
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 

didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

UUPT serta peraturan pelaksanaannya. 

Keberadaan perseroan terbatas memiliki peran penting sebagai salah satu 

pilar pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana disebutkan dalam penjelasan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995). 

Peran penting perseroan terbatas ditegaskan lagi dalam UUPT dan dapat dilihat 

pada bagian menimbang, dimana dikatakan bahwa pentingnya pengaturan 

mengenai perseroan terbatas adalah dalam rangka meningkatkan pembangunan 

perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam 

menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di era globalisasi. 

Perseroan terbatas merupakan badan hukum dalam bidang kegiatan ekonomi 

yang paling sering digunakan saat ini karena pertanggungjawabannya bersifat 

terbatas.1 Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak 

saham yang dimiliki. Apabila utang perseroan melebihi kekayaannya, maka 

 
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Perkasa, 1999), hlm. 1. 



 

 

 

kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. 

Apabila perseroan mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan mendapatkan 

keuntungan dalam bentuk deviden yang besarnya tergantung pada besar kecilnya 

keuntungan yang didapatkan oleh perseroan terbatas tersebut. Selain itu, perseroan 

terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk 

mengalihkan perseroan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang 

dimilikinya pada perseroan tersebut.2 

Asal muasal penggunaan istilah perseroan terbatas yang digunakan dewasa 

ini di Indonesia saat ini tidak dapat ditelusuri dengan jelas. Dahulu apa yang 

sekarang dikenal sebagai perseroan terbatas, disebut dengan istilah Naamloze 

Vennootschap (NV). Namun dalam perkembangannya, sebutan perseroan terbatas 

tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain sebagaimana 

digunakan oleh UUPT.3 

Mengacu pada definisi dari perseroan terbatas sebagaimana disebutkan dalam 

UUPT, dapat dipahami bahwa suatu perseroan terbatas memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut:4 

1. berbentuk badan hukum: 

 
2 Ibid., hlm. 1. 

3  Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan 

Yurisprudensi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 1. 

4 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Dasar Hukum Pasar Modal Indonesia, 

(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 4. 



 

 

 

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi 

syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UUPT secara tegas 

dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. 

2. Didirikan berdasarkan perjanjian: 

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-

kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan 

secara tertulis dan tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam 

bentuk Akta Notaris yang di dalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib 

memperoleh pengesahan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta 

wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan 

publikasi. 

3. Melakukan kegiatan usaha: 

Setiap perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam 

bidang perekonomian yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan/atau laba. 

4. Modal dasar: 

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, 

yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ 

perseroan dan pemegang saham.  

5. Memenuhi persyaratan undang-undang: 

Setiap perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan undang-undang 

perseroan dan peraturan pelaksananya. 



 

 

 

Kemudian, sebagai suatu badan hukum, suatu perseroan terbatas harus 

memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu:5 

1. Harta kekayaan yang terpisah: 

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para 

pemegang sahamnya, dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang 

berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. 

2. Mempunyai tujuan tertentu: 

Tujuan dari perseroan terbatas dapat diketahui dalam anggaran dasarnya. Pasal 

15 ayat (1) huruf b UUPT 1995 menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat 

sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Mempunyai kepentingan sendiri: 

Kepentingan sendiri perseroan terbatas adalah hak-hak subyektif sebagai akibat 

dari peristiwa hukum yang dialami, merupakan kepentingan yang dilindungi 

hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap 

pihak ketiga. 

4. Organisasi yang teratur 

Badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan 

perseroan terbatas yang mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta 

pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur. 

Terkait dengan organ dari suatu perseroan terbatas, mengacu pada Pasal 1 

butir 2 UUPT, diatur dengan jelas bahwa organ dalam suatu perseroan terbatas 

 
5 Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh 

Direksi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 14. 



 

 

 

adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dewan komisaris. Masing-

masing organ tersebut memiliki fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawab 

yang berbeda-beda. 

Direksi sesuai dengan Pasal 1 butir 5 UUPT merupakan organ perseroan yang 

memiliki kewenangan dan bertanggungjawab untuk menjalankan pengurusan 

perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan uraian kewenangan dan tanggung 

jawab direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa direksi memiliki dua fungsi yakni 

pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).6  

Adapun mengenai tugas dan kewenangan dewan komisaris dalam suatu 

perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 6 UUPT, disebutkan 

bahwa kewenangan dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dewan komisaris dalam perseroan mempunyai kedudukan 

sebagai badan supervisi. Namun demikian, Komisaris adalah badan non eksekutif 

yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan 

dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.7 

RUPS dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT didefinisikan sebagai organ 

perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan 

dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang maupun 

anggaran dasar dari perseroan itu sendiri. Dengan demikian menurut hukum, RUPS 

 
6 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 256. 

7 Ibid., hlm. 314. 



 

 

 

adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS 

tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan 

melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap 

kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan. 

Secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada direksi dan/atau 

dewan komisaris menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, 

karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai 

dengan pemisahan kewenangan (separation of power) yang diatur dalam undang-

undang dan anggaran dasar.8 

Khusus terkait dengan RUPS, mengingat peran penting RUPS sebagai sarana 

bagi para pemegang saham perseroan untuk melaksanakan wewenangnya yang 

mendasar bagi jalannya perseroan, misalnya untuk merubah anggaran dasar, 

mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, 

memberikan persetujuan atas rancangan dan tindakan mengenai penggabungan, 

peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, dan hal lainnya yang sifatnya 

mendasar, UUPT memberikan pengaturan yang cukup rinci terkait, meliputi antara 

lain kewenangan RUPS serta terkait tata cara penyelenggaraan RUPS yang meliputi 

antara lain tempat, bentuk, penyelenggara, pemanggilan, hak suara, serta kuorum 

kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS. 

Terkait dengan kuorum RUPS, UUPT telah mengatur mengenai kuorum yang 

harus terpenuhi untuk mata acara RUPS yang berbeda-beda sebagaimana diatur 

dalam Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89. Namun, setiap perseroan juga berhak 

 
8 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 306. 



 

 

 

menentukan kuorum yang lebih besar dari kuorum yang ditentukan dalam UUPT 

untuk tiap-tiap mata acara dengan mengaturnya sendiri dalam Anggaran Dasar 

perseroan. 

Terpenuhi atau tidaknya kuorum merupakan salah satu faktor yang 

menentukan sah atau tidaknya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dari 

RUPS itu. Apabila dalam suatu RUPS yang sudah direncanakan ternyata 

kuorumnya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUPT atau anggaran 

dasar, maka perseroan dapat melaksanakan RUPS kedua dengan kuorum yang 

rendah dari RUPS pertama. Dan apabila dalam RUPS kedua itu kuorum juga tidak 

terpenuhi, maka perseroan dapat melaksanakan RUPS ketiga berdasarkan kuorum 

yang ditetapkan oleh pengadilan.  

Meskipun UUPT telah berupaya mengatur dengan rinci hal-hal terkait dengan 

penyelenggaraan RUPS, namun faktanya, masih terdapat beberapa permasalahan 

yang timbul terkait dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya adalah terkait 

dengan batas waktu pelaksanaan RUPS Ketiga. 

Sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (5) UUPT, RUPS ketiga adalah RUPS yang 

diselenggarakan sebagai akibat dari tidak dapat dicapainya kuorum kehadiran untuk 

menyelenggarakan RUPS pertama dan kemudian RUPS kedua. Pasal 86 ayat (5) 

mengatur lebih lanjut bahwa terhadap perseroan terbatas yang hendak 

menyelenggarakan RUPS ketiga, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri agar dapat ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. 

Adapun terkait batas waktu penyelenggaraannya, mengacu pada Pasal 86 ayat 

(9) UUPT, telah diatur dengan tegas bahwa penyelenggaraan RUPS ketiga (dan 

RUPS kedua) adalah dalam batas waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling 



 

 

 

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya, yang dalam hal 

ini adalah RUPS Kedua telah diselenggarakan namun tidak tercapai kuorum. 

Mengacu pada ketentuan Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (9) UUPT, dapat 

dilihat bahwa penyelenggaraan RUPS ketiga dibatasi terkait dengan penentuan 

kuorum dan waktu pelaksanaannya. Untuk kuorum harus didasarkan pada 

Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan untuk waktunya dibatasi yaitu paling 

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS 

kedua telah diselenggarakan. Pengaturan yang membatasi penentuan kuorum dan 

waktu penyelenggaraan ini pada faktanya telah menimbulkan masalah dalam 

pelaksanaannya. 

Hal ini dikarenakan, batas waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari untuk 

penyelenggaraan RUPS ketiga, belum tentu cukup mengingat kuorum untuk 

penyelenggaraan RUPS itu sendiri masih harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Perseroan. 

Kemudian, apabila ikut mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (8) 

UUPT yang mengatur bahwa pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka 

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak 

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS, maka 

RUPS ketiga baru bisa diselenggarakan pada hari kedelapan setelah tanggal diterbit 

atau ditetapkannya penetapan kuorum RUPS ketiga oleh Pengadilan Negeri. 

Dengan demikian, seandainya permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga kepada 

Pengadilan Negeri diajukan oleh perseroan kepada Pengadilan Negeri pada hari 

yang sama dimana RUPS kedua yang tidak memenuhi kuorum diselenggarakan, 

dan proses panggilan untuk RUPS ketiga dilakukan langsung di hari penetapan 



 

 

 

diberikan oleh Pengadilan Negeri, proses permohonan di Pengadilan Negeri dari 

sejak permohonan didaftarkan hingga diputus hanya boleh memakan waktu paling 

lama 13 (tiga belas) hari. Mengharapkan proses pemeriksaan hingga diputusnya 

perkara permohonan dapat diselesaikan dalam waktu 13 (tiga belas) hari bukan hal 

yang mudah. 

Pengaturan mengenai jangka waktu pemeriksaan perkara permohonan dapat 

ditemukan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 

026/KMA/SK/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 (SEMA No. 26 tahun 2012). 

Namun demikian, dalam SEMA No. 26 tahun 2012 tidak diatur secara terperinci 

mengenai tata cara, proses dan jangka waktu pendaftaran, pemeriksaan hingga 

penjatuhan penetapan atas suatu perkara permohonan. 

SEMA No. 26 tahun 2012 hanya mengatur bahwa pengadilan wajib 

menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung 

sejak sidang pertama dan bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada 

termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak 

sidang pertama (kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan). 

Menurut Penulis, apabila hanya mengacu pada ketentuan dalam SEMA No. 

26 tahun 2012, sulit untuk dapat dijadikan pedoman hukum guna memastikan 

bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan, khususnya dalam hal ini 

permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, dapat dilakukan dengan cepat guna 

memenuhi ketentuan mengenai batas waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh 

satu) hari yang disyaratkan oleh Pasal 86 ayat (9) UUPT. 

Faktanya, telah terdapat contoh kasus dimana pembatasan waktu RUPS 

ketiga yang diatur dalam Pasal 86 ayat (9) telah menimbulkan masalah yang 



 

 

 

dianggap merugikan suatu perseroan terbatas, yaitu sebagaimana yang dialami oleh 

PT Metro Mini. Permasalahan dimulai ketika PT Metro Mini pada tanggal 27 

Oktober 2012 telah menyelenggarakan RUPS pertama dan pada 15 November 2012 

RUPS kedua. Namun, kedua RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum sehingga PT 

Metro Mini mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (5) UUPT, mengajukan 

permohonan penetapan kuorum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan 

permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui 

Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Desember 2012, atau 

26 hari setelah RUPS kedua. 

Berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh Pengadilan, PT Metro Mini 

kemudian menyelenggarakan RUPS ketiga yaitu pada tanggal 23 Februari 2013. 

Namun, RUPS ketiga tersebut tidak dapat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Menkumham) karena dilaksanakan melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari 

dari penyelenggaraan RUPS kedua yang telah dilaksanakan pada 15 November 

2012. 

Atas penolakan pengesahan yang dilakukan oleh Menkumham, PT Metro 

Mini merasa dirugikan, karena penolakan tersebut dianggap tidak memberikan 

kepastian hukum bagi PT Metro Mini dikarenakan susunan pengurus PT Metro 

Mini yang diangkat berdasarkan RUPS ketiga pada akhirnya tidak dapat 

melaksanakan pengurusan Perseroan karena pengangkatan mereka tidak diakui 

oleh instansi pemerintah, antara lain Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

dan mengakibatkan terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang sifatnya anarkis 



 

 

 

hingga terjadi pengrusakan terhadap kantor PT Metro Mini, sebagai akibat dari 

ketidakjelasan pengurus PT Metro Mini. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Nofrialdi bertindak dalam kapasitasnya 

selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT Metro Mini, oleh karenanya berhak 

untuk bertindak untuk dan atas nama PT Metro Mini, kemudian mengajukan 

permohonan uji materiil (judicial review) terhadap ketentuan Pasal 86 ayat (9) 

UUPT karena menganggap ketentuan tersebut bertentangan dengan hak-hak 

konstitusional dirinya sebagai pribadi dan bagi PT Metro Mini yang dilindungi oleh 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.   

Dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, 

yang dalam hal ini adalah UUPT, dalam keterangan atau penjelasannya di 

Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan Nofrialdi dan PT Metro Mini. 

Pemerintah dan DPR pada sidang pemeriksaan memberikan penjelasan yang 

pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 86 ayat 

(9) UUPT itu mencukupi untuk melaksanakan RUPS ketiga dan dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang saham. 

Sebagaimana dapat dilihat pada halaman 26 Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 84/PUU-XI/2013, DPR memberikan penjelasan, 

“Bahwa menurut pandangan DPR ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

mengatur Batasan waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS 

ketiga adalah merupakan satu rangkaian dari pelaksanaan RUPS 



 

 

 

apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi persyaratan jumlah 

kuorum yang ditentukan. Ketentuan Batasan waktu tersebut diperlukan 

agar RUPS dapat dijamin kepastian waktu pelaksanaannya. Penentuan 

jangka waktu tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum 

terhadap para pemegang saham terkait pelaksanaan RUPS agar tidak 

tertunda-tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas yang pada 

akhirnya kepentingan Pemegang Saham tidak terlindungi. Jangka 

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh 

satu) hari apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi syarat 

kuorum, menurut DPR cukup untuk melakukan persiapan RUPS 

berupa:…” 

 

Sementara itu penjelasan Pemerintah, sebagaimana dimaksud halaman 20 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 adalah, 

“Penentuan jangka waktu tersebut, menurut Pemerintah, justru telah 

memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang 

saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. Jangka 

waktu tersebut dipandang cukup untuk melakukan RUPS, yaitu berupa 

pemanggilan RUPS kedua dan ketiga yang dilakukan paling lama atau 

paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.” 

 

Atas permohonan yang diajukan oleh Nofrialdi dan PT Metro Mini, 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 84/PUU-XI/2013 tertanggal 9 

Oktober 2014, memberikan pertimbangan yang membenarkan dalil Nofrialdi dan 

PT Metro Mini dan menyatakan bahwa batas waktu sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 86 ayat (9) UUPT adalah tidak mungkin dilakukan dalam hal 

penentuan kuorum RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan karena 

proses sidang pengadilan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, untuk memberikan 

kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 

84/PUU-XI/2013 yang bentuknya inkonstitusional bersyarat, mengabulkan 

permohonan yang diajukan oleh Nofrialdi dan PT Metro Mini dan memutuskan 

bahwa terhadap ketentuan Pasal 86 ayat (9) UUPT dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “RUPS kedua dan 



 

 

 

ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya 

dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan 

pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 

setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.” 

Sesuai dengan bentuknya yang inkonstitusional bersyarat, maka dengan 

adanya Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013, Pasal 86 ayat (9) 

UUPT, menjadi inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pasal 

86 ayat (9) UUPT baru dianggap konstitusional dan kembali mempunyai kekuatan 

mengikat apabila batas waktu pelaksanaan penyelenggaraan RUPS ketiga dihitung 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah perseroan memperoleh penetapan 

pengadilan negeri dan bukan sejak tanggal setelah perseroan menyelenggarakan 

RUPS kedua, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 86 ayat (9) UUPT.  

Mengacu pada kasus di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan 

mengenai penyelenggaraan RUPS ketiga yang diatur dalam UUPT, khususnya 

terkait batas waktu penyelenggaraannya, telah untuk menimbulkan masalah dalam 

pelaksanaannya sehingga dianggap tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil 

menurut Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat terjadi karena pembentuk peraturan 

perundang-undangan tidak atau kurang mempertimbangkan adanya proses 

permohonan penetapan pengadilan untuk menetapkan kuorum guna 

menyelenggarakan RUPS ketiga. Padahal, berbeda dengan penyelenggaraan RUPS 

kedua yang penentuan kuorumnya sudah diatur dalam UUPT atau umumnya sudah 

diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, kuorum RUPS ketiga berdasarkan 



 

 

 

ketentuan Pasal 86 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (6) UUPT harus berdasarkan pada 

penetapan kuorum oleh Pengadilan. 

Apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-

XI/2013 yang mengatur bahwa batas waktu pelaksanaan RUPS ketiga dihitung 

sejak tanggal diperolehnya penetapan pengadilan, seharusnya telah memberikan 

penyelesaian terhadap permasalahan mengenai ketidakpastian hukum atas Pasal 86 

ayat (9) UUPT yang disebabkan oleh tidak pasti atau bahkan lamanya proses 

perolehan penetapan kuorum dari pengadilan. 

Namun demikian, dengan memperhatikan keterangan dari DPR dan 

Pemerintah yang menyatakan bahwa batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 

86 ayat (9) UUPT dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi 

pemegang saham dan  juga mengingat bahwa belum ada perubahan UUPT untuk 

menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013, maka 

masih perlu dilakukan penelahaan lebih lanjut untuk melihat apakah pemberian 

penafsiran yang baru terhadap Pasal 86 ayat (9) UUPT oleh Mahkamah Konstitusi 

memberikan kepastian hukum terkait pembatasan waktu penyelenggaraan RUPS 

ketiga atau tidak, dan apakah dengan adanya perubahan terhadap UUPT guna 

menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 dapat 

dianggap telah memberikan kepastian hukum terkait batas waktu penyelenggaraan 

RUPS ketiga.    

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menulis tesis 

dengan judul Kepastian Hukum terkait Batas Waktu Penyelenggaraan RUPS 

Ketiga dari Suatu Perseroan Terbatas Setelah Adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 84/PUU-XI/2013. 



 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari judul di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat oleh 

Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

84/PUU-XI/2013? 

2. Bagaimana kepastian hukum terkait batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Ketiga setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

84/PUU-XI/2013? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penyelenggaraan 

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dari suatu perseroan 

terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PUU-XI/2013. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terkait batas waktu 

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga setelah adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum, khususnya pada bidang hukum perseroan terbatas, khususnya 

dalam hal ini terkait dengan kepastian hukum terkait batas waktu 

penyelenggaraan RUPS ketiga.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas,  

pembentuk undang-undang, dan Notaris sebagai pejabat umum, organisasi 

profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas 

Notaris selaku profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat risalah 

Rapat Umum Pemegang Saham, dan sebagai bahan kajian kritis bagi agar 

dapat melakukan penilaian secara objektif berdasarkan ketentuan hukum dan 

perundang-undangan untuk menilai keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang 

Saham Ketiga.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-

masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika 

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab selanjutnya yang 

menjabarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pokok dalam 

penulisan ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan 



 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan mengenai acuan peraturan, teori-teori dan konsep pengaturan mengenai 

perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, permohonan penetapan pada 

Pengadilan, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi dan teori-teori mengenai 

kepastian hukum, yang ada dan mendasari penelitian ini guna membantu 

memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh penulis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam suatu metode penelitian, tentunya terdapat perbedaan satu sama lain 

sedemikian pula dalam metode penelitian hukum. Metode penelitian yang 

digunakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dianut juga. Penelitian hukum pada 

dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya selain itu diadakan pemeriksaan 

komprehensif terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu pemecahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Analisis hukum akan menjabarkan analisa mendalam mengenai permasalahan 

obyek yang menjadi fokus penelitian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang 

terkait, yaitu mengenai Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas, 

pengaturan mengenai pembatasan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham ketiga dalam UUPT dan kemudian perubahannya sebagaimana diatur dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XI/2013, dan apakah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 memberikan kepastian hukum 



 

 

 

terkait batas waktu penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dari 

suatu perseroan terbatas. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, yang didalamnya penulis akan 

mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas, mulai dari bab pendahuluan hingga analisis penelitian. Bab ini juga 

berisi saran dari peneliti mengenai apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan 

topik dan rumusan yang diangkat dalam tesis ini. 


