaliknya, apabila bila 

menderita kerugian, kerugian itu 

ditanggung sendiri oleh badan 

hukum dari kekayaaan yang 

dimilkinya. Mengenai Anggaran 

Dasar dalam UUPT 40/2007 

terdapat pada Pasal 15 sampai Pasal 

18.Aktapendirian yang memuat 

anggaran dasar setiap badan hukum 

harus dibuat di muka notaris. Akta 

notaris yang memuat akta pendirian 

yang berisi anggaran dasar badan 

hukum itu harus mendapat 

pengesahan secara resmi dari 

pemerintah, dalam hal ini Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Status badan hukum diperoleh 

sejak tanggal keputusan 

pengesahan oleh menteri. Badan 

hukum yang dimaksud meliputi 

perseroan terbatas, koperasi, 

yayasan, dana pension, dan 

perusahaan perseroan. Menurut 

ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, 

perseroan memperoleh status badan 

hukum pada tanggal diterbitkannya 

keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum 

perseroan. Menurut Pasal 63 

sampai dengan Pasal 65 mengenai 

rencana kerja yang disusun oleh 

Direksi perseroan, sebagai badan 

hukum, berarti suatu perseroan 

terbatas oleh hukum dianggap 

sebagai suatu subjek hukum. Sama 

juga seperti subjek hukum manusia. 

Karena itu, seperti juga manusia, 

suatu perseroan terbatas dapat juga 

melakukan kegiatannya sendiri 

untuk kepentingannya sendiri.            

Badan hukum merupakan subjek 

hukum buatan manusia berdasarkan 

hukum yang berlaku. Agar dapat 

berbuat menurut hukum, maka 



badan hukum diurus oleh pengurus 

yang ditetapkan dalam anggaran 

dasarnya, sebagai yang berwenang 

mewakili badan hukum.  Artinya, 

perbuatan pengurus adalah 

perbuatan badan hukum. Perbuatan 

pengurus tersebut selalu 

mengatasnamakan badan hukum, 

bukan atas nama pribadi pengurus. 

Segala kewajiban yang timbul dari 

perbuatan pengurus adalah 

kewajiban badan hukum, yang 

dibebankan pada harta kekayaan 

badan hukum. Sebaliknya pula, 

segala hak yang diperoleh dari 

perbuatan pengurus adalah hak 

badan hukum yang menjadi 

kekayaan badan hukum.  

2. Sahnya Perseroan Terbatas 

Sebagai Badan Hukum 

Menurut Pasal 7 Ayat (4), perseroan 

memperoleh status badan hukum 

pada tanggal diterbitkannya 

keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum 

Perseroan. Pengesahan menteri atas 

akta pendirian perseroan 

melahirkan status badan hukum 

peseroan terbatas dan tanggal 

pengesahannya dianggap sebagai 

tanggal lahirnya badan hukum  

perseroan dan setelah itu ada 

pemisahan yang jelas antara harta 

kekayaaan perseroan dan harta 

kekayaan pribadi pemegang 

saham.7Pengesahan oleh menteri 

merupakan pembenaran bahwa 

anggaran dasar perseroan yang 

bersangkutan tidak dilarang 

undang-undang, tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum dan 

kesusilaan, disamping itu juga 

pembenaran bahwa perseroan 

didirikan dengan memenuhi semua 

persyaratan yang dibutuhkan, dan 

sekaligus pengakuan perseroan 

                                                           
7 Hasbullah F. Sjawie, Op Cit, h.71-72. 



sebagai badan hukum.Menurut 

Pasal 3 ayat (1) pemegang saham 

perseroan tidak bertanggung jawab 

secara pribadi atas perikatan yang 

dibuat atas nama perseroan, 

terhadap kerugian yang diderita 

perseroan, hanya berakibat para 

pemegang saham bertanggung 

jawab terbatas sebesar modal yang 

disetorkannya. Pada saat 

berlakunya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang perseroan terbatas dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Menurut penjelasan umum 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007, undang-undang ini telah 

mengakomodasi berbagai ketentuan 

baru mengenai perseroan, baik 

berupa penambahan ketentuan 

baru, perbaikan, penyempurnaan, 

maupun mempertahankan 

ketentuan lama yang dinilai masih 

relevan.  

3. Organ- Organ  Perseroan Terbatas 

Sebagai Badan Hukum 

      Untuk memperjelas dan 

mempertegas ketentuan yang 

menyangkut organ perseroan, 

dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang 

terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) ini 

dilakukan perubahan atas ketentuan 

yang menyangkut penyelengaraan 

rapat umum pemegang saham 

(RUPS) dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi.  Dengan 

demikian, penyelengaraan RUPS 

dapat dilakukan melalui media 

elektronik, seperti telekonferensi, 

video konferensi, atau sarana media 

elektronik lainnya. Undang –

Undang ini juga mempertegas tugas 

dan tanggung jawab  direksi dan 



dewan komisaris sesuai dengan 

berkembangya kegiatan usaha 

berdasar pada prinsip syariah, 

Undang-Undang ini mewajibkan 

perseroan yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasar pada 

prinsip syariah selain mempunyai 

Dewan Komisaris juga mempunyai 

Dewan Pengawasan Syariah. Tugas 

Dewan Pengawas Syariah adalah 

memberikan nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi 

kegiatan perseroan agar sesuai 

dengan prinsip syariah.  Menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007, 

organ perseroan adalah Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), 

direksi dan dewan komisaris. RUPS 

adalah organ perseroan yang 

memegang kekuasaan tertinggi 

dalam perseroan dan memegang 

segala wewenang yang tidak 

diserahkan kepada direksi atau 

dewan komisaris, Direksi adalah 

organ perseroan yang bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan 

perseroan untuk kepentingan dan 

tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar, Dewan 

komisaris adalah organ perseroan 

yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan atau 

khusus serta memberikan nasihat 

kepada direksi dalam menjalankan 

perseroan 

a. Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) 

RUPS dalam UUPT 40/ 2007 diatur 

dalam Pasal 75 s/d Pasal 91. RUPS 

merupakan organ perseroan 

terbatas yang kedudukannya 

sebagai organ yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam 



perseroan terbatas, sehingga sangat 

penting kehadiran dan 

kedudukannya. Karena itu, 

penyelenggaran RUPS merupakan 

suatu keharusan dan wajib 

dilakukan. Mereka akan merugi 

jika perseroan ternyata tidak 

berhasil mendatangkan keuntungan, 

hingga akibatnya Pemegang Saham 

tidak akan memperoleh pembagian 

keuntungan yang dinamakan 

“dividen”. Bahkan kemungkinan 

perseroan rugi. Dalam hubungan 

inilah, maka dalam filosofinya 

dirasakan perlu diciptakan adanya 

wadah di mana para pemegang 

saham dapat menyalurkan 

kepentingannya. Wadah inilah yang 

kita namakan Rapat Umum 

Pemegang Saham yang disingkat 

RUPS. Pemegang saham adalah 

ultimate owner perseroan, tetapi 

tidak memepunyai kekeuasaan atas 

direksi. Yang mempunyai 

kekeuasaan dan dioerhitungkan 

direksi adalah RUPS. Meski 

demikian, baik pemegang saham 

maupun RUPS tidak berhak 

mengintervensi kegiatan 

pengurusan yang dilaksanakan 

direksi. RUPS adalah organ 

perseroan yang terdiri atas 

pemegang saham perseroan, 

sedangkan pemegang saham adalah 

orang yang memiliki saham 

perseroan terbatas itu yang jumlah 

kepemilikannya bergantung dari 

seberapa banyak kepemilikan 

sahamnya, RUPS inilah pemegang 

kedaulatan tertinggi perseroan 

bukan ada ditangan pemegang 

saham karena pemegang saham 

tidak mempunyai kekuasaan di 

perseroan, dalam arti tidak boleh 

mencampuri pengelolaan 

perseroan, para pemegang baru 



memiliki kekuasaan bila berkumpul 

di RUPS dan mengeluarkan 

keputusan. Pemegang saham dapat 

juga mengambil keputusan yang 

mengikat diluar RUPS dengan 

syarat semua pemegang saham 

dengan hak suara menyetujui 

secara tertulis dengan 

menandatangani usul yang 

bersangkutan, pengambilan 

keputusan di luar RUPS dalam 

praktik dikenal dengan usul 

keputusan yang diedarkan (circular 

resolution), pengambilan keputusan 

seperti ini dilakukan tanpa 

diadakan RUPS secara fisik, tetapi 

keputusan diambil dengan cara 

mengirimkan secara tertulis usul 

tersebut disetujui secara tertulis 

oleh seluruh pemegang saham, 

keputusan tersebut mempunyai 

kekuatan mengikat yang sama 

dengan keputusan RUPS (Pasal 91 

UUPT No.40 Tahun 2007. Risiko 

bagi seornag pemegang saham 

dalam perseroan yang telah 

berbadan hukum adalah sebatas 

saham yang dimilikinya berbeda 

kalau belum berbadan hukum 

karena saat itu masih berupa 

perjanjian antara pendiri dan 

pengurusnya sehingga masing-

masing bertanggung jawab renteng 

jika perseroan mengalami kerugian, 

setelah berbadan hokum perseroan 

rugi atau digugat pihak ketiga 

pemegang saham tidak mengalami 

kerugian selain dari saham yang 

dimilikinya karena perseroan telah 

dapat bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, RUPS adalah 

wadah perwujudan kepentingan 

para pemegang saham selaku 

pemilik modal. Baik direksi 

maupun dewan komisaris wajib 

memberikan pertanggungjawaban 



kerjanya kepada RUPS dalam 

bentuk laporan tahunan.  

b. Direksi 

Direksi dalam UUPT 40/2007 

diatur dalam Pasal 92 s/d Pasal 107. 

Direksi  adalah salah satu organ 

perseroan terbatas yang harus ada 

dengan tugas melakukan 

kepengurusan serta mewakili 

perseroan terbatas, baik didalam 

maupun di dalam pengadilan. 

Direksi berwenang menjalankan 

pengurusan sesuai dengan 

kebijakan yang dipandang tepat 

dalam batas yang ditentukan dalam 

Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang 

dimaksud kebijakan yang 

dipandang tepat adalah kebijakan 

yang antara lain, didasarkan pada 

keahlian, peluang yang tersedia, 

dan kelaziman dalam dunia usaha 

yang sejenis (Pasal 92 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007). 

Menurut Undang-Undang, 

direksilah yang dipercayakan untuk 

mengurus Perseroan dan tugas 

kedua direksi adalah tugas 

perwakilan, dalam hal ini direksilah 

yang berwenang mewakili 

Perseroan sekiranya perlu 

dilakukan tindakann yang harus 

dijalankan untuk dan atas nama 

Perseroan, baik untuk tindakan 

intern ke dalam maupun untuk 

tindakan ekstern terhadap pihak 

ketiga, termasuk untuk mewakili 

perseroan dalam Pengadilan. 

Dalam menjalankan tugas tersebut, 

menurut  Pasal  92 ayat (2) UUPT 

40/2007 dan penjelasannya,  direksi 

harus melakukannya dengan dan 

sesuai kebijakan yang dianggap 

tepat yaitu kebijakan yang 

didasarkan pada keahlian, peluang 



yang tersedia dan kelaziman dalam 

dunia usaha sejenis.    

Harus berdasarkan keahlian (skill) 

merujuk pada harus dimilikinya 

pengetahuan yang luas dan 

kemahiran yang terampil sesuai 

dengan pengalaman yang dimiliki.  

Kemampuan lain yang harus 

dimiliki direksi adalah kemampuan 

melihat peluang (available 

opportunity), yang harus 

dilakukannya untuk mendatangkan 

keuntungan bagi perseroan 

(favorable advantage), dan harus 

diambil sesuai dengan kondisi yang 

cocok bagi perseroan (suitable 

condition), yang kesemuanya harus 

dilakukan berdasarkan kelaziman 

dunia usaha (common business 

practice). Ketentuan tentang 

besarnya gaji dan tunjangan 

anggota direksi ditetapkan berdasar 

pada keputusan RUPS, 

kewenangan RUPS tersebut dapat 

dilimpahkan kepada dewan 

komisaris besarnya gaji dan 

tunjangan anggota direksi 

ditetapkan berdasar pada keputusan 

rapat dewan komisaris (Pasal 96 

ayat (1), (2), dan (3) UUPT).  

c. Dewan Komisaris  

Dewan komisaris didalam UUPT 

40/2007 diatur dalam Pasal 108 s/d 

Pasal 121. Dewan Komisaris adalah 

organ ketiga yang diharuskan ada oleh 

UUPT 40/2007. Dewan komisaris 

melakukan pengawasan atas kebijakan 

pengurusan; jalannya pengurusan pada 

umumnya, baik mengenai perseroan 

maupun usaha perseroan, dan memberi 

nasehat kepada direksi, pengawasan 

dan pemberian nasehat tersebut 

dilakukan untuk kepentingan perseroan 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan, dewan komisaris terdiri atas 

satu orang atau lebih (Pasal 108 



ayat(1), (2), dan (3) UUPT 40/2007. 

Sesuai Pasal 108 ayat (3) UUPT 

40/2007, setiap perseroan harus 

memiliki sekurangnya 1 orang anggota 

dewan komisaris, pengecualian pada 

Pasal 108 ayat (5) UUPT 40/2007, di 

mana harus ada paling sedikit 2 orang 

anggota dewan komisaris, bagi 

perseroan yang kegiatan usahanya 

berkaitan dengan menghimpun dan/ 

atau mengelola dana masyarakat; atau 

yang menerbitkan surat pengakuan 

utang kepada masyarakat atau 

perseroan terbuka. Dewan komisaris 

adalah majelis. Sebagai majelis, 

menurut Pasal 108 ayat (4) UUPT 

40/2007, setiap anggota dewan 

komisaris tidak dapat bertindak sendiri 

ketika menjalankan tugasnya, tetapi 

harus berdasar keputusan bersama, 

keputusan tidak dilahirkan apabila para 

anggotanya tidak sepakat, dalam 

ketidaksepakatan diantara mereka saat 

diminta persetujuannya oleh direksi, 

sma saja artinya dengan dewan 

komisaris tidak setuju atas tindakan 

yang dilakukan direksi.8 Apabila terjadi 

kerugian akibat kelalaian atau 

kesalahan dewan komisaris, yang 

bertanggung jawab adalah dewan 

komisaris sebagai kesatuan dan setiap 

anggota tidak dapat mengelak. 

Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usaha berdasar pada prinsip syariah 

selain mempunyai dewan komisaris, 

juga wajib mempunyai dewan 

pengawas syariah, dewan pengawas 

syariah terdiri atas seorang ahli syariah 

atau lebih yang diangkat oleh RUPS 

atas rekomendasi dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), dewan pengawas 

syariah bertugas memberikan nasihat 

dan saran kepada direksi serta 

mengawasi kegiatan perseroan agar 

sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 

109 UUPT 40/2007). Sesuai Pasal 1 

                                                           
8Ibid, h. 131. 



angka 6 UUPT 40/2007, pada dewan 

komisaris melekat fungsi pengawasan 

dan fungsi penasihat. Kedua fungsi ini 

berjalan bersamaan dan tidak bersifat 

fakultatif. Dewan komisaris 

berkedudukan sebagai badan supervisi 

atau noneksekusi, yang tidak berhak 

mewakili perseroan. Sekalipun 

anggaran dasar menetapkan bahwa 

terhadap perbuatan hukum tertentu 

yang akan dilakukan direksi diperlukan 

persetujuan dewan komisaris, 

persetujuan dimaksud bukan berarti 

pemberian kuasa dan bukan pula 

pengurusan serta juga bukan berarti 

suatu instruksi. Dalam Pasal 120 UU 

2007, dibuka kemungkinan 

diadakannya “Komisaris Utusan “. 

Dengan kata lain, untuk mempermudah 

jika komisaris yang ada berhalangan, 

komisaris utusan itu harus salah 

seorang dari anggota Komisaris dan 

diputuskan oleh dewan komisaris serta 

memang dimungkinkan menurut 

anggaran dasar dan dalam anggaran 

dasar ditentukan tugas-tugas dan 

wewenangnya.  Selain itu,  menurut 

Pasal 121 UUPT 40/2007,  Dewan 

komisaris dapat membentuk komite. 

Adapun tugas komite adalah untuk 

membantu tugas-tugas komisaris, 

dengan ketentuan asal satu atau lebih 

dari anggota komite adalah anggota 

dewan komisaris, dan dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung 

jawab kepada komisaris.  

4. Tanggung  Jawab Berdasarkan 

Perannya di Dalam Perseroan 

Terbatas Yang Pailit 

1) Tanggung Jawab Direksi Atas 

Pailitnya Perseroan Terbatas 

Tindakan direksi perseroan hanya 

mempunyai implikasi internal saja 

dan tidak mengikat keluar. 

Implikasi internal maksudnya 

adalah bahwa kurator bisa 

memanfaatkan tenaga dan pikiran 



dari direksi tersebut untuk 

membantu tugas-tugas kurator baik 

dalam melakukan pemberesan 

terhdap harta perseroan maupun 

dalam hal usaha perseroan itu 

dilanjutkan. Mengenai peran 

direksi dalam perseroan terbatas 

pailit, Fred B.G.Tumbuan 

mengatakan bahwa dalam 

mencermati tugas antara direksi 

perseroan pailit dan kurator 

hendaknya diperhatikan bahwa 

direksi tetap mempunyai tugas 

mengusahakan tercapainya maksud 

dan tujuan perseroan pailit. Direksi 

mempunyai fungsi dan peranan 

yang sangat sentral dalam 

paradigma perseroan terbatas. Hal 

ini karena direksi yang akan 

menjalankan fungsi pengurusan dan 

perwakilan perseroan terbatas. 

Adapun mengenai pentingnya 

fungsi dan kedudukan direksi 

dalam perseroan terbatas, Nindyo 

Pramono menyitir teori organism 

dari Otto Von Gierke dan teori 

perwakilan dari Paul Scolten dan 

Bregstein. Direksi yang melampaui 

wewenang yang diberikan oleh 

anggaran dasar  kepadanya maka 

kerugian yang diderita pihak ketiga 

bukan menjadi tanggung jawab 

perseroan melainkan menjadi 

tanggung jawab pribadi direksi 

secara kesuruhan. Sebaliknya, 

direksi tidak bertanggung jawab 

secara pribadi terhadap pihak 

ketiga, seandainya dapat 

membuktikan bahwa direksi telah 

menjalankan kepengurusan dan 

keperwakilan perseroan dengan 

sebaik-baiknya. Dalam keadaan 

demikian,  perseroanlah yang 

memikul tanggung jawab atas 

segala akibat hukum dari perikatan 

perseroan yang dilakukan dengan 



pihak ketiga. Direksi tidak wajib 

selalu tunduk dan patuh 

melaksanakan atau menyimpangi 

putusan RUPS jika menurut 

pertimbangannya putusan RUPS 

tersebut bertentangan dengan 

kepentingan atau merugikan 

perseroan. Selain itu, 

pertanggungjawaban yang sekali 

setahun wajib diberikan oleh 

direksi kepada RUPS menunjukkan 

bahwa RUPS tidak bisa 

memberikan instruksi terhadap 

tugas keseharian yang dijalankan 

oleh direksi.  

2) Tanggung Jawab  Dewan 

Komisaris atas pailitnya Perseroan 

Terbatas 

Dewan komisaris melakukan 

pengawas atas kebijakan 

pengurusan; jalannya pengurus 

pada umumnya, baik mengenai 

perseroan maupun usaha perseroan 

dan memberi nasihat kepada 

direksi. Dewan komisaris 

bertanggung jawab atas 

pengawasan perseroan tersebut. 

Setiap anggota dewan komisaris 

wajib dengan itikad baik, kehati-

hatian, dan bertanggung jawab 

dalam menjalankan tugas 

pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada direksi untuk kepentingan 

perseroan dan sesuia dengan 

maksud dan tujuan perseroan (Pasal 

1114 ayat (1) dan (2) UUPT 

40/2007).  Fungsi komisaris 

sebagaimana dikonsatir dalam 

UUPT adalah bertugas mengawasi 

kebijaksanaan direksi dalam 

menjalankan perseroan serta 

memberikan nasihat kepada direksi. 

Dalam anggaran dasar perseroan 

terbatas juga sering kali 

menyatakan hal yang sama 

mengenai tugas komisaris ini. 



Dalam kepustakaan dikatakan 

bahwa pengawasan adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh 

atasan untuk melakukan penilaian 

terhadap hasil kerja bawahan 

apakah sesuai dengan suatu 

pedoman atau kebijaksanaan yang 

ditetapkan sebelumnya. Mengenai 

tanggung jawab dewan komisaris 

dapat dibagi dalam tanggung jawab 

ke luar terhadap pihak ketiga 

(external liability) dan ke dalam 

terhadap perseroan (internal 

liability). Tanggung jawabnya ke 

luar tidak sebesar tanggung jawab 

direksi karena dewan komisaris 

secara langsung tidak bertindak ke 

luar. Tanggung jawab dewan 

komisaris lebih ditekankan pada 

tanggung jawab ke dalam terhadap 

perseroan sementara tanggung 

jawab ke luar terhadap pihak ketiga 

adalah tanggung jawab dewan 

komisaris bersama direksi secara 

tanggung renteng. Tanggung jawab 

ke dalam merujuk pada 

pelaksanaan tugasnya sebagai 

badan pengawas dan pemberi 

pertimbangan terhadap pelaksanaan 

pengurusan perseroan yang 

dijalankan oleh direksi. Dengan 

demikian, pemegang saham, 

anggota direksi dan anggota dewan 

komisaris, juga dapat digugat oleh 

pihak yang dirugikan akibat pailit 

suatu perseroan berdasarkan Pasal 

1365 dan Pasal 1366 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Tanggung Jawab Pemegang Saham 

atas pailitnya Perseroan Terbatas 

Organ perseroan lain yang sangat 

penting dari perseroan terbatas 

adalah pemegang saham. 

Pemegang saham inilah yang 

secara ekonomis merupakan 

pemilik dari suatu perseroan 



terbatas,  walaupun secara yuridis 

bahwa perseroan terbatas adalah 

milik dari perseroan terbatas itu 

sendiri yang mempunyai 

kedudukan yang mandiri sebagai 

pengemban hak dan kewajiban 

dalam lalu lintas kehidupan subjek 

hokum. Dengan demikian, antara 

para pemegang saham dan 

perseroan terbatas merupakan pihak 

yang terpisah. Para pemegang 

saham tidak bisa dituntut untuk 

melunasi hutang-hutang perseroan, 

walaupun dirinya adalah 

pemiliknya, sebab sebelumnya 

sudah mengadakan perjanjian yang 

isinya bahwa masing-masing pihak 

telah memisahkan  sebagian harta 

kekayaan milik pribadinya menjadi 

harta kekayaan perseroan yang 

dipisahkan dari harta kekayaan 

milik pribadinya. Dengan 

dipisahkannya pemisahan harta 

kekayaan milik pribadi para 

pemegang saham dan harta 

kekayaan milik perseroan terbatas,  

tanggung jawab para pemegang 

saham hanya sebatas pada harta 

kekayaan milik pribadinya yang 

telah dimasukkan pada perseroan 

terbatas.      Dengan kata lain, para 

pemegang saham tidak 

berkewajiban untuk melunasi 

hutang-hutang perseroan terbatas 

jika hasil penjualan harta kekayaan 

perseroan terbatas masih belum 

mencukupi. Demikian pula pihak 

ketiga tidak dapat menuntut para 

pemegang saham untuk memenuhi 

kewajiban perseroan terbatas 

seandainya harta kekayaan 

perseroan terbatas tidak 

mencukupi.    Kendatipun 

dikatakan sebagai organ perseroan 

yang memegang kekuasaan 

tertinggi, tidak berarti ia lebih 



tinggi dari dua organ lainnya, yaitu 

dewan komisaris dan direksi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang 

mutakhir yang menyatakan bahwa 

kedudukan tiga organ perseroan 

tersebut adalah sederajat di mana 

yang satu tidak lebih tinggi dari 

yang lainnya. Jika dewan komisaris 

dan direksi mempunyai wewenang, 

maka wewenang tersebut bukan 

limpahan dari RUPS, melainkan 

dewan komisaris dan direksi 

memperoleh wewenangnya 

berdasarkan kekuatan Undang-

Undang dan / atau anggaran dasar. 

Dalam Pasal 1 ayat 4 UUPT 

40/2007 dinyatakan bahwa Rapat 

Umum Pemegang Saham,  yang 

selanjutnya disebut RUPS, adalah 

Organ Perseroan yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan 

kepada direksi atau dewan 

komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang 

ini dan/atau anggaran dasar. 

Dengan demikian UUPT 2007 

sudah tegas menempatkan RUPS 

bukan lembaga yang tertinggi 

dalam perseroan terbatas.

 Untuk bisa mengukur 

tanggung jawab dari pemegang 

saham ini, Undang- Undang 

Perseroan Terbatas memberikan 

wewenang kepada pemegang 

saham menggunakan konsep residu 

atau teori sisa yakni bahwa 

wewenang pemegang saham adalah 

RUPS yang mempunyai segala 

wewenang yang tidak diberikan 

kepada direksi atau dewan 

komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam undang-undang 

dan/atau Anggaran Dasar. Dengan 

menggunakan penafsiran 

argumentum a contrario, maka hal 

itu berarti bahwa pemegang saham 



tidak berwenang terhadap apa yang 

merupakan wewenang direksi atau 

dewan komisaris.  

Menurut asasnya PT itu merupakan 

asosiasi modal, namun dalam 

praktik sebagian besar pemilihan 

berbentuk PT itu sekadar untuk 

mengambil manfaat atas 

karakteristik yang terkandung 

dalam PT. Tidak jarang pemilihan 

bentuk itu sebenarnya untuk 

penyalahgunaan sehingga pada 

akhirnya mendatangkan kerugian 

kepada pihak lain. Dalam hubungan 

dengan itulah  khususnya penting 

ketentuan ayat (2) (b), (c), dan (d).  

Maksudnya, jika ternyata 

pemegang saham 

menyalahgunakan bentuk PT 

tersebut, maka ia harus 

bertanggung jawab secara pribadi. 

Artinya jika harta kekayaan PT 

tidak mencukupi, maka dapat 

diminta untuk dicukupi dengan 

harta kekayaan pribadi pemegang 

saham, atau bahkan jika perlu 

langsung dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya dari harta 

kekayaaan pribadi pemegang 

saham.  

 

E. Kesimpulan    

        Perseroan Terbatas merupakan badan 

hukum yang terdiri dari 3 organ, yaitu 

Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. 

Tanggung jawab organ PT atas 

kepailitan, yaitu: Direksi bertanggung 

jawab secara pribadi apabila terbukti 

adanya kelalaiannya dalam pengurusan 

perseroan dan melakukan pengurusan 

melampaui wewenangnya. Dewan 

Komisaris bertanggung jawab secara 

tanggung renteng dan tidak terlepas 

dari anggota lainnya apabila terbukti 

adanya pengawasan dan pemberian 

nasehat yang sesat kepada direksi. 



Pemegang saham bertanggung jawab 

hanya sebatas pada harta kekayaan 

milik pribadinya yang dimasukkan 

pada perseroan karena pemegang 

saham tidak bisa dituntut untuk 

melunasi utang-utang perseroan, 

walaupun ia adalah pemilik perseroan. 

Dalam Putusan Pengadilan Niaga 

Medan No. 11/Pailit/2011, tidak 

menyatakan bahwa Direksi dan Dewan 

Komisaris bersalah, sehingga Direksi 

dan Dewan Komisaris tidak 

bertanggung jawab dalam kepailitan. 

Namun, pemegang saham tetap 

bertanggung jawab sebatas harta 

kekayaan yang dimasukkan pada 

perseroan. 
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