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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat kerap kali melakukan kegiatan 

usaha demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seiring jalannya waktu, 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat mulai berkembang, sehingga 

kegiatan usaha di masyarakat pun menjadi bermacam-macam, yang mana kegiatan 

usaha masyarakat mulai dikategorikan sebagai badan usaha, atau disebut juga 

sebagai perusahaan. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk 

memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan 

barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.1 Dengan meningkatnya jumlah 

perusahaan di masyarakat, maka pemerintah berinisiatif untuk mengatur 

perusahaan-perusahaan yang ada dan mengkategorikannya sesuai dengan bentuk 

dan tujuannya. 

Salah satu dari bentuk perusahaan di Indonesia yang berbadan hukum adalah 

perseroan terbatas, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang untuk selanjutnya akan disebut 

sebagai UUPT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

                                                        
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 

hal.7. 
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persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.2 

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa perseroan terbatas dalam menjalankan 

kegiatan usahanya memerlukan modal. Modal tersebut diperlukan agar perseroan 

terbatas dapat memulai kegiatan usahanya, antara lain membeli peralatan yang 

diperlukan dalam proses produksi, memasarkan produk-produk yang dimilikinya, 

atau membayar biaya-biaya operasional dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

perseroan terbatas juga dapat memerlukan modal dalam hal perseroan terbatas ingin 

melakukan ekspansi ataupun restrukturisasi permodalan. Modal tersebut dapat 

didapatkan oleh perseroan terbatas dengan beberapa cara, yaitu mengajukan 

pinjaman dari kreditur yang bersedia, antara lain bank, perusahaan multifinance, 

atau leasing company, atau perseroan terbatas dapat mendapatkan investasi dari 

pihak ketiga, antara lain dengan cara menjual saham perseroan terbatas tersebut 

kepada pihak ketiga. 

Penjualan saham kepada pihak ketiga dapat ditawarkan kepada berbagai jenis 

pihak. Yang pertama adalah angel investor/ investor mulia, yang merupakan 

pemberi modal yang bermaksud untuk membantu tahapan awal dari berdirinya 

perseroan terbatas, di samping dari didapatkannya sebagian kepemilikan perseroan 

terbatas yang diinvestasikan.3 Angel investor pada umumnya selain memberikan 

bantuan modal, angel investor juga memberikan antara lain saran manajemen, dan/ 

atau referensi kontak.  

                                                        
2 Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
3 Oik Yusuf, “Siapakah Angel Investor dan Ventur Capitalist”,  

<http://internasional.kompas.com/read/2015/11/01/074700231/Siapakah.Angel.Investor.dan.Ventu

re.Capitalist>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018. 

http://internasional.kompas.com/read/2015/11/01/074700231/Siapakah.Angel.Investor.dan.Venture.Capitalist
http://internasional.kompas.com/read/2015/11/01/074700231/Siapakah.Angel.Investor.dan.Venture.Capitalist
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Penjualan saham juga dapat ditawarkan kepada suatu perseroan terbatas lain 

yang tertarik untuk memiliki saham di dalam perseroan terbatas yang akan didirikan 

atau sedang mencarai modal. Perseroan terbatas yang akan membeli saham tersebut 

dapat berupa perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan 

perseroan terbatas yang akan diinvestasikan atau perseroan terbatas yang pada 

dasarnya bergerak di bidang investasi, antara lain private equity (yang pada 

umumnya berinvestasi terhadap perseroan terbatas yang ingin melakukan 

restrukturisasi) dan venture capital (yang pada umumnya berinvestasi kepada 

perseroan terbatas yang ingin melakukan ekspansi). 

Selain dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, perseroan terbatas dapat 

mendapatkan modal dengan metode penjualan saham yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Dengan ditawarkannya saham perseroan terbatas kepada masyarakat, 

hal ini membuka peluang bagi perseroan terbatas untuk mendapatkan modal, serta 

membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari 

partisipasinya dalam perseroan terbatas yang sahamnya dibeli. Penjualan saham 

kepada masyarakat melahirkan adanya pasar modal, yang mana pasar modal sendiri 

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan 

Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.4 Efek adalah surat berharga, yaitu 

surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 

utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan 

                                                        
4 Pasal 1 angka 13 Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
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setiap derivatif dari Efek.5 Efek yang bersifat ekuitas adalah efek yang memberikan 

hak dalam bentuk ekuiti, atau penyertaan modal kepada pemegang efeknya 6 . 

Sehingga dari definisi di atas dapat dilihat bahwa saham dapat diperjualbelikan 

dalam kegiatan pasar modal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan perseroan terbatas 

melakukan Initial Public Offering/Penawaran Umum Perdana, yang merupakan 

tindakan dimana perseroan terbatas yang telah memenuhi syarat perusahaan 

terbuka dan untuk pertama kalinya melakukan penjualan atas sahamnya kepada 

masyarakat, sehingga perseroan terbatas tersebut menjadi Emiten, yang untuk 

selanjutnya akan disebut sebagai perusahaan terbuka. 

Keberadaan perusahaan terbuka yang mana sahamnya dimiliki oleh banyak 

pemegang saham, memungkinkan adanya perbedaan pendapat antar pemegang 

saham, maupun antara pemegang saham dan pengelola perusahaan terbuka dalam 

menjalani perusahaan terbuka. Namun sesuai dengan organ perseroan terbatas, 

hirarki pemegang saham terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

bukan pada pengelolaan kegiatan operasional perseroan terbatas. Kegiatan 

operasional suatu perusahaan terbuka maupun perseroan terbatas dijalani oleh 

direksi, yang mengacu kepada anggaran dasar dan juga keputusan yang diambil 

pada saat dilaksanakannya RUPS. 

Namun dikarenakan pemegang saham perusahaan terbuka kerapkali tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan terbuka tersebut, maka hal 

tersebut sering menimbulkan adanya perbedaan pendapat antara direksi dengan 

                                                        
5 Ibid, angka 5. 
6 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hal 49.  
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pemegang saham yang merupakan masyarakat umum dalam suatu perusahaan 

terbuka. Direksi tidak memiliki hak kepemilikan atas perusahaan terbuka namun 

merupakan organ yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan terbuka, 

sedangkan pemegang saham memiliki hak kepemilikan namun tidak dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan terbuka. Hal ini dapat 

mengakibatkan direksi untuk bertindak tanpa memikirkan kepentingan pemegang 

saham.  

Adanya keraguan pemegang saham perusahaan terbuka terhadap direksi dalam 

menjalankan kegiatan operasioanal perusahaan terbuka, mengakibatkan dibuatnya 

aturan-aturan atau pedoman yang ditujukan kepada direksi, agar direksi 

menjalankan kegiatan usaha yang sebaik-baiknya dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan terbuka yang dimiliki oleh para pemegang saham. Aturan 

inilah yang disebut sebagai Good Corporate Governance. Menurut Muh. Effendi 

dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance, pengertian Good 

Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang 

memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan 

bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi 

pemegang saham dalam jangka panjang.7 

Dengan adanya Good Corporate Covernance, tindakan yang diambil oleh 

direksi menjadi lebih bertanggungjawab, sehingga hal ini mencerminkan apa yang 

diinginkan oleh para pemegang saham. Good Corporate Governance dinilai efektif 

                                                        
7 Muh. Effendi, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi”, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2009), hal 4 
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oleh pemerintah, sehingga pemerintah mulai mengatur hal tersebut dan 

menuangkannya dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal ini dimulai dari 

penyempurnaan akan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (yang sekarang 

telah berubah menjadi Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan 

bagi Emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta yang mewajibkan untuk 

mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit pada tahun 1998. 

Sejak saat itu Good Corporate Governance mulai dikenal di perusahaan terbuka di 

Indonesia. 

Hal tersebut kemudian dituangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ke dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 Tentang Penerapan 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam peraturan tersebut disebutkan 

bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut 

Pedoman Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan 

Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan 

praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. 8 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pedoman Tata Kelola, yang selanjutnya akan 

disebut sebagai Good Corporate Governance, adalah hal yang diperlukan bagi 

seluruh pemegang saham. 

Penerapan Good Corporate Governance diterapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap seluruh perusahaan terbuka. Namun terdapat kegiatan usaha 

yang mendapatkan pengawasan lebih atas penerapan Good Corporate Governance 

                                                        
8 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.  
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dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang 

perbankan. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.9 

Pada dasarnya bank sudah mendapatkan pengawasan lebih dari pemerintah, hal ini 

dikarenakan kegiatan usaha bank menyangkut dengan penghimpunan dana 

masyarakat. Dengan adanya bank yang merupakan perusahaan terbuka (untuk 

selanjutnya akan disebut sebagai Bank Tbk), maka dapat dipastikan bahwa Bank 

Tbk akan mendapat pengawasan yang lebih ketat, dikarenakan kegiatan usahanya 

yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga struktur permodalannya yang 

berasal dari masyarakat. 

Untuk memastikan bahwa bank dapat memenuhi ketentuan Good Corporate 

Governance, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan terhadap bank, yaitu 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Umum. Yang mana peraturan tersebut mengatur tata cara 

pengelolaan bank dalam menerapakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Dengan adanya Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi Bank Umum diharapakan adanya peningkatan kinerja bank, melindungi 

kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada 

industri perbankan.  

                                                        
9 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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Namun pada kenyataannya dengan adanya aturan mengenai Good Corporate 

Governance terhadap Bank Tbk, tidak menutup adanya kemungkinan Bank Tbk 

yang tersandung dalam suatu perkara. Salah satu Bank Tbk yang berperkara adalah 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Berdasarkan putusan nomor 

55/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Jo. No.04 PK/PDT/2017, PT Bank JTrust Indonesia Tbk 

berperkara dengan salah satunya nasabahnya, yang mana pada pokoknya PT Bank 

JTrust Indonesia Tbk menjual produk investasi yang merugikan kepada nasabah 

tersebut. Pada putusannya, PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinyatakan telah 

melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum PT Bank JTrust Indonesia 

Tbk untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat. 

Dengan adanya Bank Tbk, yang mana tanggung jawabnya sangat besar 

dikarenakan kegiatan usahanya yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

struktur permodalannya yang berasal dari masyarakat, dan juga kasus seperti kasus 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk, penulis menilai bahwa perlu diadakannya penulisan 

hukum mengenai aturan Good Corporate Governance terhadap Bank Tbk dan juga 

tinjauan yuridis atas kasus PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan aturan Good 

Corporate Governance terhadap Bank Tbk. Sehingga karena permasalahan 

tersebut, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“PENGATURAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA 

PERUSAHAAN TERBUKA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus: 

Putusan No. 55/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Sel Jo. No.04 PK/PDT/2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan 

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip Good Corporate Governance di 

Indonesia terhadap perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perbankan? 

2. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam putusan 

No. 55/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Sel Jo. No.04 PK/PDT/2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang penulis paparkan terhadap pengaturan mengenai prinsip 

Good Corporate Governance di Indonesia terhadap perusahaan terbuka yang 

bergerak di bidang perbankan dan bagaimana penerapannya pada putusan No. 

55/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Sel Jo. No.04 PK/PDT/2017, yaitu kasus PT Bank JTrust 

Indonesia Tbk adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan, menelusuri, dan menganalisis peraturan yang sudah 

mengatur mengenai prinsip Good Corporate Governance di Indonesia 

terhadap perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perbankan. Penulis 

ingin melihat apakah pengaturan yang ada sudah sesuai dengan praktik 

internasional atas Good Corporate Governance yang diatur oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

2. Terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara Bank JTrust 

Indonesia Tbk, penulis ingin menganalisis, menemukan, dan menelusuri 

apakah sesuai dengan peraturan mengenai prinsip Good Corporate 
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Governance di Indonesia terhadap Perusahaan Terbuka yang bergerak di 

bidang perbankan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan, 

hukum pasar modal, yang berkenaan dengan Good Corporate Governance. 

Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan sumber-sumber 

masukan untuk penelitian yang lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bekal untuk 

praktisi yang kegiatan sehari-harinya berkaitan dengan hukum perusahaan dan 

hukum pasar modal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini dibuat agar dapar mempermudah pemahaman rincian 

secara detail tentang penelitian yang diajukan oleh penulis. Adapun rinciannya 

adalah: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang dari penulisan yang dibuat penulis, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.  

2. BAB II Tinjauan Kepustakaan 
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Bab ini berisi teori-teori yang menyangkut tentang pasar modal, perbankan, dan 

Good Corporate Governance. Penulis mendeskripsikan masing-masing dari hal di 

atas, mengenai latar belakang, definisi, dan manfaatnya. Landasan teori ini yang 

menjadi dasar dan perlu diketahui terlebih dahulu agar dapat menganalisis kasus 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang ditinjau dari pengaturan Good Corporate 

Governance terhadap perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perbankan. 

3. BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan 

dalam penulisan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif 

yaitu melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan 

ketentuan regulasi hukum. 

4. BAB IV Pembahasan dan Analisis 

Bab ini berisi pembahasan dan analisis mengenai rumusan masalah menggunakan 

teori-teori yang ada, sehubungan dengan kasus PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang 

akan ditinjau dari pengaturan Good Corporate Governance terhadap perusahaan 

terbuka yang bergerak di bidang perbankan. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan atas rumusan masalah yang ada dan saran terhadap 

permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik. 


