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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa di hindari bahwa perselisihan 

masyarakat dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban 

seseorang/kelompok. Perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut menjadi 

pemicu hadirnya hukum yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal 

tersebut. Hukum adalah seperangkat alat yang berperan untuk mengatur perilaku-

perilaku manusia serta sebagai sarana peyelesaian masalah agar terciptanya 

masyaratkat yang damai dan tentram. Tidak hanya dalam bermasyarakat, hukum 

juga merupakan aspek penting dalam menjalani usaha bagi perusahaan ataupun 

pelaku usaha lainnya, karena dengan adanya hukum tersebut, tujuan perusahaan 

untuk beroperasi dan berkembang akan lebih mudah di capai. Pada UU No.3 

Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan di definisikan sebagai 

berikut  

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang 

bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba.”
1
. 

Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Molengraaff, perusahaan adalah 

keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar 

untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau 
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 2 

menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan
2
. Rumusan yang 

dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak 

meliputi perusahaan sebagai badan usaha
3
.  

Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada pula yang 

tidak. Perusaahaan yang terdaftar di pemerintah, mempunyai badan usaha untuk 

perusahannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut terdaftar di 

pemerintah secara resmi. Membentuk badan usaha adalah merupakan dasar yang 

penting apabila kita akan membangun suatu bisnis. Keberadaan badan usaha yang 

berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik perusahaan kecil, menengah, atau 

besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang 

dijalankan oleh perusahaan tersebut. Namun demikian dalam menjalankan 

perusahaan tidak diwajibkan bagi seorang Pengusaha untuk mendirikan sebuah 

badan hukum. Namun untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang 

diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk badan usaha 

yang merupakan badan hukum seperti Bank, Rumah Sakit, Developer, dan lain-

lain. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan 

organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari 

keuntungan. Badan Usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari 

laba.  

Sebuah usaha/bisnis dapat dikatakan  berbadan hukum apabila memilik 

Akta Pendirian yang disahkan oleh notaris disertai dengan ditandatangani diatas 

materai dan segel. Dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman 
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3
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Republik Indonesia.Salah satu contoh perusahaan badan hukum adalah Perseroan 

Terbatas selanjutnya di singkat ( PT). Bahasa Belandanya disebut Naamloze 

Vennootschap  yang artinya suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang 

memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki  bagian 

sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham 

yang dapat diperjual belikan , perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan 

tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha 

dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan 

perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki 

harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang 

menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab 

terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi 

kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung 

jawab para pemegang saham. Apabila  perusahaan mendapat keuntungan, maka 

keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen 

yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh 

perseroan. Untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas tidaklah mudah. Dengan 

besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. 

Kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel, hubungan antar 

perorangan juga lebih formal. Pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dibuat 

dihadapat notaris. Dan ijin-ijin  untuk usaha harus dibuat agar perseroan dapat 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal hasil dari Rapat Umum Pemegang 
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Saham yang perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 

adalah :   

1. Perubahan atas nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan. 

2. Perubahan Tujuan dan Maksud serta kegiatan usaha perseroan. 

3. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan. 

4. Perubahan besarnya modal dasar 

5. Perubahan pengurangan modal ditempatkan dan disetor 

6. Perubahan Perseroan dari status tertutup menjadi terbuka begitu juga 

sebaliknya. 

Hasil RUPS  yang cukup didaftarkan saja adalah : 

1. Pengangkatan dan pemberhentian dewan Komisaris dan Direksi. 

2. Penambahan modal ditempatkan dan disetor.  

Berdasarkan hal-hal diatas dapat kita simpulkan bahwa PT dalam hal ini 

adalah merupakan suatu badan usaha yang dalam menjalankan lajunya perusahaan 

memerlukan pengembangan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan 

dalam hal ini tidak dapat dipungkiri memerlukan pihak lain dalam 

mengembangkan bisnis perusahaan. Karena itu Perusahaan  dapat melakukan 

kerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan lain, untuk menjalankan 

kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, demi berlangsungnya 

kehidupan perusahaan. Suatu kerjasama dapat terjadi apabila satu sama lain ada 

suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam Perjanjian 

Kerjasama. Perjanjian Kerjasama terdiri dari macam –macam bentuk. Ada 

Perjanjian Kerjasama dalam permodalan, Perjanjian Kerjasama Pembangunan, 
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Perjanjian Kerjasama dalam mendirikan perusahaan dan lain-lain. Perjanjian 

Kerjasama ini termasuk dalam bentuk Perjanjian Tidak Bernama, yaitu perjanjian-

perjanian yang tidak di atur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam 

masyarakat
4
. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adlah bedasarkan asas 

kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi
5
. Dalam hal 

Perjanjian Kerjasama tidak semuanya dapat berjalan sesuai yang telah disepakti 

dalam Perjanjian tersebut. Banyak faktor dan penyebab yang dapat menimbulkan 

suatu Perjanjian itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini 

merupakan sesuatu yang dalam bisnis tidak diharapkan terjadi. Namun resiko ini 

harus dipahami oleh setiap orang. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan ditempat saya magang 

adalah PT. Swadaya Panduartha merupakan Perseroan yang bergerak dibidang 

Developer, Jasa pengelolaan, dan pengembang, dalam hal ini melakukan 

kerjasama dengan PT. Bumi Boga Persada ( PT.BBP ) yang memiliki sebidang 

tanah lebih kurang + 67.200 M² yang terletak di daerah Kelapa Gading, Jakarta 

Utara. Dalam hal ini PT. BBP memiliki lahan yang saat itu dikuasi oleh penghuni 

liar/ tampa hak ( PTH), yang telah menempati lahan tersebut lebih dari 5 (lima) 

tahun. Dalam hal ini PT. BBP menjamin kepada PT. Swadaya Panduartha dapat 

membebaskan lahan tersebut dari PTH, dan akan menyerahkan lahan dalam 

keadaan kosong untuk dikerjasamakan dalam pembangunan. Namun dalam 

                                                             
4
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Heru Soepraptomo, S.s., S.e. (Alm.), Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2016), Hal, 67. 
 
5
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pelaksanaannya setelah dibuatnya Perjanjian Pembangunan antara PT. Swadaya 

Panduartha dengan PT. BBP, terdapat masalah-masalah yang menyebabkan 

Perjanjian ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian. 

Dimana diketahui bahwa lahan yang akan dikerjasamakan ini dalam keadaan Sita 

Jaminan dari Pihak tertentu karena adanya masalah hutang piutang antara PT. 

BBP dengan Pihak ke 3 yaitu Bapak Angdi Hartono. Dalam hal ini para pihak 

telah sepakat bahwa untuk penyelesaian hutang piutang ini PT. BBP akan 

menyerahkan dengan cara hibah sebagian dari lahan tersebut seluas 4.000 M² ( 

empat ribu meter persegi) kepada Pihak ke 3 dan Pihak ke 3 akan mengkat Sita 

Jaminan yang melekat pada lahan tersebut . Dimana Sita Jaminan tersebut 

diletakkan sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur, tanggal 25 Februari 2002 Nomor : 23/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim, Jo. 

Nomor : 05/CB/2002.  

Berdasarkan uraiaan penulis di atas, penulis memtuskan untuk mempelajari 

dan membuat laporan magang tentang bagaimana kasus di atas dapat diselesaikan. 

Oleh karena ketertarikan penulis dalam permasalahn ini, maka laporan magang ini 

disusun demi terpenuhinya tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan Strata 1 

(satu) dari Universitas Pelita Harapan, tempat penulis menuntut ilmu.  
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur penyelesaian masalah wanprestasi ini dalam 

perjanjian dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang. 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari proses kerjasama penyelesaian 

perkara wanpretasi tersebut? 

 

1.3. Tujuan Magang 

 Hasil penelitian harus dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan (segi toetritikal) dan pembangunan pada 

umumnya (segi praktikal) dan pembangunan pada umumnya ( segi praktikal) .
6
 

Penulis menyusun laporan magang ini sedemikian rupa dengan tujuan, yaitu :  

1. Untuk menganalisa secara hukum apabila terjadi wanprestasi dalam 

pelaksanaan Perjanjian. 

2. Untuk mengetahui dan menggali pengetahuan prosedur apa saja yang 

harus dilakukan sebelum melakukan suatu Perjanjian Kerjasama dengan 

pihak lain, agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

3. Merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi penulis untuk 

mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai suatu penyelesaian 

yang dapat diambil suatu perusahaan dalam menyelesaiakan suatu 

masalah.  

                                                             
6
 Maria SW.Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas Gadjah 

Mada, 2014), hal.14  
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4. Merupakan sarana studi banding mengenai pelaksanaan, praktek dalam 

menyelesaiakan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Dimana 

selama ini hanya diketahui melalui kegiatan belajar dan buku-buku 

diperkuliahan.  

5. Sebagai bahan pemenuhan tugas akhir dalam perkuliahan yang menjadi 

syarat penutup jenjang S1.   

 

1.4. Manfaat Magang 

Harapan Penulis kegiatan magang ini dapat disusun sekaligus di dokumentasi kan 

sedemikian rupa, sehingga nantinya hasil dari dokumentasi magang ini sendiri 

dapat dimanfaatkan secara praktis maupun teoritis. 

 

B. Manfaat Praktis 

Dengan di buat serta disusunnya laporan magang ini, penulis berharap 

kedepannya laporan yang di buat tersebut dapat membantu memberikan gambaran 

bagaimana baiknya menerapkan teori-teori yang di pelajari selama masa 

perkulihan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya dan bagaimana  upaya-upaya 

menyelesaikan suatu perkara hukum di luar pengadilan. 

 

A. Manfaat Teoritis 

Proses Kegiatan magang yang penulis lakukan bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah laporan kegiatan magang yang di peruntukan sebagai tugas akhir, yang 

isinya berupa informasi-informasi maupun fakta-fakta yang ada di dalam dunia 
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kerja yang sesungguhnya. Disini penulis juga berharap pada akhirnya laporan 

kegiatan magang ini dapat membantu masyarakat bagitu juga mahasiswa hukum 

lainnya dalam mendalami serta mengembangkan wawasan khususnya dalam ilmu 

hukum yang penulis angkat disini yaitu wanprestasi dan perjanjian 

 

1.5. Waktu dan Lokasi Magang 

Dalam upaya untuk menyeleasaikan laporan magang ini, penulis di berikan 

kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan magang di PT. Swadaya Panduartha 

terhitung dari bulan Januari 2017 hingga pada akhir bulan Mei 2017. PT. Swadata 

Panduartha beralamat di Jl. Boulevard Artha Gading, Rukan Artha Gading Niaga 

BI C/1, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading. Selama penulis melakukan kegiatan  

magang, penulis berkesempatan mengikuti rapat yang membicarakan kasus 

wanprestasi terkait, lalu melakukan due dilligence terhapadap PT. BBP, serta 

mengikuti pertemuan dengan notaris-notaris terkait dalam kasus wanprestasi 

tersebut. Penulis juga amat beruntung dapat mengikuti secara langsung RAKOR 

(Rapat Koordinasi) yang merupakan kegiatan rapat para direksi dalam 

membicaran secara luas hal-hal yang terjadi dalam perusahaan, rapat tersebut di 

lakukan secara mingguan pada hari Kamis. Selama pada prosses kegiatan magang 

Penulis berada di bawah arahan Ibu Mertiaranti Ramelan, SH. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan magang ini disusun sedemikan rupa dengan tujuan untuk mempermudah 

pembaca dalam mengerti dan memahami isi dari laporan ini. Adapun sistematika 

penulisan laporan magang ini disusun sebagai berikut 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan secara umum mengenai latar belakang penulis 

membuat laporan magang mengenai proses penyelesaiaan perkara wanprestasi 

dan juga mejelasakan secara umum mengenai perusahaan serta perjanjian. 

 

BAB II TINJAUAAN  PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan perihal landasan teori yang 

digunakan oleh penulis melalui karya pustaka dan literatur-literatur mengenai 

Perusahaan, Perikatan, Perjanjian, serta Wanprestasi  

 

BAB III PROFIL PERUSAHAAN 

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran secara umum mengenai perusahaan 

tempat penulis melaksanakan kegiatan magang dimana akan dijelaskan profil, 

pelaksanaan magang, dan bidang-bidang keahlian perusahaan itu sendiri  

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai rangkaian proses hukum 

penyelesaiaan perkara wanprestasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 
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pada KUHPer dan apa saja akibat hukum yang timbul dari cara penyelesaiaan 

yang merujuk pada kasus yang ditangani langsung oleh kantor hukum tempat 

penulis melaksanakan kegiatan magang. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab terakhir penulis menjelaskan kesimpulan mengenai prosedur hukum 

penyelesaiaan perkara wanprestasi yang diatur dalam KUHper dan Akibat Hukum 

yang timbul dari proses penyelesaiaannya itu sendiri serta penjelasan mengenai 

pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh penulis pada kantor PT. Swadaya 

Panduartha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




