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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Dalam dunia usaha yang makin berkembang maka semakin banyak pula 

persaingan dalam dunia usaha atau bisnis, untuk mengahadapi semua itu maka 

perlu adanya kerjasama antara satu orang dengan orang ataupun satu orang 

dengan kelompok usaha. Bentuk kerjasama dalam bisnis bukanlah hal yang baru, 

dari zaman dulu sudah banyak bekerjasama dalam bisnis terutama yang bersifat 

sederhana dengan tujuannya masing-masing. Disaat sekarang ini ada banyak 

sekali bentuk kerjasama dalam melakukan investasi, dimana terdapat 2 (dua) jenis 

investasi: 

1. Investasi Langsung (Direct Investment) atau Penanaman Modal Jangka 

Panjang 

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan 

patungan (joint venture company) dengan mitra local, melakukan kerja sama 

operasi (joint operation scheme) tanpa membentuk perusahaan baru, 

menonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan 

local, memberikan bantuan teknis dan manjeral (technical and management 

assistment) maupun dengan memberikan lisensi. Investasi secara langsung ini 

dikaitkan dengan adanya keterlibatan dari pemilik modal dalam kegiatan 

pengelolaan.
1
 

2. Investasi Tak Langsung (Indirict Investment) atau Portofolio Investment  

                                                           
1
 Muhamad Said Is, S.H.I., M.H, Hukum Bisnis,  (Malang: Setara Press, 2018) hlm. 37 



2 
 

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka 

pendek yang mencakup penanaman kegiatan transaksi di pasar modal dan di 

pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka 

pendek karena pada umumnya jual beli saham atau mata uang dalam jangka 

waktu relative singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham dan/atau mata 

uang yang hendak mereka jual belikan.  

 Investasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh Perseroan dalam 

menjalankan usahanyana, Perseroan memiliki beberapa jenis sumber dana antara 

lain: 

1) Pemegang Saham Sendiri. 

Terkait dengan sumber dana dari pemegang saham sendiri memiliki 

keterbatasan dikarenakan tata cara penyertaan modal harus sesuai dengan 

ketentuan dalam UUPT, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yakni : 

a. Peningkatan Modal Perseroan 

Dalam hal peningkatan modal dalam Perseroan. pemegang saham 

berkewajiban melakukan penyetoran modal dengan persentase masing-

masing pemegang saham yang akan dicatat kedalam neraca keuangan 

Perseroan sesuai dengan komposisi saham masing-masing pemegang 

saham.  

b. Pengeluaran Saham dalam Simpanan. 

Dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan, maka pemegang saham 

waiib untuk melakukan penyetoran modal atas jumlah saham yang 
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dikeluarkan sesuai dengan persentase yang dimiliki oleh masing-masing 

pemegang saham. 

c. Pinjaman Pemegang Saham  

Pinjaman pemegang saham sangat mungkin dilakukan dalam hal salah 

satu atau sebagian pemegang saham Perseroan merupakan pihak yang 

memiliki dana yang cukup besar yang selanjutnya terhadap pnjaman 

tersebut dapat dikenakan bunga atas pinjaman.  

2) Pihak Ketiga 

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan dasar adanya 

kebutuhan dari masing masing Perseroan yang nantiya dituangkan dalam 

bentuk perjanjian kerjsama maupun pinjaman dari pihak ketiga. Dimana 

didalam perjanjian kerjasama tersebut akan diatur secara terperinci terkait 

dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk dengan pembagian 

keuntungan baik bersifat tetap maupun tidak.  

a. Pinjaman dari Lembaga Pembiayaan (Bank dan/Non Bank)  

Merupakan dana yang diperoleh dari luar perusahaan. Umumnya dana 

pinjaman ini adalah bentuk fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan kepada Perseroan bertujuan untuk menggerakan kegiatan usaha 

Perseroan dengan bunga tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

Namun terhadap pinjaman pihak ketiga terdapat beberapa hal yang harus 

dipenuhi oleh Perseroan, antara lain : 

a)  Adanya jaminan Perseroan untuk aset Perseroan yang telah dicover 

oleh asuransi. 
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b) Kewajiban laporan keuangan yang sehat dalam 2 tahun terkahir. 

c) Pembayaran hutang pokok dan bunga atas pinjaman fasilitas yang 

bersifat floating. 

d) Perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh Bank. Tidak ada pembagian 

deviden  

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas didasarkan oleh Perjanjian antara 

Perseroan dengan Lembaga Pembiayaan (Bank) dan oleh karenaya tunduk 

kepada ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, meskipun 

terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian bank yang dapat merugikan 

Perseroan namun dalam hal ini Perseroan harus menerima ketentuan 

tersebut mengingat kebutuhan dana dalam pelaksanaan usaha. 

b. Perjanjian Kerjasama, dimana dalam hal ini Perseroan mendapatkan  

suuntikan modal dari pihak ketiga dengan sistem bagi hasil atau 

keuntungan, dalam hal ini pihak ketiga menanamkan modal namun tidak 

menjadi bagian dari Perseroan hal tersbut berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan  biasanya dituangkan dalam bentuk 

perjanjian kerjasama yang didalam perjanjain tersebut terdapat ketentuan 

masing-masing hal kewajiban para pihak, pembagian keuntungan dan hal-

hal lain yang disepakati oleh para pihak.  

3) Investor Baru 

Dimana investor baru bisa masuk dalam Perseraon melalui jual beli saham 

atau pengambilan saham baru, dengan perincian sebagai berikut: 
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a. Jual Beli Saham 

Merupakan kesepakatan penjual dan pembeli yang selanjutnya dituangkan 

dalam Akta Jual Beli saham meskipun  dalam jual beli saham tidak 

memiliki efek secara langsung dalam Perseroan diaharapkan investor 

tersebut dapat memberikan dana segar dari pemegang saham baru, dan 

dalam hal pemegang saham baru tersebut memiliki dana yang cukup 

banyak maka dalam hal Perseroan memebutuhkan sumber dana dapat 

dilakukan melalui pinjaman pemegang saham tanpa melakukan 

peningkatan modal Perseroan, dan diharapkan dapat menjaga stabilitas 

keuangan Perseroan.  

b. Pengambilan saham baru 

Pengambilan saham baru sangat dibutuhkan oleh Perseroan yang Pasal (1) 

angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), mengatur mengenai definisi 

pengambilalihan yaitu sebagai berikut : 

"Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham 

Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 

Perseroan tersebut". 

 

Adapun Pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UUPT, dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari 

pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur 

prosedur hukum yang berbeda di dalam UUPT. Kemudian, dalam hal 

sebuah proses pengambilalihan saham suatu Perseroan ada yang dapat 
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mengakibatkan perubahan pengendalian maupun tidak menimbulkan 

perubahan pengendalian dalam Perseroan tersebut.
2
 

Berdasarkan konsep-konsep sebagaimana terurai diatas maka terdapat 

perbedaan yang cukup jelas kerjsama pihak ketiga dengan investor baru yang 

memasukan modal dalam Perseroan, Dimana dalam hal kerjasama dengan pihak 

ketiga ada keuntuntungan dan pembagian hasil, berdasarkan perjanjian kerjasama  

sehingga tunduk kedalam Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata. Namun dalam 

investor yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT tetap terdapat unsur 

kerjsama karena Perseroan  didirikan atas dasar Perjanjian tapi dengan dituangkan 

dalam Anggaran Dasar dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, oleh karennya Investor yang melakukan penanaman modal dalam 

Perseroan haruslah tunduk pada ketentuan Undang-Undangtentang  Perseroan 

Terbatas No. 40/2007 , maka jelas dalam hal ini ada perbedaan konsep pengertian 

dan aturan dalam penyertaan modal tersebut sehingga  hal ini dapat dilihat dalam 

Putusan Perkara Nomor: 2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, 

dimana pada tahun 2014 Ny. Jessicha  yang melakukan invesatasi  di PT.Maxindo 

Artha Prima dengan melakukan penyetoran modal dituangkan dalam bentuk 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Maret 2014  

menyetujui untuk dilakukannya pengalihan sebagian saham pemegang saham 

lama kepada Penggugat sekaligus melakukan peningkatan modal. Seiring dengan 

berjalannya waktu penggugat yang merasa sebagai pemegang saham PT. Maxindo 

Artha Prima mempertanyakaan terkait dengan dividen tahunan.  
                                                           
2
 Prosedur Hukum Pengambilan Perseroan Terbatas, (On-line), tersedia di 

https://www.hukumPerseroanterbatas.com/akusisi-perusahaan/prosedur-hukum-
pengambilalihan-Perseroan-terbatas/ 

https://www.hukumperseroanterbatas.com/akusisi-perusahaan/prosedur-hukum-pengambilalihan-perseroan-terbatas/
https://www.hukumperseroanterbatas.com/akusisi-perusahaan/prosedur-hukum-pengambilalihan-perseroan-terbatas/
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Dimana seharusnya penyertaan modal dalam Perseroan harus sesuai 

dengan pengaturan UU No. 40 Tahun 2007, yang salah satuya  untuk menciptakan 

hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung 5 (lima) 

kualitas : “Stability”, “Predictability”, “fairness”, “education” dan kemampuan 

profesi hukum yang meningkat. Stabilitas dan kemampuan (Stability) meramalkan 

adalah prasyarat untuk fungsinya sistem ekonomi. Dengan adanya kepastian 

hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penegakan 

hukum (fairness) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dan juga merupakan usaha pemerintah 

(education) menuju unifikasi hukum.
3
 

Berbeda dengan KUHD yang tidak menegaskan bahwa Perseroan itu 

didirikan berdasarkan perjanjian, UUPT 40/2007, melalui Pasal 1 Angka 1 

menegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian. Istilah perjanjian sering disamakan pengertiannya dengan persetujuan, 

karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.
4
 Kata perjanjian merupakan 

terjemahan dari kata overeenkomst.
5
 Selain perjanjian, ada yang menerjemahkan 

overeenkomst sebagai persetujuan.
6
 Perjanjian tidak sama persis artinya dengan 

kontrak, karena perjanjian bisa tertulis (kontrak) maupun lisan.
7
 Ada pula yang 

menggunakan istilah perjanjian dan persetujuan sama artinya. suatu perjanjian, 

                                                           
3
 Erman Rajaguguk, Perananan HUkum Dalam Pembangunan Pada Era Globalilasi : Implikasinya 

Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia (Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan 
Jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 
Januari 1997, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 10-11 
4
 R. Subekti: Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm.1 

5
 Ibid., hlm.1. 

6
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale,1985), hlm. 8.  

7
 R. Subekti: Hukum Perjanjian, Op.cit., hlm.1. 
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yang merupakan perbuatan hukum, yang timbul dari perbuatan berupa janji satu 

sama lain dari dua orang atau lebih, yang menerbitkan perikatan. Harus dibuat 

dengan konstruksi hukum yang didalamnya terdapat pada satu pihak hak dan 

kewajiban dan di lain pihak ada kontrak hak dan kontra kewajibannya. 
8
 Dimana 

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 “Perseroan didirikan oleh 2 

(dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa 

Indonesia.” Dengan harus terpenuhinya syarat formil maupun materil. Syarat 

formil dimaksud adalah adanya persyaratkan bahwa untuk pendirian suatu 

Perseroan terbatas harus dituangkan dalam akta Notaris berbahasa Indonesia, 

sedangkan syarat materil tidak terpenuhi apabila diantaranya terdapat cacat 

hukum pada pernyataan kehendak dari para pendirinya, serta syarat sah lainnya 

untuk suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana anggaran 

dasar merupakan bagian dari akta pendirian Perseroan terbatas yang memuat 

aturan main dalam Perseroan dan menentukan setiap hak dan kewajiban dari 

pihak-pihak dalam anggaran dasar baik Perseroan itu sendiri, pemegang saham, 

pengurus Perseroan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap masalah tersebut dengan tesis berjudul “ANALISA YURIDIS 

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN MODAL YANG TELAH DISETOR  

DALAM  PERSEROAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG 

TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS) PUTUSAN 

                                                           
8
 Dr. Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2017),hlm.6 
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MAHKAMAH AGUNG NOMOR:2075K/PDT/2017.Jo.No.494/PDT.G/2015/ 

PN.JKT.BRT. 

I.2 Rumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak di capai 

menjadi terarah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, perlu dikaji 

lebih jauh mengenai peraturan perundang-undangan dalam berinvestasi guna 

memenuhi kebutuhan dan memacu pembangunan nasional serta mendapatkan 

kepasatian dan penegakan hukum, disamping kelangsungan usaha dan berusaha 

bagi pelaku bisnis, yang diharapkan bisa berkontribusi bagi perkembangan dunia 

usaha pada khususnya dan perekonomian negara pada umumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Maka Penulis bermaksud menganalisa Putusan Nomor Perkara: 

2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt yang dianggap menimbukan 

kerugian bagi penyetor modal, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum penggugat selaku investor terhadap  

penyetoran modal dalam Perseroan berdasarkan  putusan pengadilan Putusan 

Nomor Perkara: 2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian modal yang telah disetor dalam 

Perseroan berdasarkan Putusan Nomor Perkara: 

2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt? 
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I.3   Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan dari penulis melakukan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum penggugat selaku investor terhadap  

penyetoran modal dalam Perseroan berdasarkan  putusan pengadilan Putusan 

Nomor Perkara: 2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian modal yang telah disetor dalam 

Perseroan berdasarkan Putusan Nomor Perkara: 

2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt 

I.4  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor yang 

berkendak melakukan investasi di Indonesia baik investor lokal maupun asing. 

Dimana dalam penulisan ini dapat menjawab kerancuan terkait dengan penyertaan 

modal ke dalam Perseroan dengan melihat hubungan hukum yang menjadi dasar 

kerjasama. Dalam hal hubungan hukum yang timbul adalah hubungan 

berdasarkan UUPT maka dalam melakukan penyertaan modal meskipun 

menganut Pasal 1320 dan 1338 KUHperdata namun tidak boleh bertentangan 

dengan UUPT. Dimana  kerancuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Putusan 

Nomor Perkara: 2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt mengenai 

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan didalam putusan tersebut 

Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikan  uang yang telah disetor ke 

dalam Perseroan, dan oleh karena itu penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui 

bagaimana cara pengembalian modal yang telah disetor kedalam Perseroan 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telag berkekuatan hukum tetap. 
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I.5 Sistematika Penelitian 

Dalam tesis ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab, sebagai 

berikut  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematikan 

penulisan, yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam 

tesis ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Penulis membagi bab ini menjadi beberapa sub bab yang masing-masing 

membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yang spesifik, yakni : 

bab tentang perjanjian, bab tentang perbuatan melawan hukum, bab 

tentang notaris, bab tentang perseroan terbatas, dan bab tentang upaya 

hukum dan eksekusi. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang 

penulis pakai untuk membuat tesis ini. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab keempat ini, penulis akan membahas serta menganalisa 

mengenai penyertaan modal dalam Perseroan, pelaksanaan pengembalian 

penyetoran modal dalam Perseroan berdasarkan putusan pengadilan  (studi 

kasus Putusan Nomor 2075K/Pdt/2017.Jo.No.494/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt). 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran 

dari hasil penulisan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah 

dianalisa dan dibahas di bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




