
1 
Universitas Internasional Batam 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Didalam kehidupan yang dijalani sehari-hari manusia memiliki kebutuhan 

yang  membuat manusia semakin gencar dalam hal mencari peluang-peluang usaha 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Bagi manusia yang melihat peluang-

peluang usaha tersebut, mereka mencari cara supaya dapat mengelolanya secara 

efektif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun  masalah yang menjadi 

keraguan dari setiap manusia adalah kecemasan akan tidak berjalannya usaha yang 

akan ia rintis.  

Bagi usaha-usaha tertentu yang hanya membutuhkan modal kecil, dapat 

dijalankan dalam bentuk perseorangan, dimana manusia sendiri tersebut yang 

menjalankan atas nama dirinya sendiri, akan tetapi untuk beberapa usaha tertentu 

yang untuk menjalankannya memerlukan adanya modal yang besar, membuat 

manusia berpikir dua kali untuk menjalankan usaha tersebut, hal ini dikarenakan 

pertimbangan resiko apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan peluang usaha 

tersebut, tetapi bagi sebagian orang juga tidak melihat dari resiko yang dapat timbul, 

mereka melihat dari potensi yang akan diperoleh apabila usaha ini dijalankan dengan 

modal yang besar. Oleh karena itu, bagi orang yang melihat peluang-peluang usaha 

dengan modal besar ini cenderung mencari cara agar dapat menjalankan usahanya 

dengan tujuan memperoleh keuntungan salah satunya adalah menjalin kerjasama 

dengan pihak lain, seperti  mendirikan sebuah perusahaan.  
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  Bentuk-bentuk kerjasama antar individu tersebut dapat berbentuk Firma, 

Perserikatan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan lainnya. Setiap 

bentuk perusahaan memiliki ciri-cirinya masing-masing. Bagi pengusaha-pengusaha 

yang tidak memiliki hubungan keluarga umumnya lebih memilih kerjasama dalam 

membentuk sebuah Perseoran Terbatas, dikarenakan bentuk usaha ini memiliki aturan 

hukum yang jelas, dimana para pemodal  memegang tanggung jawab yang hanya 

terbatas pada modal yang disertakan di dalam perseroan tersebut, sehingga hal ini 

memperkecil resiko apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan usaha. Selain itu, 

Perseroan Terbatas (PT) di anggap sebagai badan hukum yang paling sempurna untuk 

dilangsungkannya kerjasama bisnis dalam hal penyertaan modal, pembagian hasil dan 

pengoperasian perusahaan, hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas memiliki 

ketentuan hukum tersendiri yang mengikat pihak-pihak di dalamnya dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. 

 Perseroan Terbatas atau disingkat PT merupakan subjek hukum, disebut 

sebagai subjek hukum dikarenakan Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk organisasi 

yang berbadan hukum, dimana modal yang disetorkan oleh para pemodal terdiri atas 

beberapa saham dan tanggung jawab dari pemegang saham yang hanya terbatas pada 

modal yang disertakan.
1
 Meskipun Perseroan Terbatas merupakan sebuah organisasi 

yang berbentuk badan hukum, namun Perseroan Terbatas dapat melakukan tindakan-

tindakan tertentu seolah-olah dirinya adalah manusia. Didalam suatu Perseroan 

                                                 
1 Wayne Wells and Gary Yoshimoto, “The Limited Liability Company: An Analysis,” American 

Journal of Business 8, no. 2 (October 28, 1993): 37. 
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Terbatas terdapat beberapa pihak yaitu Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris 

dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Perseroan Terbatas memiliki sejarah yang cukup panjang, pada zaman 

Romawi Kuno telah di kenal suatu badan hukum yang sangat mirip dengan perseroan 

terbatas pada zaman modern saat ini, dahulu sering dikenal dengan nama “etairia”. 

Pada zaman itu, Undang-undang telah di buat untuk mengatur mengenai “etairia” 

yang dapat bergerak di bidang komersial apa saja selama badan usaha tersebut tidak 

bertentangan satu sama lain dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang 

berlaku. Kemudian pada zaman yang sama, terdapat pula perseroan terbatas yang 

kemudian disebut dengan istilah “collegium”, istilah lainya adalah “corpus” (berasal 

dari bahasa inggris “corporation”) yang dapat di terjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia sebagai perseroan terbatas. 

Konsep mengenai “Collegium” ini kemudian menyebar ke berbagai negara, 

termasuk Inggris, Perancis, Amerika Serikat (USA) dan ke berbagai koloni dari 

Inggris lainnya. Sebuah “collegium” pada zaman itu sekurang-kurangnya harus 

beranggotakan 3 (tiga) orang dimana orang-orang tersebut disebut dengan istilah 

“collegue” atau “solades” yang saat ini sering disebut dengan para pendiri dan 

pemegang saham perseroan terbatas. Adapun kewenangan dari “collegue” tersebut 

pada zaman itu adalah :  

1. Dapat mempunyai harta atau aset sendiri 

2. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh “collegium” terpisah dari hak dan 

kewajiban para anggotanya, dan 
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3. Harta milik “collegium” dapat disita dan dapat dijadikan sebagai jaminan 

hutang yang dibuat oleh “collegium”.
2
  

 Di Indonesia sendiri, Perseroan terbatas telah lama di kenal oleh masyarakat 

Indonesia melalui ketentuan hukum yang berlaku. Aturan mengenai Perseroan 

Terbatas di Indonesia pada awalnya di atur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 

KUHD yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848, selanjutnya di atur di dalam 

pasal 1233 sampai dengan pasal 1356 dan dari pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH 

Perdata. Kemudian pada masa orde baru, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas tepatnya pada tanggal 7 

Maret 1995, hal ini membuat ketentuan pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD 

menjadi tidak berlaku lagi. Kemudian pada masa reformasi, setelah disahkan dan di 

undangkan didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, hal ini mencabut pemberlakuan UU Nomor 1 tahun 1995.
3
 

 Aturan dan ketentuan yang diatur dalam UU membuat setiap orang merasa 

dimudahkan apabila ingin membuka suatu usaha dengan menjalin kerja sama dengan 

pihak lainnya. Namun kenyataannya banyak masyarakat ataupun pengusaha yang 

kurang mengerti mengenai aturan yang ada, mereka hanya mengetahui sebagian kecil 

dari aturan tersebut, namun tidak terlalu mementingkan hal lainnya yang sebenarnya 

juga menjadi point yang tidak bisa lepas dari pengoperasian suatu perusahaan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

                                                 
2 Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan 

Usaha) Di Indonesia, 1997. 
3 Adhisti Kinanti, Hendro Saptono, and Mahmudah, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra 

Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Diponegoro Law Journal 5, 

no. 3 (2016): 2. 
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 Didalam sebuah Perseroan Terbatas, seperti yang kita ketahui terdapat 

pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Berdasarkan UU PT No. 40 tahun 2007 telah di atur mengenai 

kewenangan masing-masing pihak yang ada di Perseroan Terbatas tersebut, tidak 

hanya mengenai kewenangan, UU PT No. 40 Tahun 2007 juga mengatur mengenai 

kewajiban dari masing-masing pihak yang ada di Perseroan Terbatas, sehingga 

dengan adanya aturan tersebut maka bagi para pengusaha yang mendirikan suatu 

perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas harus memperhatikan kegiatan 

operasional Perseroan Terbatas tersebut, karena apabila terjadi suatu pelanggaran 

maka dapat merugikan Perseroan Terbatas tersebut sendiri dan pada akhirnya 

merugikan pihak yang telah menanamkan modalnya untuk mendirikan suatu 

Perseroan Terbatas tersebut. 

 UU PT No. 40 tahun 2007 hingga saat ini telah diterapkan selama kurang 

lebih 11 tahun, ketentuan-ketentuan didalamnya tentunya harus dituruti oleh seluruh 

Perseroan Terbatas yang telah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas  dibuktikan 

dengan adanya Tanda Daftar Perusahaan maupun Pengesahan dari Menteri 

Kehakiman pada anggaran dasar yang telah di buat oleh notaris, namun pada 

kenyataan yang dapat kita lihat dalam praktek pengoperasian perusahaan adalah 

masih banyak perusahaan yang masih belum menerapkan setiap aturan yang ada di 

dalam UU PT No. 40 tahun 2007 ini. Dalam praktek sehari-hari terdapat beberapa 

penyalahgunaan wewenang dari masing-masing pihak di dalam anggaran dasar 

Perseroan Terbatas, seperti dewan komisaris yang melakukan hubungan dengan pihak 

di luar perusahaan, dimana seharusnya tugas dari komisaris adalah mengawasi 
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jalannya perusahaan dan komisaris hanya dapat memberikan nasehat kepada direksi 

mengenai sebuah keputusan, komisaris tidak berwenang menjalin hubungan dengan 

pihak diluar perusahaan, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan direksi 

dari sebuah Perseroan Terbatas.  

 Komisaris merupakan salah satu pihak yang ada di perusahaan, dimana segala 

keputusan yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan kegiatan operasional tidak 

akan lepas dari pengawasan komisaris. Selain itu, komisaris juga memiliki 

kewenangan sesuai UU No. 40 tahun 2007 untuk meminta keterangan dari direksi 

tentang kinerja perusahaan, komisaris juga berwenang untuk memberhentikan direksi 

untuk jangka waktu sementara, namun tidak berarti direksi membawahi dewan 

komisaris tetapi lebih kepada bentuk fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan 

komiaris.
4
 

 Contoh hubungan komisaris dengan pihak di luar dari perusahaan  yang sering 

kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan transaksi Cek/ Bilyet 

Giro yang telah ditandatangani oleh komisaris, padahal semestinya Cek/ Bilyet Giro 

tersebut ditandatangani oleh direksi sebagai pelaksanaan atas kewenangannya. 

Komisaris tidak berwenang untuk melakukan transaksi didalam sebuah Perseroan 

Terbatas,  jika terjadi demikian maka komisaris telah melakukan kewenangan yang 

dimiliki oleh Direksi padahal kewenangan yang dimiliki komisaris adalah 

menjalankan fungsi kontrol maupun pengawasan terhadap operasional Perseroan 

                                                 
4 Makhdalena, “Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Internal Control,” Pekbis Jurnal 1, no. 1 

(2009): 61. 
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Terbatas dan juga memberikan nasehat kepada Direksi mengenai pengambilan 

sebuah keputusan.  

Sikap ikut menandatangani Cek/ Bilyet Giro ini bukan hanya dapat 

memberikan dampak pelanggaran terhadap hukum oleh pihak Perseroan Terbatas, 

namun juga dapat berdampak bagi lembaga perbankan sebagai pihak yang 

menjalankan transaksi Cek / Bilyet Giro tersebut, lembaga perbankan dapat terkena 

dampaknya apabila terjadi kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas sebagai 

nasabah yang mana kerugian tersebut dapat timbul karena komisaris yang melarikan 

uang Perseroan Terbatas, sehingga demi keamanan dari masing-masing pihak, 

beberapa Bank telah membuat ketentuan yang sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 

yang akan dipersingkat menjadi UUPT yaitu tidak memperbolehkan komisaris untuk 

menjalankan transaksi di Bank, namun untuk kasus-kasus tertentu Bank dapat 

memberikan penyimpangan kewenangan tersebut kepada komisaris. 

 Kewenangan komisaris didalam sebuah perseroan terbatas hanya sebatas 

mengawasi pelaksanaan operasional perseroan terbatas yang dilaksanakan oleh 

direksi, namun perlu diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang memerlukan 

persetujuan dari komisaris agar direksi dapat menjalankan suatu perbuatan hukum 

yang mengatasnamakan perseroan terbatas, perbuatan hukum yang dimaksud 

diantaranya adalah kegiatan menjual asset perusahaan, meminjam uang kepada Bank 

ataupun pihak ketiga dan menjaminkan asset atau harta perusahaan kepada Bank 

maupun pihak ketiga. 

 Perbuatan hukum didalam sebuah perseroan terbatas tentunya bermacam-

macam, masing-masing perbuatan hukum tersebut bertujuan untuk menjalankan 
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kegiatan usaha perseroan terbatas demi memperoleh keuntungan. Perbuatan hukum 

yang paling sering terjadi di dalam sebuah perseroan terbatas adalah kegiatan jual-

beli barang maupun jasa. Kegiatan jual-beli ini tentunya menyebabkan adanya 

perpindahan dana dari beberapa pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini dari 

pembeli kepada penjual, dimana perpindahan dana tersebut sebagai implementasi dari 

hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan jual-beli antara kedua belah pihak 

tersebut.  

Pada zaman modern ini, hampir seluruh perseroan terbatas telah 

menggunakan jasa perbankan untuk membantunya melakukan kegiatan perpindahan 

uang ini, dimana Bank menyediakan produk Cek/ Bilyet Giro yang sangat efektif 

digunakan oleh perseroan terbatas terutama apabila perpindahan uang tersebut dalam 

nominal yang cukup besar. Pembayaran dengan Cek/ Bilyet Giro merupakan suatu 

perbuatan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan dari Direksi dan tidak 

merupakan kewenangan dari Dewan Komisaris karena hal ini melibatkan pihak 

ketiga yaitu lembaga perbankan sebagai penerbit Cek/ Bilyet Giro tersebut.  

 Lembaga perbankan saat ini sangat protektif dalam menghadapi permasalahan 

penyalahgunaan kewenangan pihak di dalam Perseroan Terbatas tersebut, hal ini di 

karenakan lembaga perbankan juga tidak ingin dirugikan dengan adanya 

permasalahan yang terjadi karena kesalahan penerapan ketentuan hukum yang 

berlaku. Bank sebagai penerbit Cek/ Bilyet Giro bagi para nasabah khususnya 

nasabah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tentunya mempunyai kebijakan 

dalam pengisian maupun kebijakan dalam transaksi yang dilakukan oleh para 

nasabahnya, sehingga Bank dalam mengambil kebijakan mengenai Cek/ Bilyet Giro 
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tersebut harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum  yang berlaku bagi  

nasabah. Oleh sebab itu, Bank tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan 

dengan cara menambah portofolio nasabahnya, namun Bank juga harus lebih detail 

dalam memperhatikan ketentuan hukum yang ada dalam praktek pengoperasian 

sebuah Perseroan Terbatas apabila ingin menjadi nasabahnya, agar tidak terjadi hal 

yang bukan menguntungkan tetapi merugikan Bank tersebut.  

Beberapa bank telah membatasi bagi pelaku usaha berupa badan hukum 

berbentuk Perseroan Terbatas untuk mengikut sertakan dewan komisarisnya dalam 

berhubungan dengan Bank. Bank membatasi hubungan langsung dengan dewan 

komisaris meskipun dewan komisaris merupakan pihak yang kedudukannya sama 

dengan direksi namun memiliki kewenangan yang berbeda. Tentunya dengan 

penerapan pembatasan ini, Bank dapat sedikit mengurangi resiko kerugian, namun di 

sisi lain juga beberapa perseroan terbatas juga tetap pada pendiriannya yaitu tetap 

ingin mengikutsertakan dewan komisarisnya untuk berbuat lebih dari kewenangan 

yang telah di atur oleh UU No. 40 tahun 2007, hal inipun membuat beberapa bank 

melakukan sebuah penyimpangan tertentu. Penulis mengetahui hal ini karena penulis 

melakukan observasi di salah satu bank swasta di Indonesia. 

 Praktek pengoperasian sebuah Perseroan Terbatas sehari-hari tersebut,  

penulis tertarik untuk membahas apa saja yang menjadi kewenangan dan tugas dari 

masing-masing pihak di dalam Perseroan Terbatas, apakah batasan-batasan 

penyimpangan terhadap kewenangan yang di miliki oleh Komisaris tersebut, karena 

apabila terjadi suatu permasalahan akibat dari penyalahgunaan wewenang ini, akan 

mengakibatkan masalah hukum yang cukup fatal bagi perusahaan. 
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 Memperhatikan latar belakang yang telah peneliti paparkan ini, peneliti 

memiliki ketertarikan untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan mengambil 

judul “Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Komisaris dalam 

Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan 

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” 

 

B. Rumusan Masalah 

Didasarkan pada paparan latar  belakang yang tersebut diatas dengan ini  

peneliti akan meneliti masalah pokok sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kewenangan Komisaris dalam operasional sebuah 

Perseroan Terbatas dalam tinjauan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang komisaris 

yang menandatangani Cek/ Bilyet Giro? 

 

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1.1 Mengidentifikasi mengenai kewenangan Komisaris dalam operasional 

sebuah Perseroan Terbatas dalam tinjauan Undang-undang  Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

1.2 Mengidentifikasi akibat hukum yang timbul atas penyalahgunaan 

wewenang komisaris yang menandatangani cek/bilyet giro. 
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1.3 Mencari solusi terhadap penyalahgunaan wewenang di dalam sebuah 

Perseroan Terbatas sehingga tidak berdampak kerugian bagi Perseroan 

Terbatas tersebut maupun pihak lain seperti Perbankan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini, dari hasil 

yang penulis dapatkan setelah penelitaian, penulis sangat berharap dapat 

mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut : 

a) Bagi Penulis  

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang kewenangan komisaris di dalam 

sebuah Perseroan Terbatas dan hasil penelitian ini dapat diterima dengan 

baik oleh masyarakat umum serta penulis dapat menyelesaikan laporan 

skripsi ini. 

b) Bagi Pengusaha/masyarakat 

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk dapat meningkatkan kepatuhan terhadap UU 

khususnya UU No. 40 tahun 2007  sehingga penyalahgunaan kewenangan 

di dalam sebuah Perseroan Terbatas dapat terkendali dan jalannya 

perusahaan dapat lebih efektif. 

c) Bagi Negara 

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi 

sengketa dalam hukum perdata yang melibatkan perseroan terbatas dan 
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perbankan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang dapat menguntungkan Negara. 
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