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BAB V 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis 

menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis 

paparkan sebelumnya,dengan uraian sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Direktur Dalam Suatu Perseroan Terbatas di 

Indonesia dan Malaysia 

 

Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya di sebut Undang-Undang 

Perseroan Terbatas) merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri  

dari satu atau lebih anggota yang di kenal dengan sebutan direktur. 

Direksi dapat terdiri satu orang atau beberapa orang. 

Tanggung Jawab Direksi secara pribadi dapat dimungkinkan 

bila Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas terjadi. Selain 

itu, Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas juga 

memungkinkan seorang anggota Direksi bertanggung jawab penuh 

secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 

bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi 

terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab 

sebagai mana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi 

setiap anggota Direksi. 
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Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan   

Terbatas, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat 

membuktikan: 

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan 

kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 

selanjutnya kerugian tersebut.  

Direksi menurut Malaysia Companies (Amandement) Act 2007 

(untuk selanjutnya disebut Companies (Amandement) Act 2007) harus 

diangkat dalam  memorandum pendirian suatu perseroan terbatas. 

Adapun direktur  yang diangkat dalam memorandum tersebut adalah 

minimal 2 (dua) orang. 

Terhadap  tinjauan tanggung jawab direktur dalam Companies 

(Amandment) Act 2007 adalah sesuai dengan prinsip liability Hal 

mana ketentuan tersebut diatur dalam Section 16 sub-section 5 

Companies Act 1965 yang menyatakan bahwa sejak tanggal pendirian 

perseroan sebagai mana tercantum dalam memorandum, tiap orang 
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yang namanya tercantum dalam memorandum tersebut memiliki 

kewenangan untuk melakukan tiap fungsi-fungsi sebagai suatu 

perseroan dan memiliki kewenangan untuk menuntut atau dapat 

dituntut dan memiliki kewenangan untuk menguasai tanah dan 

bertanggung jawab sebagai bagian dari anggota perseroan untuk 

berkontribusi terhadap asset perseroan dalam hal terjadi pembubaran 

perseroan sebagai mana diatur melaluiMalaysian Companies Act 1965 

sebagaimana telah di amandemen dalamCompanies (Amandement) 

Act 2007. 

2. Persamaan dan Perbedaan Tanggung Jawab Direktur Dalam 

Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Malaysia 

 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan 

perbandingan hukum. Hal mana, secara harfiah istilah perbandingan 

hukum sudah cukup jelas memberikan pengertian bahwa metode 

tersebut merupakan metode dengan kegiatan memperbandingkan 

system hukum suatu Negara dengan Negara lain. Dalam kegiatan 

membandingkan ini dilakukan pencarian perbedaan-perbedaan serta 

persamaan-persamaan dengan memberikan penjelasan dan meneliti 

keadaan yuridis suatu aturan tertentu antara negara yang dimaksud.
95

 

 Adapun persamaan tanggung jawab direksi dalam suatu 

perseroan terbatas di Indonesia dan Malaysia yakni: asas pelaksanaan 

                                                           
95

SudiknoMertokusumo, http://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/04/perbandingan-hukum.html, 

diunduhtanggal 13 Juli 2014. 
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tugas, kedudukan dan pemberhentian, dan tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas.  

Selain persamaan diatas, ketentuan direksi suatu perseroan 

terbatas di Indonesia dan Malaysia juga terdapat perbedaan, yakni 

ketentuan jumlah minimal seorang direksi dan batas usia seorang 

direksi. Hal mana ketentuan Companies (Amandement) Act 2007 

memberikan batas terhadap usia seorang direksi yakni 70 (tujuh 

puluh) tahun. 

3. Negara yang Lebih Memberikan Perlindungan Hukum Bagi 

Direktur Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Malaysia 

 

 Dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, 

pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. 

Menurut Freidmann efektif atau tidaknya hukum bergantung pada 3 

komponen yaitu dari segi  substansi hukum, struktur hukum dan 

budaya hukumnya. 

Dalam hal menentukan hukum mana yang lebih efektif dalam 

membuat ketentuan mengenai tanggungjawab direksi di sebuah 

perseroan terbatas, peneliti menggunakan teori tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyimpulkan bahwa secara substansi, UUPT lebih efektif daripada 

companies act 1965 dalam hal mengatur tentang tanggungjawab 

direksi karena UU PT mengaur dengan lebih lengkap tanggungjawab 

direksi.. Secara struktur hukum (pelaksanaannya), UUPT dan 

companies act 1965 dapat dikatakan sama-sama efektif dalam 
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mengatur mengenai tanggungjawab direksi karena bagi direksi yang 

telah melalikan tanggungjawbnya, dikenakan sanksi. Kemudian, 

Secara budaya hukum, kedua negara ini mempunyai budaya hukum 

yang baik dalam mengatur mengenai perseroan, khususnya mengenai 

tanggungjawab direksi dalam sebuah perseroan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

hukum negara Indonesia dalam hal mengatur mengenai 

tanggungjawab direksi lebih efektif daripada hukum Malaysia karena 

UU PT yang mengatur mengenai tanggungjawab direksi di sebuah 

perseroan di Indonesia telah memenuhi 3 kompenan cita hukum yang 

dikembangkan oleh Lawrence M Friedman. 

 

B. Keterbatasan 

 

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai 

keterbatasan, antara lain : 

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing 

Negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang 

sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus 

mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Negara 

Malaysia, menterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan juga 

mempelajari peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. 
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2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan 

penelitian (PulauBatam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang 

berhubungan dengan peraturan pekerjaan Negara Malaysia. 

 

C. Rekomendasi 

 

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Rekomendasi kepada pemerintah Negara Indonesia : 

 

 Produk hukum Indonesia dalam hal mengatur mengenai 

tanggung jawab direksi di sebuah perseroan telah efektif. Namun, 

terdapat rekomendasi dari peneliti kepada pemerintah Indonesia 

adalah mempertahankan sisi yang bagus dari produk hukum tersebut 

dan melakukan evaluasi terhadap pengaturan tersebut secara 

berkelanjutan karena kondisi dari zaman ke zaman akan mengalami 

perubahan.  

2. Rekomendasi kepada pemerintah Negara Malaysia : 

Malaysia juga telah mempunyai sebuah produk hukum dalam 

hal mengatur mengenai tanggung jawab direksi di sebuah perseroan. 

Namun, terdapat rekomendasi dari peneliti kepada pemerintah 

Malaysia yaitu pemerintah Malaysia harus mengatur mengenai 

tanggung jawab direksi di sebuah perseroan secara lebih terperinci. 

Contohnya, adanya pengaturan mengenai tanggung jawab direksi 

dalam hal perseroan mengalami kepailitan. 
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