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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kesejahteraan masyarakat dapat  terealisasi apabila ditopang oleh 

fundamental lembaga ekonomi nasional yang kuat berasaskan demokrasi 

ekonomi dan semangat indpendensi, serta melindungi tatanan dan persatuan 

ekonomi suatu bangsa.   

Suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas 

diharapkan dapat memberikan kepastian tercapainya kegiatan ekonomi yang 

baik dan meningkatkan kesejahteraan nasional serta membuat pijakan dalam 

menghadapi persaingan global dan perkembangan ekonomi digital baik  saat 

ini maupun  masa depan. 

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan 

perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu 

pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.
1
 

Berdasarkan latar belakang diatas, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Kehadiran Perseroan Terbatas  ( PT) merupakan suatu bentuk  badan 

usaha  dalam kehidupan sehari-hari  tidak lagi dapat diabaikan. Berbisnis  

dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala minor, kecil, 
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menengah, maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan 

lazim dilakukan.
2
   

Dengan sifat  liabilitas ( liability) risiko  yang “terbatas”, PT dapat 

membuat nyenyak tidur para pendirinya, aman dari kekhawatiran 

tergerogotinya harta mereka dalam ihwal bisnis.
3
 Karena itu Perseron Terbatas 

merupakan bentuk  usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.  

Ada beberapa faktor atau alasan mengapa  seseorang  pengusaha 

memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usahanya dibandingkan  

dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, 

Firma,CV, yaitu: 

a. Semata- mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertangungjawaban  

terbatas; 

b. Atau dengan maksud kelak diperlukan mudah melakukan transformasi 

perusahaan; 

c. Atau alasan fiskal.
4
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar  badan usaha yang 

berdiri  dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.
5
 

Hal tersebut  tidaklah  mengherankan karena terdapat beberapa 

kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas  yang tidak dimiliki bentuk 
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usaha Perseroan Terbatas yang dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain 

tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur 

kepengurusan dan pengawasan  yang jelas, citra yang lebih profesional apabila 

berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari 

lembaga perbankan  dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan 

bentuk usaha pada industri tertentu, misalnya perbankan, asuransi, pasar 

modal dan lain- lain
6
 

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

Perseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan Perseroan adalah Badan Hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya, unsur dari Perseroan 

Terbatas terdiri dari adanya modal yang terbagi dalam saham, sehingga dapat 

dilihat adanya kepemilikan saham, baik dari badan hukum maupun perorangan 

di dalam perseroan terbatas, yang biasa disebut sebagai pemegang saham. 

Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa “Organ 

Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan 

Komisaris”.  

Ketiga organ dari Perseroan Terbatas tersebut diatas mempunyai 

fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda dan saling melengkapi untuk 
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memastikan berjalannya kegiatan usaha Perseroan Terbatas dengan baik dan 

dapat dipertanggung jawabakan ke depannya kepada pihak manapun.  

Adapun Pasal 1 Ayat (4) UU PT menyatakan Rapat Umum Pemegang 

Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau 

anggaran dasar”.    

Lebih lanjut, sesuai Pasal 1 Ayat 5 UU PT mengatur tentang Direksi, 

dimana disebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang 

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili 

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. 

Sedangkan, Pasal 1 Ayat (6) UU PT menyebutkan bahwa Dewan 

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. 

RUPS adalah Rapat yang diselenggarakan oleh Direksi  Perseroan 

Terbatas setiap tahun dan setiap  waktu berdasarkan  kepentingan Perseroan 

Terbatas  ataupun atas  permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan 
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Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. RUPS mempunyai 3 (tiga) fungsi 

penting, yaitu:
7
 

a. Untuk memberitahukan  atau melaporkan kepada pemegang saham tentang 

kinerja keuangan perusahaan. 

b. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan 

hal yang berada di luar kewenangan seperti pemberhentian direktur. 

c. Sebagai forum diskusi antara direksi dengan pemegang saham. 

Adapun  sejumlah wewenang RUPS yang bersinggungan dengan Direksi 

adalah mengangkat anggota Direksi  sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Ayat 

1 UUPT. Lebih lanjut, RUPS juga dapat memberhentikan anggota Direksi 

sewaktu-waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat 1 UUPT. Lebih 

lanjut, Pasal 91 Ayat (7) mengatur bahwa dalam hal terjadi pengangkatan, 

penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib 

memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat 

dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. 

Terkait  kedua wewenang RUPS diatas, sering kali terdapat 

permasalahan pada tatanan praktik atau pelaksanaannya, bahkan tidak 

mustahil menngakibatkan sengketa atau saling gugat antara organ Perseroan 

Terbatas, dalam hal ini, baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris 

maupun dengan Direksi Perseroan Terbatas. Perselisihan tersebut dapat 

berupa pelaksanaan keputusan RUPS yang kurang atau tidak dijalankan 
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secara tepat dan benar oleh Direksi Perseroan Terbatas, bahkan cenderung 

terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan Terbatas, sehingga 

mengakibatkan permohonan penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS 

Luar Biasa dari Dewan Komisaris maupun dari Pemegang Saham dengan 

agenda untuk memberhentikan seluruh atau sebagian jajaran atau anggota 

Direksi Perseroan Terbatas atau dengan kata lain merubah susunan Direksi 

Perseroan Terbatas, sekaligus mengadakan agenda RUPS untuk menolak atau 

menerima laporan pertanggung-jawaban dari Direksi kepada Pemegang 

Saham. 

Adapun salah satu kasus permasalahan penyelenggaraan RUPS 

Tahunan yang memutuskan pemberhentian seluruh jajaran Direksi Perseroan 

Terbatas adalah RUPS Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. tertangal 27 Juli 

2018 di Jakarta yaitu Agenda Keempat, berupa Persetujuan Perubahan 

Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 

Sehubungan dengan keputusan pada Agenda Keempat RUPS Tahunan 

tertanggal 27 Juli 2018 tersebut, Notaris Humbert Lie menerbitkan Akta 

Nomor 134 tertanggal 27 Juli 2018 namun tidak menindaklanjuti dengan 

proses pemberitahuan perubahan Susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  melalui Sistim Administrasi 

Hukum Umum (Sistim AHU) dengan alasan semua direksi PT Tiga Pilar 

Sejahtera Tbk.diberhentikan atau dengan kata lain jabatan Direksi PT Tiga 

Pilar Sejahtera paska RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 2018 kosong sehingga 

secara tehnis, Notaris  Humbert Lie tidak dapat melakukan pendaftaran 
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perubahan susunan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 94 Ayat (7) UUPT
8
 kendati  Dewan Komisaris telah 

mengirimkan surat permohonan bahkan somasi kepada Notaris Humbert Lie 

agar dilakukan pendaftaran perubahan Susunan Direksi PT Tiga Pilar 

Sejahtera Tbk. berdasarkan RUPS Tahunan taggal 27 Juli 2018 tersebut.
9
 

Sehingga faktanya, kendati sudah dilakukan RUPS Tahunan tanggal 27 Juli 

2018 yang memberhentikan semua Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, 

namun jabatan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk yang tercatat dalam Sistim 

AHU masih terdaftar atas nama jajaran Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

yang lama.  

Padahal, ketentuan Pasal 118 ayat 1 UU PT dan penjelasannya 

memberikan kewenangan bagi dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan 

PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk  untuk jangka waktu tertentu  dikarenakan paska 

RUPS Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk tertanggal 28 Juli 2018, semua 

Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. diberhentikan atau dengan kata lain 

jabatan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. kosong.  

Oleh karenanya, timbul pertanyaan bagi Penulis bahwa sekiranya 

kondisi bahwa seluruh jajaran Direksi perseroan terbatas memang 

diberhentikan dan seharusnya Dewan Komisaris yang melakukan pengurusan, 

maka demi perlindungan  kepentingan Perseroan dan pihak lain, apakah tidak 

sebaiknya Sistim AHU tersebut dapat mengakomodir pendaftaran PT Tiga  
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Pilar Sejahtera Tbk yang   memberhentikan semua Direktur PT Tiga Pilar 

Sejatera Tbk tersebut. 

  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian ini dalam bentuk penulisan proposal tesis dengan judul: 

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERSEROAN TERBATAS 

SEBAGAI  AKIBAT TIDAK DIDAFTARKANNYA KEPUTUSAN RUPS 

TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PADA 

SISMINBAKUM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum bagi Perseroan Terbatas  terkait dengan tidak 

dapat didaftarkannya keputusan RUPS yang memberhentikan semua 

Direksi Perseroan Terbatas pada Sisminbakum? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas  (yang 

diwakili oleh Dewan Komisaris) sebagai akibat tidak didaftarkannya 

Keputusan RUPS yang memberhentikan semua Direksi Perseroan 

Terbatas pada Sisminbakum?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis akibat bagi Perseroan Terbatas sebagai akibat tidak 

didaftarkannya Keputusan RUPS yang memberhentikan semua Direksi 

Perseroan Terbatas pada Sismminbakum? 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan 

Terbatas  sebagai akibat tidak didaftarkannya Keputusan RUPS yang 

memberhentikan semua Direksi Perseroan Terbatas pada Sisminbakum?  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

para mahasiswa dan pelaku atau praktisi hukum, khususnya dalam bidang 

hukum perseroan terbatas,  terkait dengan tidak dapat didaftarkannya yang 

memberhentikan semua Direksi Perseoran pada Sisminbakum. Harapan 

saya, penelitian ini nantinya akan menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya demi pengembangan bidang hukum perseroan terbatas dalam 

konteks pengetahuan tentang praktik kenotariatan. 

2. Secara Praktis. Bagi Notaris, pelaku usaha, khususnya Direksi dan Dewan 

Komisaris serta Pemegang Saham suatu perseroan terbatas, maka  

penelitian ini akan menjadi tambahan wawasan bagi mereka apabila terjadi 

suatu keadaan dimana tidak dapat didaftarkannya keputusan RUPS yang 

memberhentikan semua Direksi Perseroan pada Sisminbakum.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan  selanjutnya, 

berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan:  
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BAB I          Pendahuluan      

Dalam   bab  ini  diuraikan  latar belakang, rumusan  masalah, tujuan   

penelitian,  kegunaan  penelitian  dan  sistematika penulisan. 

BAB II         Tinjauan Pustaka 

Tinjauan   pustaka membahas mengenai Perseroan Terbatas sebagai 

badan hukum, berikut organ –organ dalam Perseroan yang terdiri 

atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi berikut Sisminbakum 

serta hubungan antara Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dan 

Notaris sebagai Penunjang Profesi Pasar Modal berdasarkan 

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang 

Tentang Pasar Modal, Undang-Udang Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan terkait 

lainnya. 

BAB III       Metode Penelitian Hukum 

Bab III   menjelaskan   metodelogi   penelitian    hukum   dan 

penerapannya dalam pembahasan hukum positif maupun penerapan 

undang-undang tentang perseroan terbatas di masyarakat. 

BAB IV       Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV ini berisi pembahasan  atas rumusan masalah dari tesis ini 

dimulai dengan kronologis kasus, kemudian akibat hukum bagi 

Perseroan Terbatas berikut upaya untuk menyelesaikan masalah yang 

dibahas dalam tesis ini. 
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BAB V       Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya pada 

penelitian ini.  Kesimpulan merupakan jawaban yang lahir dari  

analisis  penulis  terkait pokok masalah   yang diteliti oleh penulis   

dalam penelitian ini. Disamping itu, bab ini juga berisikan saran dari 

penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti. 


