
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia pada 

prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari peranan pelaku ekonomi yang melakukan 

kediatan bisnis di Indonesia. Setiap pelaku ekonomi dalam bentuk dan skala 

apapun selalu membutuhkan dana atau modal agar kegiatan usahanya dapat 

terwujud sesuai dengan perencanaan yang sudah mereka buat. 

Pelaku ekonomi untuk memulai usahanya atau mengembangkan usahanya 

terkadang membuat kerjasama antar pelaku ekonomi. Untuk kerjasama tersebut 

dperlukan adanya perjanjian untuk menjadi dasar hukum sekaligus mempertegas 

hak dan kewajiban diantara mereka. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata).  

Dunia Usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk sealu 

memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya
1
 

Perkembangan dunia usaha dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini 

frekuensi pendirian Perusahaan dalam berbagai bentuk. Perseroan Terbatas (PT) 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat disimak dari pandangan 

                                                           
1
 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cet. 2, (Jakarta : Prenada Media 

group, 2006), hlm. 1. 



 

 

2 

 

bahwa dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, 

persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebaginya, maka bentuk perusahaan PT 

merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT 

merupakan bentuk perusahaan yang dominan. 

Secara garis besar unsur-unsur suatu perusahaan meliputi: badan usaha, 

menjalankan kegiatan di bidang ekonomi, aktivitasnya berlangsung secara terus-

menerus, bekerja secara terang-terangan, adanya keinginan untuk memperoleh 

laba/keuntungan, serta segala aktivitasnya wajib dicatat dalam suatu pembukuan.
2
 

Dalam kajian hukum perusahaan tidak semua badan usaha merupakan 

badan hukum. Karena secara garis besar badan usaha atau bentuk usaha terbagi 

atas dua golongan, yaitu badan usaha yang berbadan hukum yang meliputi PT, 

Koperasi, dan Yayasan, sedangkan golongan kedua adalah badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, yang meliputi Persekutuan Perdata (Matschaap, Partnership), 

Firma, dan Perseroan Komanditer (CV).
3
 

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang paling banyak dipilih 

sebagai badan usaha oleh kalangan pelaku bisnis dewasa ini adalah PT yang 

selanjutnya disebut Perseroan. Alasan sebagian besar para pelaku bisnis lebih 

memilih Perseroan karena kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah 

dari kekayaan pribadi pemiliknya. Sehingga tanggung jawab para pemiliknya 

hanya terbatas pada modal yang dimasukkan sebagai saham pada Perseroan. 

Selain itu, sifat Perseroan Terbatas yang lebih dinamis dan terbuka menjadikan 
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proses transformasi kepemilikan modal melalui mekanisme jual beli saham 

menjadi lebih mudah
4
. 

Banyaknya pendirian Perseroran Terbatas baik yang dilakukan oleh Warga 

Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing terutama dalam rangka 

kegiatan penanaman modal, lebih banyak dilatarbelakangi pertimbangan 

sehubungan dengan status badan hukum yang melekat pada Perseroran Terbatas, 

di samping itu juga karena sifat Perseroran Terbatas sebagai suatu asosiasi. 

Dalam undang-undang penanaman modal, penanaman modal asing wajib 

membentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam 

wilayah negara Republik Indonesia, untuk perusahaan Joint Venture yang 

didirikan melalui kerjasama dengan pemodal nasional, maupun perusahaan 

terbatas dengan modal asing sepenuhnya.
5
 Perjanjian Joint Venture  secara 

definitif dapat dijelaskan sebagai suatu kerjasama antara penanam modal asing 

dengan penanam modal nasional berdasarkan suatu perjanjian, atau suatu kontrak 

antara dua perusahaan atau lebih untuk membentuk suatu perusahaan baru yang 

kemudian disebut sebagai perusahaan Joint Venture.
6
 

Perseroan adalah artificial person, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. 

Jadi PT tidak dapat berdiri sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, PT 

dijalankan oleh organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan (yang cakap 
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untuk bertindak dalam hukum), diantaranya adalah RUPS, Direksi, dan Dewan 

Komisaris
7
. 

Freeddy Harris dan Teddy Anggoro mengemukakan bahwa setiap gerakan 

atau aktivitas Direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum 

itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan 

berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (general meeting) 

yang termaktub dalam anggaran dasar.
8
 

Dalam mengembangkan usahanya perusahaan terbatas melakukan kerja 

sama, karena terkadang ada perusahaan yang mempunyai modal besar tetapi tidak 

mempunyai lahan yang strategis, begitupun sebaliknya terkadang ada perusahaan 

yang memiliki lokasi yang strategis tetapi kurang modal untuk mengembangkan 

usahanya. Oleh karena itu sering diadakan kerja sama, salah satunya adalah 

dengan melakukan Joint Venture 

Berdasarkan undang-undang penanaman modal, penanaman modal asing 

dapat dilakukan dengan cara : pertama, oleh pihak asing yang seratus persen 

menggunakan modal asing; atau kedua, dengan menggabungkan modal asing itu 

dengan modal nasional
9
. 

Alasan suatu negara mengundang modal asing, antara lain yang utama 

utnuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang berarti 

memperluas lapangan kerja. Kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan 

lainnya diharapkan dapat dicapai, seperti mengembangkan industri substitusi 
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impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk 

menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, serta untuk 

mengembangkan daerah tertinggal.
10

 

Lahirnya Joint Venture di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, dimana 

banyak investor asing dalam melakukan kegiatan investasinya di Indonesia 

dilakukan dengan membentuk perusahaan Joint Venture. Pengaturan bentuk 

perusahaan Joint Venture tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal 5 ayat (2) 

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia 

dan berkedudukan di dalam wilayah negara Repubik Indonesia, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang. Diatur juga di dalam  undang-undang terntang perseroan 

terbatas.  

Penyetoran atas modal saham tidak selalu dalam bentuk uang, namun 

dapat juga dalam bentuk lain, baik berupa aset yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud. Penyertaan modal dalam bentuk asset berupa benda tidak bergerak atau 

tanah biasanya disebut Inbreng.
11

 

Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut tidak menutup kemungkinan akan 

timbul suatu wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena adanya salah satu pihak yang 

berkewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi dan memberi hak kepada pihak 

yang lain untuk menerima prestasi
12

. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak 

melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa 
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yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa 

yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukannya
13

 

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana 

seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
14

 

dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan 

hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.
15

 

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk 

mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu  

perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul  

kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi  

tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata 

prestasi terbagi dalam 3 macam: 

1.   Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 

1237 KUHPerdata). 

2.   Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini 

terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata).  

3.   Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis 

ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata).  

Salah satu bentuk wanprestasi terhadap perjanjian pemasukan modal 

dalam perusahaan terlihat dalam putusan mahkamah agung nomor : 

498K/PDT/2013, Pada awalnya PT. Sarinah (Tergugat) masuk sebagai pemegang 
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saham PT. Sariarthamas Hotel International dahulu bernama PT. Sarinitokyu 

Hotel Corporation (Turut Tergugat) berdasarkan perjanjian kerjasama Joint 

Venture yang kemudian dituangkan dalam “Basic Agreement” No. WN/1317/1970 

tertanggal 30 September 1970, yang dibuat dihadapan Djojo Mulyadi, S.H., 

Notaris di Jakarta. 

Pada tahun 2007 PT. Parna Raya (Penggugat) masuk menjadi pemegang 

saham pada  PT. Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat) dengan cara 

mengambil alih saham milik PT. Konsultasi Pembangunan Semesta , PT. Tokyu 

Corporation, PT. Sojitz Corporation, yang totalnya sebesar 3750 lembar saham 

atau sebesar 50 persen saham yang dikeluarkan PT. Sarinitokyu Hotel Corporation 

(Turut Tergugat) dengan harga USD 1.000 per lembar saham. 

Selanjutnya PT. Parna Raya (Penggugat) dan PT. Sarinah (Tergugat) 

membuat perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut PT. Parna Raya 

(Penggugat) dan PT. Sarinah (Tergugat) menyatakan perjanjian kerjasama Join 

Venture yang kemudian dituangkan dalam “Basic Agreement” No. 

WN/1317/1970 tertanggal 30 September 1970 tetap sah dan berlaku serta 

mengikat kedua belah pihak. Dalam “Basic Agreement” tersebut khusunya pada 

Pasal 2 (article 2), PT. Sarinah (Tergugat) telah setuju dan mengikatkan dirinya 

untuk measukkan setoran saham sebagai modal dalam PT. Sarinitokyu Hotel 

Corporation (Turut Tergugat). Adapun penyetoran atas saham yang diambil PT. 

Sarinah (tergugat) adalah dalam bentuk Inbreng sebidang tanah dengan luas 8.491 

meter persegi yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran kembali, didapati bahwa tanah yang dijadikan 

Inbreng oleh PT. Sarinah (tergugat) ternyata hanya seluas 8.181 meter persegi. 
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Sesuai dengan perjanjian “Basic Agreement”tergugat telah setuju dan 

mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah seluas 8.181 meter persegi sebagai 

setoran saham dalam bentuk Inbreng tanah, akan tetapi sampai dengan PT. Parna 

Raya (Pengugat) masuk sebagai pemegang saham pada PT. Sarinitokyu Hotel 

Corporation (Turut Tergugat), PT. Sarinah (tergugat) hanya menyerahkan inbreng 

berupa tanah seluas 5.901 meter persegi, sedangkan tanah yang seluas 2.280 meter 

persegi karena di atasnya masih terdapat bangunan lain, maka tanah tersebut tidak 

dapat dipergunakan/dimanfaatkan oleh PT. Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut 

Tergugat). 

Selain hal tersebut di atas, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPS-LB PT. Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat)) yang 

dilakukan pada tanggal 12 Juni 2009, se;anjutnya dituangkan dalam Akta No. 7 

yang dibuat oleh Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, PT. Sarinah 

(tergugat) telah sepakat untuk melakukan relokasi terhadap bangunan yang berada 

di atas tanah seluas 2.280 M2 dan PT. Sarinah (tergugat) meminta waktu selama 1 

(satu) tahun 6 (enam) bulan untuk melaksanakan relokasi tersebut. Selanjutnya 

PT. Sarinah (tergugat) akan menyerahkan tanah tersebut sebagai inbreng ke PT. 

Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat) sesuai dengan perjanjian ”Basic 

Agreement” yang telah diseakati. Akan tetapi, sampai batas waktu yang telah 

disepakati PT. Sarinah (tergugat) belum juga melakukan relokasi terhadap 

bangunan yang berada di atas tanah seluas 2.280 meter persegi dan menyerahkan 

tanah tersebut sebagai inbreng kepada PT. Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut 

Tergugat). 
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PT. Parna Raya (pengugat) telah beberapa kali mengirimkan surat secara 

resmi kepada PT. Sarinah (tergugat) agar segera melakukan relokasi bangunan 

tersebut dan menyerahkan tanah seluas 2.280 meter persegi kepada PT. 

Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat) sebagai setoran modal awal 

(inbreng), sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PT. 

Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat), namun hal tersebut tidak pernah 

ditanggapi oleh PT. Sarinah (Tergugat).  

Dengan tidak adanya tanggapan dari PT. Sarinah (tergugat), hal tersebut 

merupakan itikad tidak baik dari PT. Sarinah (tergugat) yang berusaha untuk tidak 

melaksanakan kewajibannya sebgaimana telah disepakati dalam perjanjian “Basic 

Agreement” dan hasil RUPS-LB tanggal 12 Juni 2009. 

Dengan tidak melakukan relokasi terhadap bangunan di atas tanah seluas 

2.280 M2 dan menyerahkan tanah seluas 2.280 meter persegi tersebut kepada PT. 

Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat) untuk memenuhi kewaiban 

penyetoran modalnya (inbreng), maka tindakan PT. Sarinah (tergugat) tersebut 

dapat dikategorikan ebagai perbuatan Cidera Janji (Wanpreestasi) sebagaimana 

diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka kondisi tersebut menarik bagi 

penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai kasus tersebut yang  

dituangkan dalam tesis dengan judul AKIBAT HUKUM WANPRESTASI 

TERKAIT INBRENG DALAM PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus  

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 498K/PDT/2013). 

 

 



 

 

10 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa 

masalah yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi 

dalam perjanjian inbreng ke dalam perseroan terbatas ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam 

hal terjadinya wanprestasi dalam perjanjian inbreng dalam perseroan 

terbatas (Studi Kasus  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 498K/PDT/2013) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui akibat hukum bagi PT. Sarinah 

pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian inbreng ke dalam 

perseroan terbatas 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

pihak  yang beitikad baik dalam pejanjian inbreng ke dalam perseroan 

terbatas dalam hal ini PT. Parna Raya (peggugat) yang masuk menjadi 

pemegang saham pada PT. Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut 

Tergugat) dengan cara mengambil alih saham milik PT. Konsultasi 

Pembagunan Semesta, PT. Tokyu Corporation, PT. Sojitz Corporation, 

yang totalnya sebesar 3750 lembar saham atau sebesar 50 persen saham 

yang dikeluarkan PT. Sarinitokyu Hotel Corporation (Turut Tergugat) 

dengan harga USD 1000 per lembar saham. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari segi akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi 

pengembangan ilmu hukum kenotariatan khususnya mengenai 

penyetoran modal saham dengan inbreng berupa tanah ke dalam 

Perseroan Terbatas serta jual beli saham dalam perseroan terbatas dan 

apabila terjadi wanprestasi dalam penyetoran modal saham dengan 

inbreng berupa tanah tersebut. 

2. Manfaat dari segi praktik 

Penelitian dalam masalah ini berguna menjadi pedoman yang 

komprehensif bagi semua pihak yang terkait dengan Perseroan Terbatas 

pada umumnya serta penulis pada khususnya, untuk mengetahui pada 

saat melakukan penyetoran modal saham dengan inbreng berupa tanah 

ke dalam Perseroan Terbatas dilakukan dengan jelas, tunai dan teliti, 

terhadap hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terhadap objek 

perjanjian dalam hal ini tanah. Tanah yang menjadi obyek Inbreng 

tersebut harus di ukur kembali data fisiknya dan di umumkan di surat 

kabar nasional. Untuk memenuhi asas publisitas, yakni agar diketahui 

umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan 

untuk mengajukan keberatan atas penyetoran benda tersebut sebagai 

setoran modal saham, padahal benda itu bukan milik penyetor, tetapi 

milik pihak ketiga. 

Apabila terdapat masalah terhadap tanah yang dijadikan objek 

penyetoran saham dalam bentuk Inbreng, sebaiknya diselesaikan 
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terlebih dahulu baru dilakukan perubahan dalam jumlah pemegang 

saham dan kepemilikan saham. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap bab 

dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai 

berikut : 

1. BAB I :  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah 

dan memaparkan gambaran perkara pengadilan yang akan dianalisis. 

Pada dasarnnya pada bab ini membahas latar belakang karya penulis 

mengenai judul, rumusan masalah, tujua penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti, tinjauan umum tentang wanprestasi dan tinjauan umum 

tentang inbreng dan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang 

perjanjian, tinjauan umum tentang perseroan terbatas, tinjauan umum 

tentang joint venture, tinjauan umum tentang saham. 

 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai Metode `Penelitian yang 

dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini, yaitu penelitian hukum 
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normatif yuridis, yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari kepustakaan. 

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi analisa dan pembahasan untuk menjawab rumusan 

masalah dalam tesis ini. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan 

saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh pertanyaan 

yang diangkat pada bab pertama. 




