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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Di Indonesia, Perseroan Terbatas merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang 

paling diminati, dikarenakan pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas dan 

memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan perusahaan 

kepada pihak lain dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam 

perusahaan tersebut.  

       Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero 

(saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggungjawab pemegang 

saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan 

dimilikinya.
1)

 Pengertian Perseroan Terbatas adalah perserikatan dagang atau 

perusahaan yang mempunyai modal bersama yang dibagi atas saham-saham dan 

tanggung jawab pemegang saham terbatas sampai nilai nominal saham yang 

dimiliki.
2) 

       Selain itu, untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi 

kepentingan pemegang saham, melalui penetapan berbagai persyaratan dan atau 

ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pengurus perseroan termasuk penegasan 

                                                           
       

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

Grafindo Persada, 1999), hal. 1. 

       
2)

 Rimsky K. Judisseno, Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan 

Penerapan Akuntansi di Indonesia, cet. II, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 83. 
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hak-hak pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dalam 

meminta pertanggungjawaban pengurus maupun pemegang saham mayoritas 

perseroan.
3)

 Hal ini dapat diartikan setiap pemegang saham dapat hanya 

memiliki beberapa saham saja, bahkan secara hukum pemegang saham dapat 

hanya memiliki 1 (satu) saham saja.
4) 

       Dengan demikian, seseorang yang telah mendirikan perseroan atau telah 

berkontribusi dalam perseroan sebagai pemegang saham dengan memiliki 

saham di perseroan berarti ia memiliki hak-hak kebendaan terhadap saham 

tersebut antara lain : 
5)

  

1. Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda;  

2. Dapat dipertahankan terhadap setiap orang;  

3. Mempunyai sifat “melekat”, yaitu mengikuti benda bila ini dipindah 

tangankan (droit de suite);  

4. Hak-hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.  

    

       Dapat juga dikemukakan bahwa perseroan terbatas adalah berbentuk badan 

hukum, artinya suatu badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung 

hak dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari 

harta kekayaan pendirian pengurus. 
6) 

                                                           
       

3)
 Ibid,. 

       
4) 

 Hardjan Rusli, Perseroan Terbatas & Aspek Hukumnya Kajian Analisis Undang-undang 

Perseroan Terbatas, Cet. II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997),  hal. 51. 

       
5)

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XVI, (Jakarta : PT. Intermasa, 1982), hal. 87. 

       
6)

 H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Bisnis, Cet. I, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 68. 
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Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk jika 

dilihat dari berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut: 
7) 

1. Dilihat dari segi banyaknya pemegang saham, yaitu :  

a. Perusahaan Tertutup;  

b. Perusahaan Terbuka; dan  

c. Perusahaan Publik.  

 

2. Dilihat dari jenis penanaman modal, yaitu :  

a. Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN);  

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA); dan  

c.  Perusahaan Non-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman 

Modal Asing (PMA).  

3. Dilihat dari segi keikutsertaan pemerintah, yaitu :  

a. Perusahaan swasta;  

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan  

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

 

4. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham, yaitu :  

a. Perusahaan pemegang saham tunggal (Corporation Sole); dan  

b. Perusahaan pemegang saham banyak (Corporation Aggregate).  

 

                                                           
       

7)
 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung :  Citra Adithya Bhakti, 2003), 

hal. 14. 
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5. Dilihat dari segi hubungan saling memegang saham, yaitu : 

a. Perusahaan Induk (Holding);  

b. Perusahaan Anak (Subsidiary); dan  

c. Perusahaan Terafiliasi (Affiliate).  

 

6. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian, yaitu :  

a. Perusahaan de jure; dan  

b. Perusahaan de facto.  

 

       Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam penulisan ini, maka hanya 

dibatasi mengenai klasifikasi atau penggolongan perseroan terbatas dilihat dari 

segi banyaknya pemegang saham yang terdiri dari :  

a. Perusahaan Tertutup  

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan 

terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui 

penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum mencapai kepada 

jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Terhadap perusahaan 

tertutup ini berlaku Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 
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b. Perusahaan Terbuka  

Yang dimaksud dengan perusahaan terbatas terbuka (PT. Tbk) adalah suatu 

perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya 

atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi 

perusahaan publik sehingga telah memiliki pemegang saham publik, dimana 

perdagangan saham sudah dapat dilakukan dibursa-bursa efek. Terhadap 

perusahaan terbuka ini tunduk pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 

Perseroan Terbatas maupun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. 

c. Perusahaan Publik  

Perusahaan Publik menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas adalah saham Perseroan telah dimiliki 

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki 

modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) 

atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. Terhadap Perseroan Publik ini tunduk pada 

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, hanya tidak terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

       Apabila peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ditelusuri, 

maka banyak ketentuan di pasar modal yang bermuara ke arah perlindungan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/nprt/333/undangundang-nomor-8-tahun-1995
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pemegang saham minoritas. Beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai 

berikut :
8) 

(1)   Keharusan Keterbukaan;  

(2) Keharusan pemberlakuan asas super majority untuk Rapat Umum 

Pemegang Saham yang menyetujui merger;  

(3)  Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga 

yang layak.  

(4)   RUPS pemegang saham independen jika terjadi kepentingan, misalnya 

terhadap transaksi dalam satu group perusahaan. Atas dasar prinsip 

fiduciary duty, Direksi tidak bersedia memberikan informasi yang 

diinginkan oleh pemegang saham minoritas.
9) 

 

       Dalam suatu perusahaan, posisi
 
antara Pemegang Saham sebagai

 
pemilik 

perseroan berbeda dengan Direksi sebagai pihak pengelola Perseroan Terbatas.
 

Pemilik bukan sebagai pihak yang
 
menjalankan perseroan, namun Direksi lah 

yang bertugas mengelola
 
Perseroan Terbatas. Perbedaan posisi antara pemilik

 

dengan pihak pengelola Perseroan Terbatas tersebut
 
menyebabkan tidak jarang 

terjadinya
 
suatu transaksi yang mengandung

 
benturan kepentingan (conflict of

 

interest), yaitu transaksi yang di
 

dalamnya terdapat perbedaan
 

kepentingan 

ekonomis perusahaan
 
dengan kepentingan ekonomis

 
pribadi anggota Direksi, 

anggota
 
Dewan Komisaris, atau pemegang

 
saham utama yang dapat merugikan

 

                                                           
       

8)
 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Cet. II, (Bandung : PT. Citra Adittya Bakti, 2002), hal. 

78. 

       
9) 

 Rachmadi Oman, Dimensi Hukum Perusahaan, Cet. I, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 120. 
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perusahaan. Transaksi yang
 
mengandung benturan kepentingan

 
tersebut tidak 

jarang terjadi dalam
 

transaksi afiliasi yang dilakukan oleh
 

pihak pengelola 

perusahaan.
 
Transaksi afiliasi adalah transaksi

 
yang dilakukan oleh perusahaan 

atau
 
perusahaan terkendali dengan afiliasi

 
dari perusahaan atau afiliasi dari

 

anggota Direksi, anggota Dewan
 

Komisaris atau pemegang saham
 

utama 

Perusahaan.  

       Transaksi pihak–pihak terafiliasi dewasa ini mendapat perhatian yang sangat 

serius, baik dari kalangan pelaku bisnis maupun pemerintah (Badan Pengawas 

Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dan Perpajakan). Pada umumnya transaksi 

antara pihak yang terafiliasi adalah suatu kesepakatan atau pengaturan bisnis yang 

dilakukan oleh pihak–pihak yang saling tidak bebas satu sama lainnya untuk 

tujuan tertentu. Unsur kesepakatan dalam menentukan transaksi harga beli-jual 

dan sewa-menyewa terafiliasi dapat membawa dampak keuntungan maupun 

kerugian bagi pihak-pihak terkait stakeholder (investor, kreditor, pemegang 

saham). 

      Para stakeholder perlu mendapatkan informasi yang transparan dari suatu 

transaksi yang terjadi, terutama perusahaan yang sudah go publik unsur 
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keterbukaan sangat diperlukan terutama bagi masyarakat luas. Dengan adanya 

keterbukaan atas transaksi jual-beli dan sewa-menyewa, maka pengambilan 

keputusan yang akan dilakukan oleh stakeholder didasarkan pada informasi yang 

benar dan akurat, hal itu diperlukan bagi Otoritas Jasa Keuangan  dan Perpajakan. 

Dengan adanya keterbukaan dalam pengungkapan transaksi pihak-pihak 

terafiliasi dapat dijadikan dasar penetapan pajak sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, dan dalam hal ini diperlukan asosiasi Penilai sebagai 

asosiasi yang diakui oleh Pemerintah untuk memberikan opini nilai pasar wajar 

atau nilai sewa pasar wajar atas suatu transaksi jual-beli atau sewa menyewa 

suatu aset. 

     Seperti dalam kasus PT A Tbk sebagai suatu perusahaan terbuka yang 

merupakan emiten tentunya tidak terlepas untuk mengadakan aksi korporasi 

untuk menghimpun dana guna menjalankan kegiatan usahanya, dimana tentunya 

berbagai aksi korporasi yang dilakukan terkadang tidak luput dari unsur benturan 

kepentingan. Aksi korporasi yang dilakukan PT A Tbk adalah menjual 

propertinya berupa gedung kantornya kepada PT B, dimana PT B merupakan 

perusahaan afiliasi dari PT A Tbk. 

       Aksi korporasi PT A Tbk berupa menjual properti miliknya kepada PT B 

akan dikaji lebih mendalam dalan penelitian ini, sehingga dapat dicapai suatu 
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kesimpulan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung 

benturan kepentingan atau tidak karena setiap transaksi afiliasi belum tentu 

merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Disamping itu, 

mengingat setiap perusahaan tidak mungkin terlepas dari suatu aksi korporasi, 

maka perlu dianalisa lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pemegang 

saham independen suatu perseroan dalam suatu aksi korporasi yang mengandung 

benturan kepentingan. 

        Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mempelajari bagaimana terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan 

kepentingan dalam kasus PT A Tbk dan bagaimana pengaturan persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham dalam hal terjadinya transaksi afiliasi yang 

mengandung benturan kepentingan. Akhirnya, penulis memberi judul karya tulis 

ini dengan judul : “TINJAUAN HUKUM PERSETUJUAN KORPORASI 

PERUSAHAAN PUBLIK ATAS TRANSAKSI PROPERTI DENGAN 

PERUSAHAAN AFILIASI”. 

1.2 Pokok Permasalahan  

       Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis akan melakukan 

penelitian dengan permasalahan : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai ketentuan transaksi yang dilakukan 

Perusahaan Publik dengan perusahaan afiliasinya ? 
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 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan ketentuan transaksi yang dilakukan 

Perusahaan Publik dengan perusahaan afiliasinya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

              Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dikelompokan ke dalam dua 

kelompok, yaitu: 

1. Tujuan Umum  

       Untuk mengetahui pengaturan mengenai ketentuan transaksi yang 

dilakukan Perusahaan Publik dengan perusahaan afiliasinya. 

2.  Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai ketentuan transaksi yang 

dilakukan Perusahaan Publik yang mengandung unsur transaksi afiliasi, 

transaksi benturan kepentingan dan transaksi material. 

b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ketentuan transaksi yang 

dilakukan Perusahaan Publik dengan perusahaan afiliasinya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan dan dengan demikian, 
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penelitian ini akan bermanfaat menambah dan memperjelas aksi korporasi 

yang dilakukan oleh perusahaan publik terhadap perusahaan afiliasinya. 

2. Secara Praktis 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wacana 

dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan 

penyelesaian kasus aksi korporasi dalam perusahaan publik. 

1.5. Sistematika Penulisan 

       Dalam penulisan tesis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM 

PERSETUJUAN KORPORASI PERUSAHAAN PUBLIK ATAS 

TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN AFILIASI”, agar dapat 

mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam 

melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun 

pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa 

sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori 

yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam memecahkan 

masalah yang ada dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara 

atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari 

analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui 

atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis 

mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, 

bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai 

dengan topik yang dipilih dalam tesis ini. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori 

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-

undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus 

penelitian dalam tesis ini pun diuraikan pada bab ini.  
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. 

Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

isu hukum dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan 

untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan 

preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




