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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kerangka Teoritis 

Teori Efektivitas Hukum merupakan suatu teori yang meneliti mengenai 

bagaimana suatu ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif didalam 

masyarakat, dimana efektivas suatu peraturan harus terintegrasi dengan tepat 

antara tiga elemen hokum yaitu substansi hukum, penegak hukum dan budaya 

masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara das sollen dan das sein.
1
  

Teori efektifitas hukum menurut beberapa ahli dibidang hukum adalah sebagai 

berikut : 

1. Teori Efektifitas Hukum menurut Soejono Soekanto 

Menurut Soejono Soekanto  untuk menentukan efektif atau 

tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

a. Faktor hukumnya itu sendiri 

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam praktik 

penyelenggaraan hukum sehari-hari sering terjadi 

pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hal ini 

disebabkan karena terdapat konsepsi keadilan merupakan 

suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian 

hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu, pada hakikatnya 

                                                 
1 Ni Made Destriana Alviani, I Ketut Mertha, and I Made Tjatrayasa, “Efektivitas Lembaga 

Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar,” 

Kertha Wicara 4, no. 3 (2015): 4. 
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penyelenggaraan terhadap ketentuan hukum bukan hanya 

mencakup law enforcement saja, namun juga peace 

maintenance, karena penyelenggaraan hukum 

sesungguhnya merupakan proses penyerasiaan antara pola 

perilaku nyata dan nilai kaidah yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. Dengan demikian berarti tidak setiap 

permasalahan social hanya dapat diselesaikan dengan 

hukum tertulis, karena peraturan perundang-undangan tidak 

dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang 

memiliki isi yang jelas dan serasi antara kebutuhan untuk 

menerapkan peraturan dengan fasilitas yang 

mendukungnya. 

b. Faktor penegak hukum 

Penegak hukum merupakan petugas yang di beri 

mandat secara hukum untuk menegakkan apa yang telah 

diatur secara hukum yang sah berlaku. Keberadaaan 

penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting bagi 

terciptanya lingkungan masyarakat yang tentram dan taat 

terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai 

seorang penegak hukum, ia harus memiliki mentalitas dan 

kepribadian yang baik untuk dapat melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan baik. Apabila suatu peraturan telah 

baik, namun jika terdapat penegak hukum yang memiliki 

Kusnandari Hutapea. Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan Komisaris dalam Penandatanganan Cek atau 
Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019. 
UIB Repository©2019



15 

 

Universitas Internasional Batam 

mentalitas rendah maka hukum tersebut tetap tidak akan 

dapat diterapkan secara efektif. 

c. Faktor fasilitas 

Menurut Soerjono Soekanto, fasilitas yang dapat 

menunjang efektivitas dari hukum yang berlaku terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perangkat lunak yang dimaksud disini adalah sarana fisik 

yang berfungsi sebagai faktor pendukung seperti kertas, 

karbon, computer, dll, sebab jika tidak ada fasilitas tersebut 

penegak hukum tidak dapat membuat berita acara 

kejahatan. Perangkat lunak yang dimaksud oleh Soerjono 

Soekanto adalah pendidikan. Pendidikan juga memegang 

peran penting, di zaman yang terus meningkat ke teknologi 

yang canggih, banyak sekali modus-modus kejahatan baru 

yang bermunculan, sehingga polisi sebagai penegak hukum 

juga harus diberikan pendidikan mengenai hal-hal baru 

tersebut. 

d. Faktor kesadaran hukum masyarakat 

Pada dasarnya setiap ketentuan hukum yang berlaku 

apabila di terima dengan baik oleh masyarakat maka dapat 

meningkatkan efektivitas hukum tersebut menjadi tinggi. 

Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran 

hukum yang tinggi, sehingga ia dapat mendukung 
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terciptanya kedamaian didalam masyarakat sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Sikap masyarakat yang 

tidak mendukung peran penegak hukum merupakan suatu 

faktor penghambat efektivitas hukum. 

e. Faktor budaya hukum 

Didalam Masyarakat saat ini terdapat budaya 

“malu” atau perasaan bersalah dari masyarakat. Dalam 

kehidupan sehari-hari, masyarakat sering membicarakan 

tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

Soekanto, memiliki fungsi yang cukup berpengaruh bagi 

manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana semestinya manusia melakukan tindakan, 

berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka menjalin 

hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan 

yang menentukan aturan mengenai apa yang wajib 

dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau 

dilarang. 

Kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk 

Kusnandari Hutapea. Analisa Yuridis Terhadap Kewenangan Komisaris dalam Penandatanganan Cek atau 
Bilyet Giro dalam Transaksi Perbankan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2019. 
UIB Repository©2019



17 

 

Universitas Internasional Batam 

menganalisa suatu ketentuan hukum efektif atau tidak harus 

mengaitkan faktor-faktor tersebut.
2
 

2. Teori Efektivitas Hukum menurut William Evan 

Menurut William Evan untuk menentukan bahwa sebuah 

hukum dapat diterapkan secara efektif, perlu memperhatikan 

beberapa kondisi sebagai berikut : 

a. Apakah sumber hukum baru tersebut berwenang atau 

berwibawa? 

b. Apakah hukum tersebut telah dijelaskan dengan benar 

dan diberikan dasar pembenar, baik dari sudut 

sosiohistoris maupun dari sudut hukum 

c. Apakah segala model ketaatannya dapat dipublikasikan 

dan dapat dilihat 

d. Apakah telah dipertimbangkan mengenai masa transisi 

berlakunya ketentuan tersebut 

e. Apakah sanksi yang positif maupun negatif, dapat 

diterapkan untuk mendukung hukum 

f. Apakah telah diberikan perlindungan yang efektif 

terhadap mereka yang mungkin menderita kerugian 

karena adanya pelanggaran hukum tersebut.
3
 

                                                 
2 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal TAPIS 

10, no. 1 (2014): 15–19. 
3 Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” Hukum Dan 

Pembangunan 17, no. 1 (1987): 57–63. 
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B. Kerangka Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan Terbatas (PT) adalah Sebuah badan hukum yang didirikan  

untuk menjalankan suatu usaha yang didalamnya terdapat modal, dimana 

modal tersebut terbagi menjadi saham-saham yang ditentukan  dalam sebuah 

perjanjian, yang mana pemilik dari modal tersebut mempunyai bagian saham  

sebesar pembagian dari jumlah modal yang dimilikinya terhadap keseluruhan 

jumlah modal perseroan tersebut
4
. Menurut UU No. 40 tahun 2007 Pasal 1 

ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, 

adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.”  

 

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas 

merupakan pembaharuan dari undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, lahirnya UU No. 40 tahun 2007 disebabkan oleh faktor 

perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat pada saat itu, 

disamping itu juga, perubahan ini juga bertujuan guna menjaga kepentingan 

pemegang saham, kreditur maupun pihak lain yang berkaitan dengan 

perseroan terbatas.
5
 Setiap perseroan terbatas yang telah didirikan sebelum 

lahirnya UU No. 40 tahun 2007 ini wajib melakukan perubahan anggaran 

                                                 
4 Maya S. Karundeng, “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT),” Lex 

Et Societatis III, no. 4 (2015): 186. 
5 Fitria Aprilia dan Wiwit Hariyanto, “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum 

Dan Sesudah Di Berlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Prosiding 

Seminar Nasional INDOCOMPAC 5, no. 4 (2016): 182. 
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dasar perseroan terbatas tersebut sesuai dengan ketentuan baru yang terdapat 

didalam UU No. 40 tahun 2007. Perubahan terhadap anggaran dasar perseroan 

terbatas tersebut merupakan tahap penyesuaian terhadap ketentuan yang baru 

setelah tidak berlakunya lagi UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. 

Berdasarkan ketentuan UU No. 40 tahun 2007, dalam pendirian sebuah 

perseroan terbatas harus terpenuhi syarat formil dan syarat materiilnya. Syarat 

formil pendirian sebuah perseroan terbatas yaitu setiap perseroan terbatas 

harus memiliki anggaran dasar yang di buat di hadapan notaris dengan 

melampirkan beberapa dokumen yaitu : 

1. Menentukan nama perseroan terbatas 

2. Menentukan jenis dan/atau bidang usaha 

3. Menentukan modal dasar (Minimal Rp. 50.000.000,-) 

4. Fotokopi KTP pendiri 

5. Fotokopi NPWP pendiri 

6. 10 lembar Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 

7. Menentukan tempat kegiatan usaha 

8. Fotokopi sertifikat atau surat perjanjian sewa menyewa tempat 

kegiatan usaha 

9. Denah lokasi usaha 

10. Surat keterangan RT/RW 

11. Nomor telepon kantor 

12. Nomor telepon genggam direktur 

13. Stempel Perseroan Terbatas. 
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Setelah terpenuhi syarat formil pendirian sebuah perseroan terbatas 

maka notaris membuat draft anggaran dasar atau akta pendirian sebuah 

perseroan terbatas. Didalam anggaran dasar sebuah perseroan terbatas yang 

telah sah, yang mana dibuktikan dengan adanya pengesahan dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berisikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Nama dan kedudukan dari Perseroan Terbatas 

2. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha dari Perseroan Terbatas 

3. Jangka waktu pendirian Perseroan Terbatas 

4. Jumlah besaran modal ditempatkan, modal disetor dan modal dasar 

Perseroan. 

5. Jumlah saham baik yang diklasifikasi maupun tidak, dan hak-hak 

yang dimiliki setiap saham. 

6. Nama dari Direksi dan Dewan Komisaris yang terdaftar sebagai 

anggota perseroan. 

7. Penetapan mengenai tempat dan tata cara diselenggarakannya RUPS 

8. Penentuan ketentuan mengenai diangkatnya, digantikannya serta 

diberhentikannya anggota direksi dan dewan komisaris 

9. pengaturan mengenai tata cara pembagian deviden dan penggunaan 

laba.
6
 

Hal-hal diatas tercantum pada Pasal 15 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 

yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                 
6 Aseptya Nur Achmad, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian 

Anggaran Dasar Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tentang Perseroan Terbatas.,” 2010. 
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“(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) 

memuat sekurang-kurangnya : 

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; 

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; 

c. Jangka waktu berdirinya perseroan; 

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal 

disetor; 

e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah 

saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap 

saham, dan nilai nominal setiap saham; 

f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan 

komisaris; 

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota 

direksi dan dewan komisaris; 

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.” 

Pada kenyataannya masih ada perseroan terbatas yang telah didirikan 

sebelum lahirnya UU No. 40 tahun 2007 namun belum melakukan 

penyesuaian terhadap anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan 

dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah perseroan terbatas, dimana di dalam 

anggaran dasar tersebut berisi kesepakatan mengenai maksud dan tujuan, 

jumlah modal, ketentuan pengoperasian perseroan terbatas dan lain-lain, 

sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang di buat oleh para 

pemodal di dalam perseroan terbatas tersebut. Perjanjian yang terdapat 

didalam anggaran dasar sebuah perseroan terbatas tersebut berlaku sebagai 

hukum positif bagi organ-organ yang ada didalamnya yaitu Direksi, 

Komisaris dan Pemegang Saham sesuai dengan yang tercantum di dalam 

pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya “ 
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Suatu perjanjian dapat berlaku secara sah dan mengikat bagi para 

pembuatnya apabila perjanjian tersebut memenuhi setiap unsur syarat sahnya 

sebuah perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal;” 

Syarat keabsahan suatu perjanjian tersebut harus terpenuhi, namun 

apabila tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi 

perjanjian tersebut. Syarat point  1 dan 2 pada pasal 1320 KUHPerdata jika 

tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika point 

3 dan 4 pada pasal 1320 KUHPerdata tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian 

tersebut dapat batal demi hukum. 

Syarat sahnya perjanjian mengenai “suatu sebab yang halal” 

mengandung pengertian berupa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan adat istiadat maupun peraturan yang berlaku. Maka berdasarkan hal 

tersebut apabila terdapat anggaran dasar sebuah perseroan terbatas tidak 

dilakukan penyesuaian dengan ketentuan UU No. 40 tahun 2007, maka 

akibatnya anggaran dasar tersebut tidak dapat mengikat selayaknya sebuah 

perjanjian bagi para pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris, 

dengan demikian sebuah perseroan yang seharusnya dapat bertindak seperti 
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layaknya seorang manusia, menjadi tidak dapat melakukan transaksi apapun 

dikarenakan tidak memiliki anggaran dasar yang sah secara hukum.
7
 

Perseroan Terbatas memiliki hak untuk bisa melaksanakan pebuatan 

hukum secara sendiri, mempunyai  kekayaan yang dikelola oleh dirinya 

sendiri dan atas kepentingannya melakukan tuntutan atau menghadapi 

pengadilan apabila di tuntut. oleh karena itu sering di sebutkan bahwa 

Perseroan Terbatas  dapat melakukan segala sesuatu seperti layaknya orang 

perorangan. 

Didalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari suatu Perseroan 

Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dimana apa yang 

menjadi kepentingan dari perseroan tersebut tidak diperbolehkan untuk 

melanggar apa yang ada didalam peraturan UU, di dalam ketertiban 

masyarakat umum dan aturan mengenai kesusilaan,  sesuai dengan yang 

tercantum di  Pasal 2 UU No. 40 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.” 

 

Mendirikan sebuah PT bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. 

Berikut adalah syarat untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas menurut 

Pasal 7 UU No. 40 tahun 2007 : 

a) Perseroan diwajibkan untuk memiliki oleh 2 (dua) subjek hukum 

atau lebih sebagai pendiri, dengan perjanjian yang di buat dalam 

bentuk akta di hadapan notaris, dimana akta tersebut di buat dalam 

                                                 
7 Achmad. 
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bahasa Indonesia, dikecualikan untuk Perusahaan yang seluruh 

sahamnya dimiliki  Negara. 

b) Pendiri dari Perseroan memiliki kewajiban dengan modal yang 

dimilikinya untuk mengambil bagian dari saham pada saat 

Perseroan di dirikan, dikecualikan untuk perseroan yang di dirikan 

karena adanya peleburan. 

c) Perseroan terbatas harus m 

d) Memiliki anggaran dasar. 

e) Perseroan harus mendapatkan status badan hukum, yang dapat di 

peroleh ketika perseroan mendapat pengesahan sebagai badan 

hukum sesuai dengan Keputusan Menteri.
8
 

Didalam sebuah Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 

beberapa organ yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahannya 

sehari-hari, organ-organ yang dimaksud sebagai berikut: 

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah 

satu organ di dalam sebuah Perseroan Terbatas yang mempunyai  

kewenangan paling tinggi  dalam memutuskan kebijakan dan apa 

yang menjadi tujuan dari sebuah Perseroan Terbatas.
9
 RUPS 

ialah kekuasaan yang paling tinggi dimana kekuasaan tersebut 

                                                 
8 John Edong, “Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmu Hukum 

Legal Opinion 2, no. 5 (2014): 87. 
9 Etty Murwaningsari, “Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities Dan 

Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 11, no. 1 

(2009): 33. 
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tidak dapat di alihkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, 

sesuai dengan yang tertulis didalam Pasal 75 UU PT yang 

berbunyi sebagai berikut : 

  “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris, dalam batas 

yang ditentukan dalam Undang-Undang  ini dan/atau 

anggaran dasar.” 

 

 Rapat Umum Pemegang Saham ialah sebuah forum , 

dimana terjadi pertemuan antara masing-masing pihak di dalam 

sebuah perusahaan yaitu Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan 

Seluruh Pemegang Saham. Di dalam forum tersebut Pemegang 

Saham memiliki hak untuk mendengarkan keterangan dari 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris segala hal yang berkaitan 

tentang perseroan. 

Sebagai pemegang kewenangan tertinggi didalam sebuah 

perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki 

fungsi dan kewenangan berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 yaitu 

sebagai berikut : 

1. Memberikan keputusan untuk  menyetorkan saham 

berbentuk uang dan/atau dalam bentuk asset seperti 

benda tidak bergerak. (Pasal 34 UU No. 40 tahun 2007) 

2. Memberi keputusan di perbolehkan atau tidaknya 

pemegang saham dan kreditor lainnya untuk mengambil 
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haknya sebagai kompensasi atas harga saham yang telah 

di ambil. (pasal 35 UU No. 40 tahun 2007) 

3. Memberikan persetujuan penambahan modal di dalam 

perseroan. (Pasal 41 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007) 

4. Memberi keputusan untuk pengurangan modal di dalam 

perseroan. (Pasal 44 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007) 

5. Memberikan Persetujuan atas segala bentuk 

perencanaan kerja yang pengajuannya dilakukan oleh 

Direksi. (Pasal 63 ayat 3 UU No. 40 tahun 2007) 

6. Memutuskan penggunaan atas hasil berupa laba bersih 

termasuk terhadap pencadangannya. (Pasal 71 UU No. 

40 tahun 2007) 

7. Menetapkan aturan mengenai cara untuk melakukan 

pembagian keuntungan yang telah dimasukkan kedalam 

suatu cadangan tertentu. (Pasal 73 UU No. 40 tahun 

2007) 

8. Memberikan keputusan tentang memersatukan, 

melakukan peleburan, pemisahan atau pengambilalihan, 

pengajuan permohonan agar Perseroan diberikan vonis 

pailit, memperpanjang waktu berdirinya perseroan, dan 

pembubaran terhadap perseroan. (Pasal 89 ayat 1 UU 

No. 40 tahun 2007) 
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9. Memberikan keputusan mengenai tugas dan wewenang 

masing-masing direksi, apabila terdapat lebih dari 1 

(satu) direksi. (Pasal 9 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007) 

10. Melakukan pengangkatan anggota Direksi.(Pasal 94 

ayat 1 UU No. 40 tahun 2007) 

11. Memberikan keputusan atau menetapkan  jumlah 

pembayaran gaji yang diterima anggota Direksi.(Pasal 

96 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007) 

12. Memberikan kewewangan terhadap salah satu Direksi 

untuk melakukan tindakan atas nama perseroan ,apabila  

perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) Direksi. (Pasal 98 

ayat 1 UU No. 40 tahun 2007) 

13. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan sebagian 

dari harta miliknya untuk jaminan utang dari Perseroan, 

apabila jaminan tersebut besarnya adalah 50% dari 

jumlah kekayaan bersih Perseroan. (Pasal 102 ayat 1 

UU No. 40 tahun 2007) 

14. Memberi Persetujuan diperbolehkan atau tidaknya 

Direksi menghadapi pengadilan niaga sebagai upaya 

untuk memohon penetapan kepailitan terhadap 

perseroan ( Pasal 104 UU No. 40 tahun 2007  ) 
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15. Memutuskan untuk menghentikan jabatan Direksi 

dengan memberikan alasan-alasan tertentu.(Pasal 105 

UU No. 40 tahun 2007) 

16. Melakukan pengangkatan terhadap anggota Dewan 

Komisaris. (Pasal 111 UU No. 40 tahun 2007) 

17. Menentukan besarnya jumlah gaji yang di bayarkan 

kepada Dewan Komisaris. (Pasal 113 UU No. 40 tahun 

2007) 

18. Menentukan diperbolehkan atau tidaknya Dewan 

komisaris bertindak sebagai Pengurus Perseroan dalam 

waktu-waktu tertentu. (Pasal 118 UU No. 40 tahun 

2007) 

19. Melakukan pengangkatan terhadap komisaris 

independen.(Pasal 120 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007)
10

 

b) Direksi (Direktur Utama/Direktur) 

Direksi adalah Organ dari sebuah Perseroan Terbatas, 

dimana  memiliki tanggung jawab atas pengoperasian 

perusahaan untuk tujuan dan maksud dari perusahaan, dan 

direksi berhak bertindak atas nama perusahaan di pengadilan 

ataupun di luar Pengadilan atas penunjukkan dari RUPS. Tugas 

dari direksi adalah untuk melaksanakan pengoperasian  kegiatan 

                                                 
10 Shinta Ikayani Kusumawardani, “Pengaturan Kewenangan , Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam 

Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia Dan Australia),” Jurnal Magister Hukum 

Undayana 2, no. 1 (2013): 7–12. 
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perusahaan sehari-hari.
11

 Dalam setiap tindakan yang di lakukan 

oleh Direksi di dalam Perusahaan, Direksi melakukannya atas 

nama Perusahaan. 

Didalam UUPT pada pasal 92 ayat 1 berbunyi : 

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan.“ 

 

 Dalam hal ini berarti, Direksi memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan pengoperasian Perusahaan sesuai dengan 

kepentingan dari Perseroan. 

Syarat untuk dapat menjadi Direksi adalah seperti yang 

tercantum dalam Pasal 93 ayat 1 UUPT yaitu harus cakap dalam 

melakukan perbuatan hukum, definisi cakap dalam hal ini 

berikaitan dengan cakap yang terdapat didalam Pasal 1320 BW. 

Namun apabila seorang calon direksi telah dikatakan cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum, terdapat pengecualiannya, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan 

pengangkatan, calon Direksi tersebut pernah 

mendapatkan vonis pailit dari pengadilan niaga. 

2. Selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan 

pengangkatan, calon Direksi pernah memangku atau 

                                                 
11 Nur Sa’adah, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi Terhadap Utang Perseroan,” Surya Kencana Satu: 

Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 6, no. 2 (2016): 7–9. 
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bertindak sebagai pihak dalam Perseroan (Direksi atau 

Dewan Komisaris) yang menimbulkan suatu perseroan 

di vonis pailit, atau 

3. Selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan 

pengangkatan, calon direksi pernah melakukan 

pelanggaran pidana yang telah menyebabkan kerugian 

yang di alami negara dan/atau merugikan di bidang 

keuangan. 

Direksi dalam menjalankan pengurusannya, Direksi 

memiliki kewenangan-kewenangan yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan pengurusan sesuai dengan apa yang menjadi 

kepentingan serta maksud dan tujuan dari Perseroan. 

Hal ini tercantum di dalam Pasal 92 ayat 1 UU No. 40 

tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan.“ 

 

2. Memegang tanggung jawab atas pengoperasian 

Perseroan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 97 ayat 1 

UU No. 40 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan 

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 

(1).” 

 

3. Melakukan tindakan hukum dalam bertindak atas nama 

perusahaan di pengadilan ataupun di luar Pengadilan 
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atas penunjukkan dari RUPS. Hal ini tercantum di 

dalam Pasal 98 ayat 1, 2 & 3 UU No. 40 tahun 2007 

yang berbunyi sebagai berikut : 

1) “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. 

2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 

(satu) orang, yang berwenang mewakili 

Perseroan adalah setiap anggota Direksi, 

kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. 

3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali 

ditentukan lain didalam Undang-Undang ini, 

anggaran dasar, atau keputusan RUPS.” 

 

4. Direksi berwenang memberikan kuasa kepada satu 

orang atau lebih karyawan Perseroan untuk melakukan 

tindakan hukum atas nama Perseroan, dimana tindakan 

hukum yang dimaksud sesuai dengan yang tercantum di 

dalam surat kuasa. Hal ini tercantum didalam Pasal 103 

UU No. 40 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) 

orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada 

orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan 

perbuatan hokum tertentu sebagaimana yang diuraikan 

didalam surat kuasa.”
12

 

 

 Direksi memiliki kewajiban berdasarkan UU No. 40 tahun 

2007  Pasal 100 ayat 1 yaitu sebagai berikut : 

“1. Direksi Wajib : 

                                                 
12 Kusumawardani, “Pengaturan Kewenangan , Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan 

Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia Dan Australia).” 
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a) Membuat daftar pemegang saham, daftar 

khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; 

b) Membuat laporan tahunan dan dokumen 

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 

c) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan 

dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan 

lainnya.” 

 

c) Dewan Komisaris (Komisaris Utama/Komisaris) 

Dewan Komisaris adalah Salah satu Organ dari sebuah 

Perseroan Terbatas yang memiliki tugas berdasarkan UUPT 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengurusan 

Perseroan.
13

 Dalam melakukan pengawasannya, Dewan 

Komisaris dapat melakukannya secara umum dan atau khusus 

yang di tentukan dari Anggaran Dasar (AD) Perseroan serta 

bertugas untuk menyampaikan nasihat kepada Direksi apabila di 

perlukan, terkait dengan pengoperasian perseroan. 

Syarat untuk menjadi Dewan Komisaris berdasarkan UU 

No. 40 tahun 2007  Pasal 110 ayat 1 adalah harus cakap dalam 

melakukan perbuatan hukum, definisi cakap dalam hal ini 

berikaitan dengan cakap yang terdapat didalam Pasal 1320 BW. 

Sama dengan syarat untuk menjadi Direksi, seorang calon 

Dewan Komisaris tetap tidak dapat diangkat menjadi Dewan 

Komisaris apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

                                                 
13 Kinanti, Saptono, and Mahmudah, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut 

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” 
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1. Selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan 

pengangkatan, calon Dewan Komisaris tersebut pernah 

mendapatkan vonis pailit dari pengadilan niaga. 

2. Selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan 

pengangkatan, calon Dewan Komisaris pernah 

memangku atau bertindak sebagai pihak dalam 

Perseroan (Direksi atau Dewan Komisaris) yang 

menimbulkan suatu perseroan di vonis pailit, atau 

3. Selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan 

pengangkatan, calon Dewan Komisaris pernah 

melakukan pelanggaran pidana yang telah 

menyebabkan kerugian yang di alami negara dan/atau 

merugikan di bidang keuangan. 

Dalam memangku jabatannya, Dewan Komisaris memiliki 

fungsi dan kewenangan yaitu sebagai berikut : 

1. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk  

melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan 

pengoperasian perseroan yang dilakukan oleh Direksi, 

baik tentang Perseroan maupun usaha, dan 

menyampaikan  nasihat kepada Direksi. Hal ini 

tercantum didalam Pasal 108 ayat 1 No. 40 tahun 2007 

yang berbunyi sebagai berikut : 
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“Dewan komisaris melakukan pengawasan atas 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 

umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 

Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.” 

 

2. Tanggung jawab dari Dewan Komisaris adalah 

melaksanakan fungsi Pengawasan atas jalannya 

Perseroan. Hal ini tercantum didalam Pasal 114 ayat 1 

No. 40 tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :  

1) “Dewan komisaris bertanggung jawab atas 

pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 108 ayat (1). 

2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan 

iktikad baik, kehati-hatian, dan  bertanggung 

jawab dalam menjalankan tugas pengawasan 

dan pemberian nasihat kepada Direksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 

(1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut 

bertanggung jawab secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”
14

 

 

3. Dewan komisaris juga memiliki kewenangan untuk 

dapat mencabut sementara jabatan direksi dengan 

memberikan alasan yang cukup jelas. Hal ini tercantum 

dalam pasal 106 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara 

oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan 

alasannya.” 

                                                 
14 Sangana Timor Lumban Siantar, “Peranan, Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Komisaris Dalam 

Perseroan Terbatas,” Premise Law Jurnal 6, no. 1 (2007): 7. 
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4. Dewan komisaris dapat bertindak melaksanakan 

pengoperasian perseroan dalam suatu kondisi tertentu 

dan untuk suatu tempo tertentu yang dapat berlaku 

dengan adanya keputusan RUPS atau telah ditentukan 

dalam anggaran dasar. Hal ini tercantum didalam pasal 

118 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

“Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, 

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan 

pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk 

jangka waktu tertentu.” 

 

5. Dewan komisaris juga dapat berwenang memberikan 

bantuan hukum kepada direksi. Hal ini tercantum 

didalam pasal 117 UU No. 40 tahun 2007 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

1) “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan 

pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 

untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada 

Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 

2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan 

pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau 

bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap 

mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam 

perbuatan hukum tersebut beritikad baik.” 

 

Dewan Komisaris memiliki kewajiban berdasarkan yang 

tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007   Pasal 116 yaitu  : 

“Dewan Komisaris wajib : 
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a) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan 

menyimpan salinannya; 

b) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan 

sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan 

tersebut dan Perseroan lain; 

c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang 

telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 

kepada RUPS.” 

 

d) Pemegang Saham 

Pemegang Saham merupakan pihak di dalam sebuah 

Perseroan yang menanamkan modalnya kedalam Perseroan guna 

menjalankan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari 

Perseroan.  Modal yang disertakan tersebut terbagi menjadi 

saham-saham.
15

 Didalam sebuah Perseroan, pemegang saham 

dapat berbentuk : 

1. Perorangan 

2. Badan Hukum 

Para pemegang saham berhak untuk mengikuti jalannya  

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan UU PT  

Pasal 85 ayat 1 yang tercantum sebagai berikut : 

“Pemegang Saham , baik sendiri maupun diwakili 

berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan 

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham 

yang dimilikinya.” 

  

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , 

Pemegang Saham mempunyai hak untuk mendapatkan 

                                                 
15Bonifasius Aji Kuswiratmo, Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisaris Dan Pemegang 

Saham, 2016. 
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keterangan dari Direksi dan Dewan Komisaris mengenai proses 

jalannya Perseroan. Melalui keterangan-keterangan tentang 

jalannya Perseroan yang di peroleh dari Direksi dan Dewan 

Komisaris itulah, RUPS dapat mengambil kebijakan mengenai 

langkah yang akan diambil perseroan seterusnya. Pada dasarnya, 

setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham memiliki 

paling sedikit 1 (satu) hak suara, Namun di kecualikan apabila 

ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, hak suara 

itu lebih kecil atau lebih besar. Hak suara yang dipegang oleh 

masing-masing pemegang saham menjadi pegangan untuk dapat 

mengambil keputusan dalam RUPS. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Perbankan 

Bank merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa untuk 

membantu nasabah dalam mengelola keuangannya seperti menyimpan 

maupun meminjamkan dana dari perusahaan, badan-badan hukum 

maupun non hukum, serta perorangan. Awal mula Bank di kenal pada 

tahun 2000 sebelum Masehi yaitu pada zaman Babylonia, Yunani dan 

Romawi, dimana pada saat itu terdapat orang atau badan yang disebut 

pedagang uang yang kegiatan sehari-harinya pada saat itu lebih kepada 

tukar-menukar uang. 
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Awal dikenalnya perbankan di Indonesia adalah pada zaman 

penjajahan belanda, dimana terdapat 3 (tiga) Bank yang sangat terkenal 

pada masa tersebut diantaranya : 

a. “De Javasche Bank N.V.,” yang didirikan pada 10 Oktober 

1827, yang kemudian dinasionalisasikan oleh Pemerintahan 

Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951, dan sampai 

saat ini telah menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 

b. “De Algemene Volkscredietbank”, didirikan tahun 1934 di 

Batavia (Jakarta), kemudian pada masa penjajahan Jepang, Bank 

ini menjadi lembaga kredit Jepang dengan nama Syomin Ginko 

dan sekarang bernama Bank Rakyat Indonesia. 

c. “De Postpaarbank,” didirikan pada tahun 1898, yang kemudian 

berdasarkan undang-undang darurat nomor 9 tahun 1950 di ubah 

nama menjadi Bank Tabungan Pos dan saat ini dikenal sebagai 

Bank Tabungan Negara berdasarkan undang-undang No.20 

Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.
16

 

Pada umumnya jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan 

adalah menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang, namun di dalam dunia perbankan jasa-

                                                 
16 Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di 

Indonesia. 
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jasa tersebut terbagi  menjadi berbagai macam produk, yakni sebagai 

berikut : 

a. Kredit 

Merupakan kegiatan meminjamkan sejumlah uang kepada 

masyarakat, dimana dana tersebut bersumber dari penghumpinan 

dana dari masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis kredit yang 

pada umumnya ada dalam lembaga Perbankan : 

1. Kredit rekening Koran  

Kredit rekening Koran merupakan produk kredit yang 

paling sederhana bagi para nasabah, hal ini dikarenakan 

nasabah dapat menggunakannya dengan mudah dengan 

hanya memindahbukukan ataupun mengirimkan ke 

pihak lain. 

2. Kredit Remburs (Letter of Credit) 

Kredit Remburs (Letter of Credit) merupakan pinjaman 

yang dilakukan oleh nasabah untuk membeli suatu 

barang dan yang melakukan pembayaran adalah Bank. 

3. Kredit Aksep 

Kredit aksep merupakan pinjaman dengan 

menggunakan wesel yang dapat di perdagangkan. 
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b. Pengiriman Uang (Transfer) 

Merupakan jasa yang di tawarkan oleh lembaga perbankan 

yang berfungsi untuk memindahkan dana antar rekening maupun 

antar bank atas perintah dari nasabah pemilik rekening. 

c. Safe Deposit Box  

Merupakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk 

penyimpanan harta berbentuk tunai maupun nontunai seperti 

emas, surat berharga dan barang berharga lainnya di dalam 

sebuah kotak yang disewakan oleh bank. 

d. Bank Card  

Merupakan kartu yang diberikan oleh Perbankan kepada 

nasabah sebagai alat pembayaran, kartu yang diterbitkan tersebut 

terbagi menjadi kartu kredit, kartu debit maupun kartu uang 

elektronik. 

e. Tabungan 

Merupakan produk dari Perbankan yang bertujuan untuk 

menghimpun dana dari nasabah dengan diberikan tingkat suku 

bunga tertentu. 

f. Giro 

Merupakan produk simpanan dari Perbankan yang dapat 

dilakukan penarikan setiap waktu penarik membutuhkannya , 

dimana penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek atau 

bilyet giro. 
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g. Deposito 

Merupakan simpanan berjangka dengan suku bunga 

tertentu dimana nasabah tidak dapat menariknya sebelum jatuh 

tempo sesuai jangka waktu yang ditentukan pada saat 

pembukaan.
17

 

Hubungan antara Perseroan Terbatas dengan perbankan biasanya 

adalah penyimpan dana, pinjaman, dan transaksi pembayaran atau 

penerimaan dana. Perbankan dalam membangun relasi dengan nasabah 

harus memiliki prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral di Indonesia telah mengatur mengenai bagaimana cara perbankan 

dalam menerapkan prinsip waspada terhadap hubungan yang dilakukan 

dengan nasabah tersebut. Ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia 

mengenai kewajiban perbankan sebelum melakukan hubungan usaha 

dengan nasabah adalah sesuai dengan yang tercantum di dalam PBI No. 

1/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know 

Your Customers Principles) pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“(1)Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank 

wajib meminta informasi mengenai: 

a. identitas calon Nasabah; 

b.  maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan 

calon Nasabah dengan Bank; 

c.  informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat 

mengetahui profil calon Nasabah; dan  

d.  identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk 

dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6. 

                                                 
17 Thomas Suyatno et al., Kelembagaan Perbankan, 2007. 
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(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen 

pendukung.” 

 

Mengenai dokumen pendukung untuk badan hukum perseroan terbatas 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 PBI No. 1/10/PBI/2001 

adalah dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a. akte pendirian/anggaran dasar yang telah disahkan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

b. izin usaha atau izin lainnya yang di terbitkan oleh instansi yang 

berwenang sesuai dengan bidang usaha perseroan terbatas tersebut. 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

d. laporan keuangan dari perseroan terbatas atau dokumen lain yang 

mendeskripsikan kegiatan usaha perseroan terbatas tersebut. 

e. struktur manajemen dari perseroan terbatas tersebut. 

f. dokumen identitas pengurus yang memiliki kewenangan mewakili 

perseroan terbatas dalam hal melakukan segala jenis transaksi di 

perbankan. 

g. Nama, spesimen tanda tangan dan pemberian kuasa kepada pihak 

yang ditunjuk untuk memiliki kewewenangan bertindak untuk dan 

atas nama Perseroan terbatas dalam melakukan hubungan usaha 

dengan Bank. 

h. keterangan mengenai sumber dana dari perseroan terbatas tersebut 

dan tujuan pembukaan rekening atau penggunaan dana di rekening 

tersebut. 
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Ketentuan mengenai dokumen-dokumen tersebut telah diatur di dalam 

pasal 5 PBI No. 1/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customers Principles). 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Cek/ Bilyet Giro  

Cek adalah Surat perintah yang tidak memiliki syarat untuk 

membayarkan sejumlah dana tertentu yang tercantum didalam cek 

tersebut dimana penarikan terhadap cek dapat dilakukan dengan atas 

nama atau atas unjuk dan merupakan surat berharga yang bisa 

diperdagangkan. 

Bilyet Giro adalah sebuah surat perintah dari nasabah kepada bank 

untuk memindahbukukan sejumlah dana yang ada direkening nasabah 

yang bersangkutan kepada rekening pemegang Bilyet Giro tersebut yang 

tercantum namanya pada Bilyet Giro tersebut.
18

 Pengertian mengenai 

Bilyet Giro tersebut tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro , yaitu berbunyi sebagai berikut : 

“Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank 

Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada 

rekening Penerima.” 

   

Pihak-pihak dalam transaksi yang berhubungan dengan Cek/ Bilyet 

Giro adalah sebagai berikut : 

                                                 
18 M. Zen Abdullah, “Penerbitan Cek Sebagai Alat Pembayaran Dan Permasalahannya Pada Lembaga 

Perbankan,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 8, no. 2 (2008): 18. 
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a. Bank Tertarik merupakan Bank yang diperintahkan oleh penarik 

untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro penarik ke 

rekening Penerima. 

b. Penarik merupakan nasabah dari bank tertarik yang 

memerintahkan pemindahan dana 

c. Penerima merupakan pihak yang menerima sejumlah dana 

karena namanya terdapat dalam Cek/ Bilyet Giro yang 

ditandatangani oleh penarik 

d. Bank Penerima merupakan Bank dimana rekening penerima 

berada. 

Syarat formal Cek/ Bilyet Giro tercantum di dalam pasal 3 PBI 

18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yaitu di antaranya : 

a. Terdapat tulisan “Bilyet Giro” dan nomor BG 

b. Terdapat penulisan nama Bank Tertarik 

c. Terdapat penulisan mengenai suatu perintah yang jelas dari 

nasabah dan tanpa syarat untuk memindahkan sejumlah dana 

dari Rekening Giro Penarik kepada rekening giro penerima 

d. Terdapat penulisan nama dan nomor rekening Penerima 

e. Terdapat penulisan nama dari Bank Penerima 

f. Besaran dana yang akan dipindahbukukan harus dituliskan 

dengan angka dan dalam huruf yang di eja secara lengkap. 

g. Terdapat penulisan Tanggal Penarikan 

h. Terdapat penulisan Tanggal Efektif 
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i. Terdapat penulisan nama jelas Penarik, dan 

j. Harus tercantum tanda tangan Penarik sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Tanda tangan merupakan sesuatu yang lazim untuk 

mengidentifikasikan atau menjadi tanda identitas diri dari seseorang. 

Tanda tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mengandung pengertian yaitu tanda nama yang di tuliskan secara khas 

dengan tangan oleh orang itu sendiri. Pada umumnya tanda tangan 

digunakan sebagai bukti pengesahan atau persetujuan seseorang terhadap 

suatu berkas atau dokumen. 

Penandatanganan Cek/ Bilyet Giro telah di atur di dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro, dimana 

bank tertarik wajib melakukan verifikasi atas cek dan/atau bilyet giro 

yang diterimanya sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 18/32/DPSP tentang bilyet giro bagian ketiga mengenai 

Kewajiban Para Pihak dalam Penggunaan Bilyet Giro huruf A pasal 4 

huruf kecil e yang berbunyi sebagai berikut : 

1. “melakukan verifikasi atas Bilyet Giro yang ditarik oleh 

Penarik, paling sedikit berupa:  

a. pengecekan keaslian Bilyet Giro yang diterima berdasarkan 

standar keamanan yang telah ditetapkan;  

b. pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal Bilyet 

Giro yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir II.A;  

c. konfirmasi kepada Penarik dalam rangka pelaksanaan 

perintah pemindahbukuan, apabila diperlukan;  

d. pengecekan kesesuaian antara tanda tangan Penarik yang 

tercantum pada Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan 

yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik; dan  
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e. verifikasi kewenangan pihak yang  menandatangani  

Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang 

ditatausahakan oleh Bank Tertarik;” 

 

Verifikasi yang dilakukan tersebut adalah terkait denga syarat 

formal Penandatanganan Cek/ Bilyet Giro, dimana ketentuan tersebut 

telah di atur di dalam surat edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP 

tentang Bilyet Giro, dimana tercantum pada point C Nomor 7 yang 

tertulis sebagai berikut : 

“Pemenuhan syarat formal berupa tanda tangan Penarik 

sebagaimana dimaksud dalam butir A.10 diatur sebagai berikut:  

a. tanda tangan dilakukan oleh Penarik dengan menggunakan 

tanda tangan basah;  

b. pengisian tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dilakukan langsung oleh Penarik sesuai dengan 

spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank 

Tertarik;  

c.  untuk Penarik berupa badan hukum dan/atau badan usaha, 

tanda tangan dilakukan oleh:  

1) pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau 

badan usaha; atau  

2)  pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang 

mewakili badan hukum dan/atau badan usaha, yang 

nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan 

pada Bank Tertarik; dan 

d.  tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat 

dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian 

pembukaan Rekening Giro.” 

 

 Verifikasi jika telah dilakukan oleh bank penarik, maka bank 

penarik wajib memutuskan cek/bilyet giro tersebut dapat dijalankan 

atau tidak, apabila dapat dijalankan maka bank penarik wajib untuk 

melakukan pemindahan dana sesuai dengan intruksi yang terdapat 

didalam cek/ bilyet giro, namun apabila tidak sesuai maka bank 

penarik wajib melakukan penolakan sesuai dengan yang tercantum 
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didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tentang Bilyet 

Giro bagian ketiga mengenai Kewajiban Para Pihak dalam 

Penggunaan Bilyet Giro huruf A pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut 

: 

“7. melakukan penolakan Bilyet Giro, dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. penolakan Bilyet Giro dilakukan dalam hal hasil verifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam angka 4 menunjukkan Bilyet 

Giro yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan; dan  

b. penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.3; dan”  

 

C. Kerangka Yuridis 

Landasan yuridis yang penulis gunakan adalah peraturan Perundang-

undangan yang di gunakan sebagai dasar hukum dalam mendukung penelitian 

yang penulis lakukan. 

1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

Didalam undang-undang ini memuat segala ketentuan mengenai 

badan hukum perseroan terbatas, dimana isinya adalah tentang penyertaan 

modal, pihak-pihak di dalam perseroan terbatas, kewenangan dan 

kewajiban masing-masing pihak dan hal lainnya. Didalam laporan skripsi 

ini penulis menggunakan beberapa pasal dari UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yaitu : 

a. Pasal 92 tentang tugas direksi 

b. Pasal 97 tentang tanggung jawab direksi 

c.  Pasal 98 tentang kewenangan direksi 
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d. Pasal 106 tentang kewenangan komisaris 

e. Pasal 108 tentang tugas komisaris 

f. Pasal 114 tentang tanggung jawab komisaris 

g. Pasal 118 tentang kewenangan komisaris dalam melakukan 

pengurusan Perseroan Terbatas. 

h. Pasal 142 tentang pembubaran perseroan 

i. Pasal 146 tentang alasan pembubaran perseroan oleh 

pengadilan negeri. 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro 

Didalam peraturan ini berisi mengenai pengertian Cek dan Bilyet 

Giro, cara pemakaiannya ,  cek dan Bilyet Giro, serta hal-hal apa saja 

yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Cek dan Bilyet Giro. 

Didalam Peraturan Bank Indonesia ini, penulis mengambil beberapa 

pasal, yakni : 

a. Pasal 1 ayat 3 tentang pengertian Bilyet Giro 

b. Pasal 3 tentang format Bilyet Giro 

c. Pasal 6 tentang kewajiban bank 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) 

Didalam peraturan Bank Indonesia ini mengatur mengenai tatacara 

perbankan dalam menganalisa nasabah sehingga bank dapat 

meminimalisir resiko yang dapat timbul apabila nasabah tersebut telah 
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menjalin hubungan dengan perbankan. Didalam Peraturan Bank Indonesia 

ini, penulis mengambil beberapa pasal yaitu : 

a. Pasal 4 tentang prinsip mengenal nasabah 

b. Pasal 5 tentang dokumen persyaratan untuk nasabah 

4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro 

Didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tentang Bilyet 

Giro yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 29  November 2016, dimana 

mengatur mengenai tatacara penggunaan cek/ bilyet giro. Di dalam surat 

edaran tersebut penulis mengambil beberapa ketentuan yaitu diantaranya : 

a. Bagian kedua huruf C nomor 7 yang menerangkan tentang 

pemenuhan syarat formasl berupa tandatangan penarik. 

b. Bagian ketiga huruf A Nomor 7 yang menerankan tentang 

penolakan terhadap cek/bilyet giro. 
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