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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aristoteles, seorang filsuf Yunani pada tahun 384 sebelum masehi 

menyebutkan bahwa manusia adalah mahluk sosial atau Zoon Politicon. 

Berarti, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia merupakan mahluk 

sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup di bumi ini. 

Kebutuhan manusia untuk hidup secara bermasyarakat merupakan kebutuhan 

alami (naluri) yang disebut sebagai gregariousness, yang merupakan naluri 

dari seorang manusia untuk cenderung bergaul dengan orang lain dan 

membentuk ikatan sosial.
1
 Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya 

Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”, yang artinya manusia 

adalah serigala bagi sesamanya. Memang, pada kenyataannya, manusia 

memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda – beda antara satu dengan 

yang lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hukum untuk mengatur 

setiap perbuatan manusia yang berhubungan dengan manusia lain. Dengan 

adanya sifat dasar manusia tersebut, maka seringkali terjadi perselisihan yang 

diakibatkan oleh perbedaan kepentingan, sehingga hukum pun dapat diabaikan 

demi memenuhi keinginan manusia itu sendiri. 

Indonesia adalah negara hukum. Pengertian hukum itu sendiri adalah 

wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (collective wisdom), sehingga 
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peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.
2
 Sama halnya dengan 

sebuah kesepakatan, perlu adanya peran setiap individu yang bersepakat 

melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dasar hukum mengenai perjanjian 

telah diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) 

tentang perikatan. Pengertian perjanjian yang tercantum dalam pasal 1313 

KUHPer yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.”
3
 Maka dari itu, nampak jelas adanya konsesus/kesepakatan antara 

kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
4
 

Pihak yang tidak mematuhi isi perjanjian disebut dengan wanprestasi, 

sedangkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua hal 

yang berbeda. Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah 

sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk 

mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung 

jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk 

menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.
5
 

Kemudian, Rosa Agustina juga berpendapat bahwa terminologi melawan 

hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang 

didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian.
6
 Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila 
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ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain yang 

dimana harus ada perjanjian dulu sebelumnya. Sedangkan, seseorang dapat 

dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya 

bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban 

hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan melawan 

hukum dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari manusia, salah 

satunya dalam dunia perbankan. 

Pengertian Bank menurut UU Perbankan yaitu, “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana 

mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank 

sebagai lembaga keuangan negara yang memiliki nilai strategis dalam dunia 

perekonomian tentunya dapat membantu meningkatkan modal masyarakat 

dengan berlaku sebagai perantara antara orang yang memiliki kelebihan dana 

dan orang yang membutuhkan dana. Bank sebagai lembaga yang 

meminjamkan dana disebut sebagai kreditor, sedangkan orang yang 

meminjam dana disebut debitor. Kreditor adalah orang yang mempunyai 

piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka 

pengadilan, sedangkan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). 
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Debitor yang mengajukan pinjaman harus memiliki itikad baik dan harus 

meyakinkan kreditor bahwa debitor mampu untuk mengembalikan pinjaman 

tersebut. Ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian utang piutang, 

maka kedua belah pihak telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan 

dengan demikian perjanjian tersebut menjadi hukum bagi mereka yang harus 

dipatuhi. Apabila ternyata debitor mengalami kesulitan dalam mengembalikan 

pinjamannya dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang-

utangnya, maka kreditor berhak untuk memperoleh hasil penjualan atas 

jaminan awal debitor bila tidak dapat melunasi utangnya. 

Retnowulan Sutantio memberikan pengertian mengenai jaminan, yaitu 

”Jaminan kredit adalah suatu jaminan baik berupa benda atau orang yang 

diberikan oleh debitor kepada kreditor, yang diperlukan untuk menjamin agar 

kreditor tidak dirugikan, apabila debitor ingkar janji atau tidak mampu 

mengembalikan pinjamannya tepat waktunya”
7
. Bank akan memberikan 

pemberitahuan keterlambatan pembayaran cicilan hutang, kemudian debitor 

akan menerima Surat Peringatan (SP) yang akan dilakukan sebanyak tiga kali 

dalam tiga minggu dengan ketentuan SP pertama yang diberikan pihak bank 

pada debitur berisi penurunan status kredit menjadi bentuk kurang lancar dan 

sedang dalam perhatian khusus, kemudian menjadi kredit yang diragukan, dan 

selanjutnya kredit macet. Eksekusi terhadap barang jaminan adalah upaya 

terakhir yang dilakukan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah atau 

macet dimana sebelumnya bank sudah memenuhi syarat dan prosedur secara 
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administrasi dan nasabah tetap bisa bekerja sama, maka bank dapat melakukan 

eksekusi terhadap jaminan atau melakukan lelang. 

Metode Lelang Eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Fidusia (UU FIDUSIA) ialah melalui Parate Eksekusi
8
, 

dimana Parate Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial 

yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan maupun Sertifikat Jaminan 

Fidusia menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Pada dasarnya Metode Lelang Eksekusi tersebut memiliki prinsip 

yaitu proses Lelang Eksekusi tanpa campur tangan Pengadilan. Dalam hal ini 

yaitu eksekusi dilakukan tanpa perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan 

Negeri (fiat eksekusi).
9
 Idealnya bank melelang barang jaminan supaya 

memperoleh harga tertinggi untuk mendapatkan kembali uang yang 

dipinjamkan kepada debitor, tetapi pada kenyataannya ada bank yang ingin 

menguasai barang jaminan tersebut, salah satu contohnya adalah PT Bank 

Liman International (Bank Liman). 

Bank Liman merupakan kreditor yang mengeksekusi atau melelang barang 

jaminan salah satu debitornya. Jaminan yang dilelang merupakan jaminan 

yang ingin dimiliki oleh Bank Liman. Oleh karena itu, Bank Liman meminta 

para pemegang saham yang dipinjam namanya untuk membeli agunan melalui 

lelang atau mengambil alih agunan dimaksud atau dengan istilah/sebutan 
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Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Bank. Bank Liman telah mengeluarkan 

uang untuk pembayaran pembelian barang jaminan dan telah menyetorkan 

uang jaminan ke rekening Penampungan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) dan telah membayar pelunasan harga lelang 

melalui pemegang saham yang dikeluarkan dari kas Bank Liman. Dengan 

demikian, agunan-agunan yang telah dilakukan lelang eksekusi hak 

tanggungan dan telah dibeli oleh para pemegang saham adalah aset milik 

Bank Liman. Kemudian para pemegang saham yang ditunjuk untuk menjadi 

peserta lelang sepakat untuk mengembalikan uang tersebut secara bertahap 

pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juli 

2010 dengan cara mengangsur dibawah nilai buku. Ditemukan adanya 

permasalahan internal yang menyangkut keberlangsungan Bank Liman, maka 

Bank Indonesia meminta Bank Liman untuk menyelesaikan pembayaran 

secepatnya, sehingga dibuatlah RUPSLB tanggal 5 Mei 2011 untuk 

membatalkan poin 3 dari RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 yaitu pemegang 

saham dapat mengangsur sesuai dengan nilai buku yang kemudian meminta 

para pemegang saham untuk mempercepat pembayaran dan memberikan surat 

kuasa jual atas aset tersebut. Pemegang saham yang namanya dipakai pun 

menolak keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011 dan tidak mengindahkan 

himbauan dari Bank Liman serta Bank Indonesia. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk 

mengkaji apakah perbuatan Bank Liman tersebut mengandung unsur 

perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, Penulis membuat penelitian hukum 
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dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisa Yuridis Perbuatan Melawan 

Hukum dan Respon Bank Indonesia atas Penolakan Pemegang Saham 

Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT 

Bank Liman International (Studi Kasus Putusan No. 

494/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penolakan pemegang saham Bank Liman yang dipakai 

namanya sebagai peserta lelang atas keputusan RUPSLB tanggal 5 

Mei dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? 

2. Bagaimana Bank Indonesia merespon terhadap perbuatan yang 

dilakukan oleh pemegang saham Bank Liman yang dipakai namanya 

sebagai peserta lelang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memahami resiko dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pemegang saham Bank Liman yang dipakai namanya sebagai peserta 

lelang. 

b. Untuk memahami pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 

494/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun 

praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya 
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dalam bidang hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum di 

Indonesia. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan perbuatan 

melawan hukum. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai 

permasalahan-permasalahan perbuatan melawan hukum. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis 

ini, Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan 

penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 

lima bagian, yakni latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya 

menjadi dua sub bahasan yaitu, landasan teori dan 

landasan konseptual. Dalam landasan teori 

diuraikan secara garis besar mengenai pengertian 

PMH, mengenai RUPS, dan kewenangan Bank 
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Indonesia 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode 

pendekatan yang menjadi landasan penulisan, 

yaitu metode pendekatan, jenis penelitianm tipe 

penelitian, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian, Penulis akan 

menguraikan dua hal penting yang relevan dengan 

permasalahan yaitu penerapan hukum perseroan 

terbatas dalam penanganan perkara perbuatan 

melawan hukum di pengadilan negeri dan 

pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 

494/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Bar 

BAB V PENUTUP 

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dibahas mulai dari BAB I. Selain itu, Penulis 

juga  juga akan memberikan saran yang relevan.  

 

  


