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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.I LATAR BELAKANG 

Jabatan Rangkap khususnya yang terjadi antara pengurus induk perusahaan 

dengan pengurus anak perusahaan adalah salah satu cara bagi induk perusahaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan anak perusahaannya. Jabatan 

Rangkap seringkali dilakukan mengingat anak perusahaan adalah subyek hukum 

yang mandiri, sehingga induk perusahaan tidak dapat terlibat secara langsung 

dalam pengambilan keputusan di anak perusahaan
1
. 

Jabatan Rangkap kerap terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana 

Kuasa Pemegang Sahamnya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) serta Menteri 

Negara BUMN. 

Kemenkeu juga punya kepentingan terhadap BUMN-BUMN yang sering 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan negara, mulai BUMN yang memiliki 

transaksi mata uang asing yang cukup besar hingga BUMN yang masih merugi. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kemenkeu memandang penting untuk menempatkan 

pejabatnya di BUMN agar pihaknya dapat memantau berbagai kebijakan yang 

akan dibuat secara langsung
2
. 

Selain penempatan di BUMN, jabatan rangkap pun dilakukan diperusahaan 

swasta yang juga punya pengaruh terhadap Kemenkeu. Hekinus Manao juga tidak 

memungkiri bahwa ketidakberesan yang terjadi akibat penempatan Kementrian di 

pos Komisaris menjadi perhatian Kemenkeu. Oleh karena itu beliau berpendapat 

fungsi kontrolnya juga butuh pengaturan yang lebih jelas
3
.  

Jabatan rangkap juga terjadi pada Direksi BUMN yang memiliki anak 

perusahaan dan menjadi Komisaris pada anak perusahaan tersebut. Beberapa 
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contoh rangkap jabatan yang pernah terjadi antara lain yaitu Karen Agustiawan 

yang merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan 

sebagai Komisaris Utama pada PT. Nusantara Regas (perusahaan patungan PT. 

Pertamina (Persero) dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)); dan Rinaldi 

Firmansyah yang merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero),Tbk dan Komisaris Utama PT. Telekomunikasi Seluler. 

Dalam prakteknya, jabatan rangkap tetap terjadi walaupun tindakan tersebut 

dilarang oleh ketentuan perundang-undangan baik yang secara umum diatur dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun yang secara khusus diatur dalam Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Larangan tersebut diberlakukan mengingat jabatan rangkap berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan, yaitu keadaan dimana terdapat konflik antara 

kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang 

saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan, dan 

juga berpotensi menghambat persaingan usaha tidak sehat. 

Pada esesiensinya, rangkap jabatan dilarang dalam rangka mencegah terjadinya 

pertukaran informasi dan atau kerjasama kolusif antar pelaku usaha yang saling 

bersaing yang dapat menyebakan hilangnya atau berkurangnya secara substansial 

persaingan di pasar dan memiliki dampak praktek monopolisasi atau merugikan 

bagi perkembangan perekonomian
4
. 

Banyak dari kalangan usaha yang menentang larangan jabatan rangkap. Salah 

satun pendapat yang kontra terhadap larangan jabatan ragkap adalah Eddy Sugito 

sewaktu menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

Beliau berpendapat bahwa peraturan KPPU yang melarang jabatan rangkap 

Komisaris dan atau Direktur oleh individu dalam dua perusahaan berbeda, sebagai 

suatu yang justru membatasi dan tidak efesien. 

Jabatan rangkap adalah hal yang wajar-wajar saja. Apalagi jabatan rangkap 

dalam grup justru akan menyelaraskan dengan misi perusahaan holding. Dengan 

jabatan rangkap justru terjadi efesiensi dalam tubuh perusahaan dalam grup. 
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Terlebih pada perusahaan holding, jabatan rangkap justru akan menyeragamkan 

misi dan target yang ingin diraih
5
.  

Dalam bidang pasar modal, Roinson Simbolon selaku Kepala Biro Perundang-

undangan dan Bantuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK), berpendapat bahwa aturan IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan 

benturan kepentingan bisa menyampingkan aturan KPPU dengan menggunakan 

prinsip hukum lex spesialis derogat lex generalis. Lebih lanjut. Dr. Ahmad Fuad 

Rahmany selaku Ketua Bapepam-LK menyampaikan usaha yang tidak sehat, 

namun dengan cara dan perspektif yang berbeda sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Nomor IX.E.1 tersebut
6
. 

Dalam peraturan tersebut khusunya angka 2 dinyatakan, jika suatu transaksi 

dimana seorang Direktur, Komisaris, Pemegang Saham utama atau pihak 

terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai 

benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui 

oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang 

untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur 

dalam peraturan. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegakkan dalam 

bentuk akta notariil
7
. 

Dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak 

ada aturan secara tegas melarang atau membolehkan rangkap jabatan Direksi atau 

Dewan Komisaris dalam satu perusahaan yang sama. Meskipun demikian, 

rangkap jabatan Direksi dan Komisaris dalam satu perusahaan berpotensi 

menimbulkan adanya benturan kepentingan dalam perusahaan tersebut. 

 Di dalam Undang-undang Perusahaan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa 

organ perseroan terbatas terdiri atas RUPS, Dewan direksi, dan Dewan komisaris. 

Pada dasarnya ketiga organ tersebut melengkapi kebutuhan sebuah perusahaan 

agar dapat beroperasi secara maksimal, karena masing-masing menjalankan fungsi 

sendiri-sendiri yang mandiri yakni direksi menjalankan fungsi pengurusan, 
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komisaris menjalankan fungsi pengawasan, dan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) menjalankan fungsi di luar fungsi mengurus dan mengawasi.  

Undang-Undang Perusahaan Terbatas (UUPT) tidak mengatur mengenai 

susunan jabatan rangkap di dalam sebuah perseroan terbatas, padahal di dalam 

pasal 7 ditentukan batas minimal jumlah pendiri adalah 2 (dua) orang. Hal ini 

menunjukkan ketidakefektifan ketentuan organ perseroan dan kewenangan organ 

perseroan yang diatur di dalam UUPT. Selanjunya yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah yang harus dilakukan oleh pendiri yang hanya berjumlah 2 (dua) 

orang, di dalam memenuhi syarat ketentuan UUPT mengenai organ perseroan 

terbatas. Di dalam praktik sering digunakan adalah 1 (satu) orang pendiri 

merangkap disamping sebagai RUPS sebagai direksi, dan 1 (satu) orang pendiri 

lainnya merangkap disamping sebagai RUPS sebagai komisaris. Hal ini masih 

mungkin dilakukan untuk perusahaan yang bidang usahanya bukan termasuk 

kegiatan usaha perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat 

dan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan 

terbuka,  karena untuk perusahaan tersebut di atas harus mempunyai direksi 

sedikitnya 2 (dua) orang direksi, dan mempunyai komisaris sedikitnya 2 (dua) 

orang komisaris sebagaimana diatur di dalam pasal 92 ayat (4) jo. pasal 108 ayat 

(5) UUPT 
8
. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang Direksi dan Dewan 

Komisaris merangkap jabatan. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Komisi 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan mengenai Jabatan Rangkap 

sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKom No.7/2010). Pasal 

26 mengatur bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau 

Dewan Komisaris dari suatu Perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang 

merangkap menjadi Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan lain dengan 

beberapa kondisi. Diantaranya, apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada 

dalam pasar bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan yang erat dalam 

bidang dan atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar 
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barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  

Dengan memperhatikan kewenangan organ – organ perseroan, seharusnya 

setiap organ perseroan ditempati oleh orang yang berbeda. Sehingga ada yang 

mempunyai tanggung jawab mengurus dan melaporkan hasil pengurusan aktivitas 

perseroan, ada yang bertanggungjawab mengawasi, serta ada yang 

bertanggungjawab meminta laporan. Ketidaktegasan di dalam memberlakukan 

ketentuan organ perseroan pada akhirnya hanya akan menyebabkan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Sering tidak tegas di dalam menentukan organ komisaris, sehingga kerja 

direksi tidak ada yang mengawasi. 

b. Posisi RUPS dan direksi dirangkap oleh satu orang, sehingga tidak perlu 

ada rapat RUPS. Keputusan-keputusan direksi sering dibuat dengan tanpa 

pertimbangan pihak lain, terdapat monopoli kebijakan didalam melakukan 

pengurusan perusahaan. 

c. Perseroan terbatas bukanlah perseroan terbatas yang sesungguhnya, karena 

hanya permainan satu orang pendiri yang memanfaatkan kelemahan di 

dalam UUPT, dilakukan dengan menyertakan nama orang lain untuk 

melengkapi jumlah pemegang saham meskipun tidak melakukan 

kontribusi layaknya pemegang saham, sedangkan posisi organ dapat 

ditentukan semaunya. 

d. Di satu sisi akan sulit menjamin sebuah perusahaan berkembang, dan di 

sisi lain penyimpangan-penyimpangan dengan mengatasnamakan 

perusahaan berbentuk perseroan terbatas akan semakin mungkin terjadi. 

Keberadaan perseroan terbatas hanyalah dilakukan untuk mencari keuntungan 

sebesar-besarnya dan kalau perlu dilakukan dengan merugikan pihak lain, salah 

satunya dengan cara memisahkan pertanggungjawaban RUPS, komisaris, dan 

direksi dengan pertanggungjawaban perusahaannya
9
. 

Terkait dengan jabatan rangkap, setidaknya terdapat dua Putusan KPPU yang 

terkait dengan hal tersebut, yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 
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dan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003. Putusan pertama terkait 

dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang perfilman, dimana jabatan rangkap tidak dihukum karena unsur 

persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. Putusan kedua terkait dengan jabatan 

rangkap yang dilakukan BUMN yang bergerak di industri jasa penerbangan, 

dimana jabatan rangkap dinyatakan terbukti, namun tidak dihukum meskipun 

unsur persaingan usaha tidak sehat terbukti. 

Mencermati aturan dan praktek jabatan rangkap yang dilematis, Penulis 

tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai jabatan rangkap dan mengambil 

judul “TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP JABATAN 

RANGKAP DI BUMN DAN PERUSAHAAN SWASTA” dengan melakukan 

studi kasus terhadap kedua Putusan KPPU sebagaimana diuraikan diatas. 

 

I.2  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari jabatan rangkap di BUMN dan 

Perusahaan Swasta? 

b. Bagaimana penyelesaian masalah hukum jabatan rangkap di BUMN dan 

Perusahaan Swasta? 

 

I.3 RUANG LINGKUP PENULISAN 

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis kemukakan tersebut diatas, 

Penulis tertarik ingin membahas uraian mengenai pengaturan jabatan rangkap dan 

penyelesaian masalah-masalah hukum terhadap jabatan rangkap di BUMN dan 

Perusahaan dengan melakukan studi kasus terhadap 2 Putusan KPPU yaitu 

Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 dan Putusan KPPU Perkara 

Nomor 01/KPPU-L/2003. 
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I.4 TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari Jabatan Rangkap 

di BUMN dan Perusahaan Swasta yang terkait. 

2) Untuk mengetahui penyelesaian masalah hukum dalam pengaturan 

dan penerapan sanksi pelanggaran jabatan rangkap. 

3) Untuk mengetahui seberapa kuatnya keterlibatan KPPU dalam 

menangani Jabatan Rangkap yang terjadi di BUMN dan Perusahaan 

Swasta yang terkait. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan yang dapat diperoleh dari penulisan 

skripsi ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Dapat digunaka sebagai sumbangan karya ilmiah dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

b) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis 

berikutnya, di samping itu dapat digunakan seagai pedoman 

penelitian yang lain. 

c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

ilmu hukum khususnya mengenai Jabatan Rangkap yang terjadi di 

BUMN dan Perusahaan Swasta yang terkait. Juga diharapkan 

dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2) Manfaat Praktisi 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada para praktisi hukum dan pencari keadilan dalam rangka 

kepastian hukum pelaksanaan jabatan rangkap khususnya yang 

terjadi dalam lingkup BUMN dan Perusahaan Swasta yang terkait. 
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi mahasiswa, dosen, praktisi dan pembaca lain yang 

tertarik maupun berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan 

di bidang hukum. 

 

I.5 KERANGKA TERORI dan KONSEPTUAL 

a.  Kerangka Teori 

1) Teori Kepastian Hukum  

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum
10

. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya 

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat 

kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum 

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan 

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan
11

. 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya 

sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam 

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu 

                                                           
      10  Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 

Jakarta, 2008, hlm. 158. 

      11 Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm.160. 
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mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif 
12

. 

Nusrhasan Ismail (2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian 

hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang 

berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri
13

. 

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan 

konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku 

tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, 

kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-

undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan 

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 

Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. 

Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya 

ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang 

lain
14

. 

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan jabatan rangkap, 

antara lain: Struktur dan karakteristik organisasi perusahaan yang terlibat dalam 

rangkap jabatan. Rangkap jabatan antar perusahaan dengan struktur organisasi 

yang mekanistik memiliki proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi. 

Menurut UU No.19/2003 pasal 9 disebutkan bahwa BUMN terdiri dari 

Persero (perusahaan perseroan) dan Perum (perusahaan umum). Dimana terhadap 

Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan 

terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas (pasal 11). Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan 

pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri 

BUMN
15

. 
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Terkait dengan jabatan rangkap, Pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau koisaris dari suatu 

perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau 

komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: 

a) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 

b) Memiliki ketertarikan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; 

atau; 

c) Secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa 

tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monpoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat.
16

 

Ketentuan mengenai larangan jabatan rangkap bagi Direksi BUMN diatur 

dalam pasal 25 UU No.19 Tahun 2003 untuk BUMN yang berbentuk Persero, dan 

pasal 53 untuk BUMN yang berbentuk Perum. Kedua pasal tersebut menyebutkan 

bahwa Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

a) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha 

milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan; 

b) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga 

pemerintah pusat dan daerah; dan/atau 

c) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17

 

 

2) Teori Akibat Hukum 

 Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh 

hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni 

tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki 

hukum
18
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 Akibat hukum adalah  adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat 

yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum 

yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. 

Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. 

Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi 

subyek hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang 

terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 

obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian 

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai 

akibat hukum
19

. 

3) Teori Penyelesaian Sengketa (Teori Konflik) 

 Pada prinsipnya hukum menghendaki bahwa proses penyelesaian sengketa 

tidak boleh dilakukan dengan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). 

Hukum yang diperankan oleh pengadilan selain berfungsi sebagai sarana 

penyelesaian sengketa, juga menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi 

atau mendukung kemakmuran suatu bangsa. Dipihak lain bekerjanya hukum 

melalui pengadilan dalam praktik masih mengalami kegagalan untuk menciptakan 

keadilan (justice)
20

. Teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes adalah 

bahwa pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan 

sebagai berikut: pada tingkatan pertama manusia dengan keinginannya terus-

menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, artinya rasa ingin 

berkuasa akan berhenti bilamana sudah masuk liang kubur. Hal ini terwujud 

dalam dua hal, seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa 

adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan
21

. 

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti 

dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, 

                                                           
      

19
 Pipin Syarifin, SH., Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 71 

      
20

 Op.Cit. hlm.2 

      21 Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2006. Hlm 115 
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infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses 

litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu 

penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) 

setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil
22

. Selain 

melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar 

pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute 

Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa 
23

. 

b. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan definisi-definisi atau pengertian-

pengertian yang merupakan konsep untuk membatasi ruang lingkup dalam 

pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Kerangka konseptual yang akan 

dikemukakan adalah sebagai berikut; 

1)  Jabatan rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki 

jabatan direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan 

atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung 

dalam dewan direksi atau komisaris atau perusahaan. Perusahaan 

yang dimaksud dapat berbentuk perusahaan yang berada dalam 

pasar bersangkutan yang sama (horizontal) maupun perusahaa 

yang berbeda pasar (vertikal). 

2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, 

dan komisaris.
24

 

3) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS 

adalah organ perseroan yang memegang segala kewenangan 

tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang 

tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
25

 

4) Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan 

                                                           
       

22
 Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012, hlm.1-2 

       
23

 Rachmadi Usman, S.H., M.H., Mediasi di Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8 
      

24
 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia) Bagian 1, Cet. VI  

(edisi revisi), PT PRADNYA PARAMITA Jakarta, 2001, hlm. 115 
      

25
  Ibid 

UPN "VETERAN" JAKARTA



13 
 

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar.
26

  

5) Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan 

nasihat kepada direksi dalam menjalankan persusahaan. 

 

I.6 METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum proses untuk menemukan aturan-aturan atau ketentuan-

ketentuan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab masalah 

hukum yang dihadapi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder dan data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya.  

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum 

primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum 

tersier. Adapun sumber-sumber data diperoleh dari: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

Peraturan Perundang-Undangan secara Hirerarki dan 

putusan-putusan KPPU antara lain sebagai berikut:  

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara 

c) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

                                                           
26

  Ibid 
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d) Permen BUMN No.PER-09/MBU/2014 Tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Mentri BUMN No. 

PER-01/MBU/2012 Tentang Persyaratan tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi 

BUMN. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum 

yang dapat membantu menganalisis dari bahan buku 

primer, yang terdiri dari atas buku teks, jurnal hukum, 

pendapat para pakar, hasil penelitian pakar dan wawancara. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan buku yang berbentuk 

kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan 

bidang hukum. 

c. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul 

adalah analisis kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai 

permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan bahan 

kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, teknik penyajian data 

yaitu mencari data-data yang sesuai dengan judul penelitian 

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam 

penulisan skripsi ini, memudahkan pembahasan dan supaya dapat dipahami 

permasalahannya secara jelas, maka sistematika penulisan ini disusun dalam 

bab dan sub-sub bab sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam uraian bab I ini terdiri dari uraian latar belakang 

masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, 

tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN UMUM JABATAN RANGKAP DI BUMN 

DAN PERUSAHAAN SWASTA 

  Dalam bab II ini akan menguraikan atau mengkaji 

mengenai tinjauan umum tentang jabatan rangkap, yang 

terdiri dari definisi jabatan rangkap, konsep dan struktur 

jabatan di BUMN dan perusahaan swasta. 

BAB III AKIBAT HUKUM JABATAN RANGKAP DI BUMN 

DAN PERUSAHAAN SWASTA 

 Dalam bab III ini berisi akibat hukum terhadap putusan 

KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 dan PUTUSAN 

KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003 mengenai jabatan 

rangkap. 

BAB IV ANALISIS YURIDIS JABATAN RANGKAP DI BUMN 

DAN PERUSAHAAN SWASTA  

 Dalam bab IV ini menjelaskan dan berisi uraian dalam 

rangka menjawab permasalahan pengaturan jabatan rangkap 

dan penyelesaian masalah-masalah hukum terhadap jabatan 

rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran dari 

penulis. 
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