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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi 

warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat 

perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang 

demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.
1 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyebutkan 

bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi 

(democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang 

berdasarkan aturan hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan 

satu sama lain. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara 

(collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam 

pembentukannya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-

nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan 

perkembangan globalisasi yang modern.  

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama 

prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). 

Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan 

ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip 

negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip 

                                                        
 1 Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), hal 8 
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demokrasi yang diatur dalam undang-undang dasar. Puncak kekuasaan 

hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan 

dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Penegasan konsep 

negara hukum di Indonesia menjadi sangat penting agar ciri khas yang 

dimiliki bangsa Indonesia tetap terpelihara. Sebagaimana yang tercantum 

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”
2
 maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

negara hukum terkait erat hubungannya dengan negara kesejahteraan atau 

paham negara hukum materiil. Berkaintan dengan hal ini, paham negara 

hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, malinkan juga 

harus menyentuh kehidupan berbangsa dan bernegara.
3
 

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni (IPTEKS), perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara 

justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum 

tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai norma 

(hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak 

sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum 

dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut 

sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati, ternyata 

menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. 

                                                        
 2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
 3 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 
1999), hal 31 
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Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu 

pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan.  

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan perlu 

dijalankannya pembangunan nasional secara sadar, terencana dan 

berkelanjutan. Pembangunan nasional adalah suatu proses dimana pemerintah 

nasional dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membuat 

suatu kebijakan yang dapat merangsang perkembangan pertumbuhan 

ekonomi negara tersebut. Pembangunan Nasional bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan 

roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembangunan 

senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang 

baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan 

nasional bangsa.  

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu 

aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara 

berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk 

memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan 

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. 

Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan 

pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil,dan merata, serta 

mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju 
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dan demokratis berdasarkan Pancasila.
4
 

Dalam pelaksanakan pembangunan, kenyataan dilapangan tidak 

semuanya dapat terlaksana dengan baik. Sampai sekarang masih ditemukan 

hambatan-hambatan terutama dari perbuatan manusia yang hanya mencari 

keuntungan pribadi dan tidak mendukung adanya pembangunan nasional. 

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya kerugian dalam pembangunan, maka hal tersebut 

tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi. Jika ingin pembangunan 

meningkat, sebaliknya kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan harus 

menurun. Untuk dapat menurunkan atau mencegah terjadinya penyimpangan 

tersebut, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang lengkap. Semua 

perbuatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang jelas. Hukum selain 

berfungsi mengatur, juga berfungsi untuk memperlancar hubungan 

masyarakat satu dengan yang lainnya.  

Perusahaan di Indonesia mempunyai peranan yang cukup strategis di 

setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi. Perusahaan yang terdapat di Indonesia ada 

beberapa macam, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer 

(Commanditaire Vennootschap atau CV), Firma dan Persekutuan Perdata. PT 

merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan 

usahanya dalam berbagai bentuk.5  Kedudukan PT sebagai institusi adalah 

sebagai badan hukum, sehingga ia merupakan subjek hukum dan pelaku 

ekonomi.  

                                                        
 4 Ibid. 
 5 Ridwam Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan 
dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal 206 
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Pengaturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 

Pembentukan pengaturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk 

dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak 

lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri, sedangkan didalam 

KUHD kedudukan perseroan masih sempit, dan tidak sesuai dengan 

perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat serta hanya 

menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum, 

serta tidak mencantumkan suatu perlindungan bagi pemegang saham.
6
  

Kemudian seiring tejadinya perubahan-perubahan pada dunia usaha dan 

perkembangan ekonomi yang semakin pesat, UU No. 1 tahun 1995 yang telah 

berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dirasakan tidak lagi mampu 

untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dan menampung berbagai kebutuhan 

yang terjadi didalam dunia usaha dan perkembangan ekonomi yang pesat. UU 

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah disesuaikan 

dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha berupa 

penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun 

mempertahankan ketentuan yang ada di dalam UU No. 1 tahun 1995 yang 

dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini.
7
  

                                                        
 6 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Tebatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 1 
 7 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007), (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hal 24 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang terdiri 

dan menjalankan usaha di Indonesia adalah berbentuk PT. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dan alasan, yaitu:
8
 

1. Semata-mata untuk mengambil manfaat kerakteristik pertanggung 

jawaban terbatas; 

2. Atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah untuk 

melakukan tranformasi perusahaan; 

3. Atau juga yang termasuk dalam alasan fiscal. 

Secara umum, PT dibagi menjadi enam (6) jenis dimana masing-masing 

jenis tersebut memiliki keunikan tersendiri. Adapun jenis-jenis tersebut 

adalah PT Terbuka, PT Tertutup, PT Kosong, PT Asing, PT Domestik, dan 

PT Perseorangan. Di dalam penulisan ini, penulis akan lebih membahas 

mengenai PT Tertutup. PT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang saham-

sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu tetapi setiap orang dapat 

ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari keluarga 

sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan atas nama, yaitu atas 

nama orang-orang tertentu secara terbatas. Hal Ini dimaksudkan agar saham-

saham tersebut tidak mudah dipindah-tangankan atau dijual kepada orang 

lain. Tujuan mendirikan PT semacam ini mempunyai maksud-maksud 

tertentu. Apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT 

dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha-

usaha tersebut. Perseroan tertutup tidak terdaftar didalam bursa efek dan tidak 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal 

                                                        
 8 Rudhy Prasetia, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2003), hal 2 
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(Bapepam).
9
 Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (AD) 

hanya sedikit jumlahnya dan dalam AD sudah ditentukan dengan tegas siapa 

yang boleh menjadi pemegang saham.
10

 

Untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT yang selanjutnya disebut PT 

menurut UU PT harus memenuhi unsur-unsur:
11

  

1. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal;  

2. Didirikan atas dasar perjanjian;  

3. Melakukan kegiatan usaha;  

4. Modalnya terbagi saham-saham;  

5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta 

Peraturan Pelaksanaannya.  

Saat pendirian PT, beberapa subjek hukum mengadakan konsensus yang 

dituangkan dalam akta notaris sebagai akta pendirian. Kemudian para pemegang 

saham setelah menyetorkan modalnya akan memperoleh Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam tahap selanjutnya 

didaftarkan di Berita Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 UU 

PT (No. 40 Tahun 2007), organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, 

direksi dan dewan komisaris. PT sebagai subjek hukum memiliki kelebihan, yaitu 

yang terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keberadaan RUPS 

sebagai organ tertinggi yang mempunyai wewenang tertentu dan kewajiban 

direksi untuk meminta persetujuan RUPS dalam melakukan tindakan tertentu  

dinilai merupakan bentuk perlindungan yang memadai bagi pemegang saham dan 

                                                        
 9 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2003), hal 40 
 10 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1996), hal 61 
 11 Binato Nadapdap, Op.Cit., hal 30 
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pihak kreditur.
12

 

Mengingat PT sebagai badan usaha yang terdiri atas saham-saham, maka 

dalam UU PT terbaru ini juga ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan 

harus disetor penuh agar dalam melaksanakan tugasnya mampu berfungsi secara 

sehat, berdaya guna dan berhasil guna. PT merupakan salah satu bentuk dalam 

kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti 

perkembangan zaman, disamping untuk memberikan perlindungan bagi 

kepentingan pemegang saham.  

Suatu perseroan melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan 

bidang usahanya, yang salah satunya melakukan restrukturisasi perusahaan. 

Restrukturisasi perseroan merupakan suatu tindakan melakukan penataan 

terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan menciptakan 

daya saing dan kompetisi. Pada UU PT khususnya dalam BAB VIII, diatur 

mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan PT dalam rangka 

mempertahankan PT nya atau dalam rangka melakukan pengembangan PT nya 

yaitu berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. 

Restrukturisasi perseroan dilakukan dengan latar belakang dan tujuan yang 

berbeda-beda, tergantung dari pelaku dan kondisi ekonomi secara makro saat 

restrukturisasi perseroan itu dilakukan. Namun demikian, secara umum dengan 

dilakukannya restrukturisasi perseroan diharapkan akan diperoleh sinergi yang 

akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibanding apabila perseroan-

perseroan tersebut bergerak sendiri-sendiri.
13

  

                                                        
 12 Absori, Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengambangan, (Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 1998), hal 37 
 13 Munir Fuady, Hukum Akuisisi, Take Over dan LBO, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 
2001), hal 4-5 
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Keempat strategi restrukturisasi tersebut diatas memiliki kekhususan dan 

karakteristik masing-masing. Tetapi dalam tulisan ini penulis akan melakukan 

analisis mengenai penggabungan perusahaan.  

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan 

atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang 

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih 

karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status 

badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14

 Peleburan 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan 

diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva 

dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang 

meleburkan diri berakhir karena hukum.
15

 Pengambilalihan adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk 

mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT 

tersebut.
16

 Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT untuk 

memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva PT beralih 

karena hukum kepda dua PT atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva PT beralih 

karena hukum kepada satu PT atau lebih.  

Penggabungan perusahaan dan merger memiliki perbedaan, yaitu merger 

dalam istilah hukum perusahaan adalah tindakan penggabungan dua perusahaan 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, dimana satu 

                                                        
 14 Pasal 1 ayat (9) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
 15 Pasal 1 ayat (10) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
 16 Pasal 1 ayat (11) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 



 10 

dari berbagai perusahaan tetap bertahan dan yang lainnya hilang.
17

 Merger terjadi 

ketika dua perusahaan sepakat untuk bergabung dan membentuk perusahaan baru, 

konsekuensinya kedua perusahaan tersebut menyerahkan saham mereka dan 

perusahaan baru itu akan menerbitkan saham sebagai gantinya. Dengan 

melakukan merger ini mereka berharap bisa memperoleh banyak manfaat, karena 

ini bisa mencakup banyak hal, mulai dari penghematan biaya, perluasan pasar, 

penguasaan teknologi, akses dana yang lebih besar dan masih banyak lagi.  

Di dalam UU PT ditentukan bahwa jika terjadi penggabungan, maka 

perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
18

 Penggabungkan itu 

sekaligus dan serentak memindahkan aktiva (asset) dan pasiva (liabilities) dari 

perusahaan yang diambil alih dan terjadi demi hukum. Meskipun secara otomatis 

pengalihannya melalui hukum tetapi untuk mencapai kepastian hukum agar dapat 

melindungi kepentingan para pihak yang terkait maka dibuat akta perjanjian 

merger. 

Pada praktiknya seringkali terjadi shareholder atau pemegang saham 

berlomba lomba untuk menguasai dengan cara yang beragam, salah satunya 

adalah dengan cara penggabungan. Kegiatan penggabungan bertentangan dengan 

UU PT No. 40 Tahun 2007 ketika hal tersebut merugikan bagi pihak lain atau 

dalam konteks ini adalah pemegang saham lainnya. Penggabungan dapat 

membuat pemegang saham lainnya dirugikan dengan cara membuat pemegang 

saham yang lain menjadi pemegang saham minoritas.  

Ditegaskan dalam Pasal 107 ayat (3) UU PT bahwa dalam hal penggabungan 

yang tidak didahului likuidasi, seluruh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang 

                                                        
 17 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 
56 
 18 Pasal 122 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
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menggabungkan diri beralih karena hukum (by operation of law) kepada 

perusahaan hasil penggabungan. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas 

menjelaskan keputusan perseroan untuk menggabungkan diri harus didasarkan 

pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk itu, rancangan 

penggabungan yang terlebih dahulu telah disetujui dan ditandatangani oleh 

Direksi dan Dewan Komisaris. Konsep akta penggabungan yang telah mendapat 

persetujuan RUPS dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan 

notaris.
19

 Suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin melakukan penggabungan 

untuk terlebih dahulu mengetahui dan memperhitungkan segala aspek yang 

berkaitan dengan penggabungan sehingga pelaksanaan penggabungan tersebut 

dapat berhasil dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.  

Bagi pemegang saham, prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang 

biasa disebut dengan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan. 

Dimana ketika mengelola suatu perusahaan harus dilakukan secara amanah, 

akuntabel, transparan dan fair untuk mencapai tujuan tercapainya nilai perusahaan 

jangka panjang dan kepentingan semua pihak dapat terlindungi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan 

dapat memberikan suatu rasa aman bagi para pihak dalam perusahaan, karena 

dengan prinsip-prinsip tersebut perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Sebaliknya, para pihak dalam suatu perusahaan tidak akan mendapat kenyamanan 

dalam perusahaannya bila pengelolaan perusahaan tidak dijalankan dengan 

prinsip-prinsip GCG. Khususnya dalam melindungi kepentingan pemegang saham 

                                                        
 19 Pasal 13 PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan 
Pengambilalihan Perseroan Terbatas 
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sebagai pihak yang dirugikan bila mana terjadi benturan kepentingan. 

Padahal, pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau 

kelompok usaha yang akan melakukan penggabungan usaha harus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalam upaya untuk 

memberikan adanya kepastian hukum atas tindakan penggabungan dan 

melindungi kepentingan para pihak terutama pihak ketiga yaitu pemegang saham.   

Sebelumnya ada beberapa penelitian hukum yang sudah dilakukan serupa 

dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut adalah 

“Perlindungan Pihan Yang Lemah Pasca Penggabungan (Merger) Suatu Perseroan 

Terbatas” dan “Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi 

Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan”. Pada kedua topik penelitian 

tersebut lebih menitik beratkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas 

yang dilakukan dalam suatu PT Terbuka. Perbedaan dengan penelitian yang kali 

ini penulis lakukan adalah penulis tidak hanya membahas mengenai perlindungan 

hukum terhadap pemegang saham minoritas, tetapi terhadap pemegang saham 

yang dirugikan akibat terjadinya penggabungan perusahaan dan penulis 

membatasi hanya pada Perseroan Tertutup. Penelitian ini juga akan memfokuskan 

pada proses penggabungan perusahaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah 

hukum yang berlaku di dalam UU PT. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlindungan terhadap pemegang saham 

dalam suatu transaksi benturan kepentingan merupakan hal yang sangat penting 

dan perlu dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih 

jauh dan membahasnya dalam tesis penulis yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang Saham Pada PT Tertutup Dalam Penggabungan 
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Perusahaan Di Tinjau Dari UU PT No. 40 Tahun 2007”. 

1.2  Indentifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan dua 

pokok permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggabungan perusahaan menurut UU 

PT No. 40 Tahun 2007? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham ketika terjadi 

penggabungan perusahaan yang tidak sesuai dengan UU PT No. 40 Tahun 

2007? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai 

penggabungan dalam UU PT No. 40 Tahun 2007.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi 

pemegang saham yang dirugikan akibat adanya penggabungan yang tidak 

sesuai dengan UU PT No. 40 Tahun 2007. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitiaan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai 

berikut: 
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1.4.1.1 Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran dan 

wawasan pemikiran yang baru untuk perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan pada khususnya untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham ketika 

terjadi penggabungan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

1.4.1.2 Masukan bagi penegak hukum yang ingin memperdalam, 

mengembangkan dan menambah pengetahuan mengenai 

bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham ketika 

terjadi penggabungan, sesuai dengan undang-undang dan 

ketentuan yang berlaku.  

1.4.1.3   Menambah kasanah perpustakaan dan keilmuan yang baru. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai 

berikut: 

1.4.2.1 Memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-

pihak pemerintahan dalam hal perlindungan hukum, terlebih 

khusus kepada pemegang saham sebagai objek dari penelitian 

ini. 

1.4.2.2 Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat atau dalam hal ini pemegang saham untuk lebih 

berhati-hati dalam melakukan investasi saham bersama dalam 

suatu perseroan terbatas. 
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1.4.2.3 Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-

undangan nasional khusunya yang berhubungan dengan masalah 

investasi saham dalam perseroan terbatas. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Penulisan tesis ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa Bab, yaitu Bab I – 

Bab V yang dalam setiap Bab dibagi menjadi beberapa Sub Bab. Berikut ini 

adalah gambaran secara umum dan singkat mengenai isi dari setiap Bab 

dalam penulisan ini: 

BAB I. Latar Belakang 

Bab ini berisi latar belakang topik yang sudah dipilih, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori serta  sistematika penulisan dari 

keseluruhan penelitian ini. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini akan  dijelaskan mengenai landasan teori  yang berupa 

pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

penyusunan tesis serta beberapa literature riview yang berhubungan dengan 

penelitian. 

BAB III. Metode Penelitian 

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian, operasional 

variable dan pengukuran, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data yang diganakan, serta rancangan 

uji hipotesis. 
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BAB IV. Pembahasan 

Pada bab ini penulis akan diuraikan mengenai topik yang penulis pilih dan 

teliti selama proses pengerjaan tesis. Penulis juga memuat dokumen-dokumen 

terkait yang digunakan guna mendukung dalam pembahasan tesis tersebut. 

BAB V.  Penutup dan Saran 

 Berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah 

serta saran-saran yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi. 

 

 

 

 

 




