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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sesuai dengan konstitusi negara bahwa Indonesia adalah negara 

hukum.
1

 Hukum sengaja dibuat, dioperasikan dan dikembangkan melalui 

mekanisme rule of recognition (pembuatan hukum), rule of adjudication 

(penyelesaian sengketa) dan rule of change (perubahan hukum) yang 

tujuannya untuk menciptakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
 2

 

Sebagai negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara termasuk dalam dunia 

usaha. Salah satu bentuk dunia usaha yang banyak diminati yaitu Perseroan 

Terbatas (PT), karena bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang 

paling lazim. Bahkan sering dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan 

bentuk yang paling dominan. Dominasi Perseroan Terbatas tidak hanya 

terdapat  di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain. 

Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas memiliki sifat, ciri khas dan 

keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya,
3
 juga 

karena Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan merupakan badan 

                                                           
1
 Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat ( 3) UUD 

1945 Perubahan ke-4. 
2
 Abu Rokhmad, Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori 

Maslahah, Cetakan ke-1, (Semarang: Program Pascasarjana IAN Walisongo dan Pustaka Rizky 

Putra,  2014), hal. 31. 
3
 Adrian Sutedi, Buku Pintar Perseroan Terbatas, Cetakan ke-1, (Jakarta: Raih Asa 

Sukses, 2015), hal. 17. 



2 
 

hukum yang mandiri serta Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang 

berstatus badan hukum yang tanggungjawabnya terbatas (limited liablity) bagi 

para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris.
4
 

Secara filosofis, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum disediakan 

untuk keperluan asosiasi modal (pengumpulan sejumlah modal yang amat 

besar dari sejumlah orang yang amat banyak)
5
. Badan usaha yang berbentuk 

Perseroan Terbatas ini lebih mudah mengumpulkan dana untuk menjadi modal 

usaha, karena pemilik (pemegang saham) menginginkan risiko dan biaya 

sekecil mungkin dalam melakukan investasi.
6
  

Kata “Perseroan Terbatas” sendiri dalam Kamus Hukum memiliki 

pengertian perusahaan yang didirikan dengan modal yang terbagi  dalam 

saham-saham dimana tanggungjawab setiap persero hanya terbatas sampai 

besarnya saham yang dimilikinya.
7

 Perseroan terbatas dapat digolongkan 

sebagai perusahaan (corporation), yang dipandang sebagai makhluk fiksi 

(fictius being) atau badan buatan (artificial entity), yang dapat melakukan 

usaha sebagaimana manusia senyatanya.
8
 

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan perseroan adalah Badan 

Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
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saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksananya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat 

bahwa unsur dari perseroan terbatas menyebutkan adanya modal yang terbagi 

dalam saham, sehingga dapat dilihat adanya kepemilikan saham dari 

perorangan atau badan hukum dalam perseroan tersebut yang biasa disebut 

sebagai pemegang saham. Pemegang saham sendiri merupakan organ dari 

perseroan, organ perseroan ini diumpamakan tubuh manusia yang memiliki 

organ-organ untuk menggerakan tubuh, demikian juga dengan perseroan 

memerlukan organ untuk menggerakan roda perseroan sehari-hari. Organ 

perseroan ini akan saling berkoordinasi untuk melakukan atau mengambil 

tindakan agar perseroan dapat berjalan sebagaimana mestinya, organ-organ 

tersebut seperti tercantum dalam UU PT Pasal 1 Ayat (2) dikatakan “Organ 

Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan 

Komisaris”.  

Dari salah satu komponen dari Perseroan yang turut menjadi objek 

pengaturan hukum dan memiliki peranan penting disini adalah Pemegang 

Saham, Pemegang Saham adalah komponen utama dari perseroan yang dapat 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang 

Saham ini merupakan bagian terpenting dan memiliki kedudukan sebagai 

organ perseroan yang tertinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (4) 

UU PT yang menyatakan “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya 

disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang 
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tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.   

Pada dasarnya RUPS ini adalah putusan rapat atau musyawarah yang 

hanya mengikat secara internal perseroan. Terhadap putusan tersebut harus 

mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya 

disebut Kemenkumham), dimana hasil tersebut didaftarkan dalam daftar 

perusahaan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara, maka keputusan 

RUPS tersebut mengikat pihak ketiga atau masyarakat luas. Pada dasarnya 

penyelenggaraan RUPS yang mengeluarkan suatu keputusan harus sesuai 

dengan UUPT, akan tetapi penyelenggaraan RUPS tersebut sering mengalami 

kendala yang menyebabkan suatu perselisihan antara organ dari perseroan 

tersebut. 

Perselisihan ini terjadi baik antara Pemegang Saham, Komisaris 

maupun dengan Direksi perseroan, perselisihan ini dapat berupa kebijakan 

perusahaan yang kurang tepat, ataupun penyalahgunaan wewenang dari 

Direksi, atau Direksi belum menyelenggarakan RUPS tahunan ataupun adanya 

permohonan penyelenggaraan RUPSLB dari Komisaris maupun dari 

Pemegang Saham yang tidak segera ditindak lanjuti. Dengan demikian 

Pemegang Saham atau Komisaris yang meminta penyelenggaraan RUPS/LB 

dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk 

mengeluarkan penetapan berupa pemberian izin kepada pemohon (pemegang 

saham/Komisaris) untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS/LB tersebut. 
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Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS tahunan sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi 

dan Komisaris telah berakhir.
9

 Seperti diketahui dalam penyelenggaraan 

RUPS ini harus diselenggarakan setiap tahunnya untuk memberikan laporan 

pertanggungjawab dari Direksi kepada pemegang saham. 

Mengenai penyelenggaraan RUPSLB yang diajukan ke pengadilan 

setempat dalam prakteknya tidak serta merta dapat dikabulkan oleh pengadilan 

setempat yang berdasarkan alasan-alasan seperti yang dimaksud di atas, tapi 

terkadang pengadilan melihat fakta-fakta lain yang terungkap dalam 

persidangan. Sebagaimana terjadi dalam studi kasus terhadap Penetapan 

Pengadilan Negeri Batam Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm jo Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2917 K/Pdt/2016. Permohonan RUPSLB ditolak 

oleh Pengadilan Negeri Batam dengan berbagai pertimbangan, padahal dalam 

menjalankan roda perseroan dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dari 

Direksi dikarenakan telah terjadi kekosongan jabatan dalam perseroan tersebut. 

Oleh karenanya dibutuhkan suatu tindakan untuk segera melakukan RUPS 

untuk melakukan pergantian Direksi agar dapat menjalankan roda perseroan, 

seperti pada  kasus di atas, terdapat suatu alasan yang nyata untuk segera 

dilakukan RUPS karena Direksi tidak melakukan RUPS tahunan sebagaimana 

diatur dalam UU PT, Direksi terlibat suatu perkara pidana yang menyebabkan 

Direksi tersebut dihukum dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar dan UUPT, ataupun belum 
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dilakukan pergantian Direksi apabila salah satu Direksi tidak dapat 

menjalankan kewajibannya ataupun telah meninggal dunia. Adanya 

permohonan RUPSLB dari Pemegang Saham yang tidak ditindak lanjuti oleh 

Direksi. Dengan demikian cukup alasan bagi Pemegang Saham untuk segera 

meminta dilakukan RUPSLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Di dalam UU PT telah ditentukan permohonan RUPSLB dapat dilakukan 

apabila tidak tercapainya kuorum dalam pada RUPS ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) 

sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk menentukan kuorum 

tersebut. 

Adapun prosedur pelaksanaan untuk diadakannya RUPS ke-1 (satu) 

dan ke-2 (dua) ini dilakukan dengan cara memanggil seluruh pemegang saham. 

Hal ini dilakukan oleh perseroan dengan instruksi dari Direksi, Komisaris atau 

dalam hal tertentu dilakukan oleh Para Pemegang Saham. Pengaturan tentang 

pemanggilan pemegang saham diatur di dalam Pasal 81 Ayat (1) UUPT, 

ketentuan ini biasa dilakukan karena pemegang saham adalah pihak yang 

paling berkepentingan dalam RUPS, dan untuk menjamin keberhasilan 

maupun tidaknya suatu perseroan. 

Dalam hal penyelenggaraan RUPS ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) ini 

biasanya dilakukan dihadapan Notaris tempat wilayah kerja/atau tempat 

domisili dari perseroan tersebut berada, dimana Notaris bertugas/atau 

berkewajiban untuk membuat berita acara penyelenggaraan RUPS berserta 

daftar hadir dari tamu undangan berdasarkan kepemilikan saham dari 

pemegang saham. Pada kasus di atas,  Perseroan telah melaksanakan RUPS 
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ke-1 (satu) dan RUPS ke-2 (dua) yang dilaksanakan di hadapan Notaris akan 

tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala dimana tidak tercapainya 

kuorum dalam penyelenggaraan RUPS tersebut, sehingga disarankan untuk 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat menyelenggarakan 

RUPSLB berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini Notaris selaku 

pembuat Akta dapat memberikan masukkan/atau saran kepada perseroan agar 

dapat menjalankan RUPSLB berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana 

diatur dalam UU PT.  

Pengaturan mengenai RUPS dalam UU PT secara khusus diatur dalam 

Pasal 75 – 91, pengaturan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan 

kepastian hukum dalam melaksanakan RUPS, namun terkadang dalam 

pelaksanaannya Pasal 86 Ayat (5)
10

 belum dapat memenuhi rasa keadilan 

dalam melaksanakan RUPS. Sebagaimana terjadi pada Penetapan Pengadilan 

Negeri Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor         

2917 K/Pdt/2016, dikarenakan dasar atau alasan yang diajukan untuk 

melaksanakan RUPS tidak dikabulkan oleh pengadilan dengan berbagai 

pertimbangan, padahal diketahui permohonan tersebut dimohonkan 

dikarenakan adanya suatu hal yang penting demi kelangsungan roda perseroan 

tersebut dimana perseroan harus menyelesaikan kewajiban pembayaran atas 

kredit modal operasional perseroan kepada pihak ketiga (bank)  dan berimbas 

kepada pihak lain yang telah melakukan kerjasama maupun kegiatan bisnis 

dalam perseroan dikarenakan tidak adanya orang yang berwenang dan 
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kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ke-3 (tiga).  
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bertanggung jawab dalam menjalankan roda perseroan. Dengan tidak adanya 

pihak yang berwenang dalam menjalankan roda perseroan mengakibatkan 

kekosongan dalam perseroan, sehingga dapat menimbulkan adanya sengketa 

hukum dari pihak ketiga yang haknya telah dilanggar.    

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian ini dalam bentuk penulisan proposal tesis dengan judul: 

IMPLIKASI TERHADAP PENOLAKAN PENGADILAN ATAS  

PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR    

BIASA  PERSEROAN TERBATAS  (STUDI KASUS) . 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi bagi Perseroan Terbatas dan pihak ketiga terhadap 

adanya penolakan Pengadilan atas permohonan penetapan kuorum 

RUPSLB ?  

2. Bagaimana upaya Perseroan Terbatas mencari jalan keluar (solusi) agar 

Perseroan Terbatas dan pihak ketiga (bank) tidak mengalami kerugian 

akibat penolakan Pengadilan atas permohonan kuorum RUPSLB ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi bagi Perseroan Terbatas 

dan pihak ketiga terhadap adanya penolakan pengadilan atas permohonan 

penetapan kuorum RUPSLB. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Perseroan Terbatas mencari 

jalan keluar (solusi)  agar Perseroan Terbatas dan pihak ketiga (bank) tidak 

mengalami kerugian akibat penolakan Pengadilan atas permohonan 

kuorum RUPSLB ? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbang pemikiran 

bagi perkembangan khasanah ilmu hukum khususnya dalam bidang 

perseroan perihal permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

melalui pengadilan dan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penelitian ini 

dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dalam perkembangan 

bidang kenotariatan. 

2. Secara Praktis. Bagi Notaris, penelitian ini dapat menjadi tambahan 

wawasan bagi Notaris sebagai Pejabat Umum apabila terjadi suatu 

perselisihan di dalam tubuh perseroan yang ditanganinya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sehingga Notaris dapat juga memberikan masukan 

kepada masyarakat terkait permasalahan ini.   Bagi masyarakat penelitian 
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ini dapat bermanfaat sebagai informasi apabila terjadi suatu perselisihan/ 

atau sengketa yang terjadi di dalam perseroan.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan  selanjutnya, 

berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan :  

BAB I      Pendahuluan      

Dalam   bab  ini  diuraikan  latar belakang, rumusan  masalah, 

tujuan   penelitian,  kegunaan  penelitian  dan  sistematika 

penulisan. 

BAB II    Tinjauan Pustaka 

Pada  bab  ini  tinjauan   pustaka yang  berfungsi  sebagai 

peninjauan kembali  (review) pustaka   tentang masalah   yang 

berkaitan dengan penulisan. Uraian pada bab ini membahas antara 

lain tentang Perseroan Terbatas dan Perjanjian Kredit. 

BAB III   Metode Penelitian Hukum 

Pada   bab   ini   menjelaskan   metodelogi   penelitian    hukum   

dan menerapkannya dalam pembahasan hukum positif maupun 

penerapan undang-undang tentang Perseroan Terbatas di 

masyarakat. 

BAB IV   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  akan  mengemukakan 

analisis terhadap  penerapan  hukum  yang  terdapat  di masyarakat  

antara lain terhadap Penetapan  Pengadilan Negeri Batam nomor   
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20/Pdt.P/2015/PN.Btm   tertanggal   24 Mei 2016   jo  Putusan  

Kasasi nomor 2917/K/Pdt/2016   tertanggal  10 Januari 2017  yang   

dikaitkan dengan  undang-undang   nomor   40 Tahun 2007   

tentang  Perseroan Terbatas dan undang-undang nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

BAB V     Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir   ini berisikan  kesimpulan dari seluruh bab yang 

ada pada penelitian ini.   Kesimpulan yang ada merupakan jawaban 

singkat sebagai analisis   penulis   dari   permasalahan   yang   

diteliti   dalam penelitian ini. Bab ini juga berisikan saran yang 

diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti. 

 

 




