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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang serta diiringi rasa syukur, Buku yang berjudul HUKUM
PERUSAHAAN dapat penulis selesaikan sesuai target.
Buku ini membahas tentang seluk beluk mengenai hukum Perusahaan.
Buku ini diawali dengan pesona perubahan ekonomi global yang menyebar
ke penjuru dunia. Perubahan ini terutama terjadi pada negara-negara yang
memiliki potensi pasar dalam negeri yang besar. Perusahaan di Indonesia
juga tidak luput dari gelombang perubahan ekonomi dunia. Responnya bukan
sekedar respon ekonomi tetapi hukum juga melakukan respon dengan
melakukan beberap perubahan, penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan.
Batasan respon hukum ini ada pada konstitusi kita. Konstitusi kita memuat
ide, gagasan dan cita-cita sebagai bangsa. Cita-cita tersebut terdapat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut
diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang
berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang
menyeluruh.
Pada bab-bab berikutnya penulis membahas mengenai hubungan hukum
dan warga Negara dalam konteks sebagai pengusaha maupun dalam
menjalankan perusahaan. Dalam lapangan ekonomi, Hukum, Pengusaha dan
Perusahaan adalah tiga entitas yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, yang
6vi
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satu dengan yang lainnya melakuakn dialektika. Asal kata dialektika adalah
dialog, artinya proses komunikasi antara para pihak yang terlibat. Dialektika
berarti sesuatu hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk
menyelidiki suatu masalah. Hukum adalah entitas aturan yang membatasi
sekaligus sebagai panduan bertindak bagi perusahaan maupun pengusaha
dalam melakukan aktivitas dalam lalu lintas perdata. Dalam melakukan
tindakan secara hukum, maka dianggap sah apabila subyek hukumnya
memiliki kewenangan. Kewenangan hukum adalah kebebasan untuk
bertindak secara hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum.
Subyek hukum (legal subject) adalah orang atau badan yang memiliki hak
dan kewajiban secara hukum. Hak dan kewajiban yang dimiliki ini
dipersyaratkan dengan adanya kecakapan. Subjek hukum terdiri atas manusia
pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Syarat mejadi
subyek hukum adalah harus memiliki kecakapan hukum (rechsbekwaamheid).
Subyek yang cakap secara hukum inilah yang punya kewenangan untuk
mendirikan dan melakukan pengurusan badan usaha. Sebagaimana telah
diketahui bahwa perusahaan adalah entitas dalam lapangan ekonomi yang
banyak dipakai dalan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), akan
tetapi di dalam KUHD sendiri tidak memberikan suatu penafsiran dan
penjelasan resmi mengenai perusahaan tersebut. Berdasarkan bentuk
hukumnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, yakni badan usaha yang bukan
merupakan badan hukum. Contoh : Perusahaan Perorangan dan
Perusahaan Persekutuan (Maatschap, Firma, CV);
2. Badan Usaha yang berbadan hukum, yakni badan usaha yang memiliki
badan hukum. Contoh ; Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN (Perum
dan Persero).
Badan Usaha yang bukan badan hukum, yakni Perusahaan Perorangan
(Usaha Perorangan), Persekutuan Perdata/Maatschap, Persekutuan Perdata/
Maatschap, Persekutuan Firma (venootschap onder firma) dan Persekutuan
Komanditair/ commanditaire vennootschap (CV). Sedangkan untuk Badan
usaha yang berbadan Hukum dalam buku ini baru akan dibahas mengenai
eksistensi Perseroan Terbatas (PT). PT adalah bentuk usaha yang saat ini
paling banyak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Eksistensinya mampu merespon dinamika ekonomi dan bisnis di dalam negeri
maupun global. Berbagai peraturan pun juga disiapkan untuk senantiasa
menata PT agar semakin responsive terhadap perubahan tersebut. Perseroan
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Terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum. Berbeda dengan usaha
yang tidak berbadan hukum (perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan
firma maupun persekutuan komanditer), di dalam PT ada pemisahan secara
tegas organ-organ perusahaan dan harta kekayaan.
Penulis berharap buku ini akan berkelanjutan pada edisi berikutnya,
karena bahasan mengenai Hukum Perusahaan belum tuntas dibahas di dalam
buku ini. Masih terdapat bahasan mengenai badan Usaha Yayasan, Koperasi
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Naskah untuk pembuatan bahasan
tersebut saat ini sedang penulis persiapkan, semoga dalam waktu yang tidak
terlalu lama dapat menyusul diterbitkan.
Secara khusus, dengan diselesaikannya buku ini penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Allah SWT atas kehendak-Nya saya memiliki
Ibu yang luar biasa yang telah mendidik saya untuk memiliki karakter,
meskipun Ibu mungkin belum bisa bangga, penulis berharap ibu sudah bisa
tersenyum. Kepada para senior saya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta diucapkan rasa terimakasih yang tiada terkira.
Demikian mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita
semua, terutama untuk kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.
Masukan dibutuhkan untuk penyempurnaan teori dan konsep di masa yang
akan datang.

Surakarta, Mei 2014
Penulis
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BAB I
MUKADIMAH

Perusahaan adalah entitas dalam suatu negara yang ikut menentukan
laju pembangunan. Keberadaannya selain terikat oleh regulasi negara dalam
bentuk undang-undang dan peraturan lainya, juga terpengaruh oleh laju atau
hambatan perubahan ekonomi global. Krisis global yang diawali oleh krisis
keuangan yang melanda Amerika Serikat (AS) sudah mulai mereda, namun
trauma akan krisis ekonomi AS di tahun 1929 yang sering disebut the great
depression kembalighantui. Pada saat itu, kesulitan keuangan, meningkatnya
angka pengangguran hingga kelaparan menjadi dampak krisis yang sangat
nyata. Pada tahun 2008 kejadian the great depression, seolah terulang kembali,
banyak saham-saham yang menjadi maskot Wall Street berguguran. Apalagi
perusahaan sekelas Lehman Brothers dan Washington Mutual menyatakan
kebangkrutan. Belum lagi raksasa Asuransi AIG, sahamnya turun hingga 50
persen. Bahkan tahun ini raksasa asuransi AIG sudah kesulitan membayar
branding kaos tim sepakbola Inggris, Manchester United. Efek domino dari
krisis ekonomi dan finansial di USA telah merambah ke negara-negara di
Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan multi raksasa
banyak jatuh ambruk (collapse), bank-bank internasional dan pemerintahan
di berbagai negara di dunia mengucurkan dana dalam jumlah besar ke pasar
uang untuk meredakan guncangan krisis.
Perubahan ekonomi global berimbas kepada hampir penjuru dunia.
Perubahan ini terutama terjadi pada negara-negara yang memiliki potensi
pasar dalam negeri yang besar. Perusahaan di Indonesia juga tidak luput dari
gelombang perubahan ekonomi dunia. Indonesia merespon krisis ekonomi
global 2008 dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar
240
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negeri. Ini terbukti di mana Indonesia sebagai salah satu contohnya, bisa
bertahan dibandingkan negara tetangga. Bila dibanding dengan 1998, saat
itu ketergantungan pada pembiayaan luar negeri cukup tinggi. Krisis ekonomi
seolah menegasikan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan,
perkembangan model bisnis yang terjadi di suatu negara bisa serupa terjadi
di negara lain. Namun bagaimana perubahan itu tetap terkendali, maka
regulasi yang didasarkan pada konstitusi yang akan mengontrolnya.
Konstitusi kita memuat ide, gagasan dan cita-cita sebagai bangsa. Citacita tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita
bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang
kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh.Negara Indonesia merupakan negara
berkembang yang menitikberatkan peningkatan pembangunan di segala
bidang. Dewasa ini arah dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah
pada dasarnya bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
disamping usaha mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
serta stabilitas nasional yang mantap. Pengembangan dunia usaha merupakan
salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Arah
pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban pemerintah dalam
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia
usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong kearah
pertumbuhan.
Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada
pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”.
Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan.
Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan
Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada
peningkatan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke empat
pada pokoknya berbunyi :
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
2
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Keputusan Menteri BUMN No KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan
Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/
07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf
C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan
Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa).
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dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan; “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Dalam konsep pengelolaan dan kepengusahaan ekonomi, konstitusi
memiliki titik pijak yang berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialis,
ekonomi harus disusun berdasarkan prinsip kebersamaan, mutuality dan asas
kekeluargaan. “Asas kekeluargaan” adalah istilah Indonesia yang sengaja
diciptakan untuk memberi arti brotherhood, seperti halnya persatuan Indonesia” adalah istilah Indonesia untuk nasionalisme, dan “kerakyatan” adalah
istilah Indonesia untuk demokrasi. Jadi asas kekeluargaan yang brotherhood
ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan family system atau
kinship) yang nepotis. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi
kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia.
Perkembangan global mempengaruhi pengelolaan bisnis dan perusahaan
di Indonesia. Jika dulu perusahaan hanya dikelola dengan manajemen keluarga
yang cenderung nepotis munculah perkembangan baru, good corporate governance menjadi isu penting dalam tata kelola perusahaan, yang
mengutamakan profesionalisme, etika, mata rantai pelayanan dan
transparansi. Etika bisnis merupakan suatu bidang etika khusus (terapan)
yang baru berkembang pada awal tahun 1980-an dan kebanyakan kajian seolah
menyimpulakan bahwa etika bisnis berasal dari Amerika. Hal ini sebenarnya
tidak terlalu mengherankan karena kebanyakan tulisan tersebut bersumber
pada ahli dan praktisi yang berasal dari Amerika.Etika binis dapat dilihat
sebagai suatu usaha menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang
hubungan ekonomi antar manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis
meletakkan moral pada posisi tertinggi dalam interaksi bisnis. Oleh karena
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itu ada nilai-nilai dasar etika dalam interaksi tersebut, yakni kesadaran
otonom, kejujuran dan keadilan. Kesadaran otonom adalah sikap cakap
subyek hukum untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang
apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Subyek otonom adalah orang
yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia
bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa
yang diharapkan, tuntutan, dan aturan yang berlaku untuk bidang kegiatannya
dan tahu pula mengenai keputusan dan tindakan yang pantas diambilnya.
Setiap tindakan melekat padanya tanggung jawab, setiap hak melekat padanya
kewajiban. Prinsip Kejujuran adalah kesesuaian antara niat dan perbuatan,
kontrak dan pelaksanaan kontraknya. Di dalam kejujuran mengandung nilai
tanggung jawab dan konsekuen. Sedangkan dalam prinsip keadilan,
memperlakukan pihak lain sesuai dengan haknya. Hak subyek hukum lain
perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, persis seperti dirinya
mengharapkan agar hak-haknya dihargai dan tidak dilanggar.
Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan
di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang hukum
perusahaan nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga
perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham
minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.
Keadilan (fairness) merupakan salah satu prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Prinsip Good Corporate Governance merupakan akar dari
hukum perusahaan dan telah menjadi salah satu bahasan penting untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terarah. Istilah Good
Corporate Governance pada dasarnya digunakan untuk suatu konsep lama
di bidang hukum perusahaan yakni kewajiban fiduciary dari mereka yang
mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang
saham dan stakeholder. Prinsip Good Corporate Governance merupakan
prinsip dalam hukum perusahaan yang telah diterima secara internasional.
Meskipun penerapannya berbeda di tiap-tiap negara, tergantung dari
penekannya masing-masing.
Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi
material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip kemandirian adalah
keadaaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang

4

Hukum Perusahaan

Philip Lipton dan Abraham Herzberg. 1992. Understanding Company Law.
Brisbane : The Book Law Company Ltd.
R. Ali Rido. 2004. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung. Alumni.
Rachmadi Usman. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas.
Bandung : Alumni.
Ridwan Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas. (doktrin, peraturan
perundang-undangan, dan yurisprudensi). Yogyakarta: Total Media.
Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Alumni.
Soetarno. 1986. Ensiklopedia Ekonomi. Semarang: Dahara Prize.
Yusuf Wibisono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social
Responsibility. Gresik: Fascho Publishing.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata (Burgelijk Wetbook –
BW);
Kitab Undang Undang Hukum Dagang/ KUHD (Wetbook van KophandleWvK);
UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
UU No 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan;
UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Hukum Perusahaan

237

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Elly Erawaty, AF dan Badudu, JS. 1996. Kamus Hukum Ekonomi Inggris
Indonesia. Jakarta : Protek Elips.
Gunawan Widjaja. 2008. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik
PT. Jakarta : Forum Sahabat.
Hadi Setia Tunggal. 2011. Hukum Perseroan Terbatas Teori, Tanya-Jawab
dan Kasus. Jakarta: Harvarindo.
Hans Kelsen. 2007. The General Theory of Law and State, New York, Russel
& Russel. Alih bahasa oleh Sumardi, Jakarta : bee Media Indonesia.
Henry Campbell Black. 2004. Black’s Law Dictionary. 8th edition. Bryan A.
Garner, editor. USA : West Publishing Company
Henry R. Cheeseman. 1999. Essentials of Contemporary Business Law. New
Jersey: Prentice Hall.
http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah. diakses 13 April 2013. Jam
11.30 wib
http://www.merdeka.com/uang/btn-targetkan-pemisahan-unit-usaha-syariah2015.html. Diakses 13 April 2014. Jam 11.30 Wib.
Janet Dine. 2001. Company Law- Sweet &Maxwell’s Textbook Series, Sweet
& Maxwell.
Joel Seligman. 1985. Corporations Cases and Materials. Boston : Little
Brown and Company.
John M Echols, Hassan Shadily. 1996. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta :
PT Gramedia.
Kamisa. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Kartika.
Lawrence M. Friedman. 1986. The Legal Sistem: A Social Science
Perspective, New York: Russel Sage Fondation.
Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: UPP Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN.
Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law.
Bandung : PT Citra aditya bakti.

236

Hukum Perusahaan

sehat. Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
efektif. Prinsip pertanggungjawaban dan kewajaran, yakni kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Demikian pula dengan isu tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR). Dulu tanggung jawab sosial dianggap bagian
dari pengeluaran yang tidak perlu, tetapi pergeseran paradigma mengatakan
bahwa perusahaan perlu berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Gema CSR
semakin terasa pada tahun 1950-an. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan
kemiskinan dan keterbelakangan yang semula tidak mendapat perhatian,
mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Dengan
diterbitkannya buku yang bertajuk “social responsibilities of the businessman” karya Howard R Bowen tahun 1953 yang merupakan litertur awal,
maka menjadikan tahun tersebut sebagai tonggak sejarah modern CSR. Di
samping itu, pada dekade ini juga diramaikan oleh buku legendaris yang
berjudul “silent spring” yang ditulis oleh Rachel Carson, seorang ibu rumah
tangga biasa yang mengingatkan kepada masyarakat dunia akan bahaya yang
mematikan dari pestisida terhadap lingkungan dan kehidupan. Dalam hal
ini, melalui buku Rachel Carson ingin menyadarkan bahwa tingkah laku
perusahaan mesti dicermati sebelum berdampak pada kehancuran. Pada saat
industri berkembang setelah terjadinya revolusi industri, kebanyakan
perusahaan masih memfokuskan tujuan perusahaan hanya sekedar untuk
mencari keuntungan belaka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat
kemudian menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab sosial. Hal ini
dikarenakan selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan
masyarakat di sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga
memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya alam dan
rusaknya lingkungan di sekitar operasi perusahaan. Hal itulah yang kemudian
melatarbelakangi munculnya konsep CSR yang paling sederhana,
kedermawanan yang bersifat karitatif.
Pun demikian dengan isu restrukturisasi. Restruksturisasi perusahaan
di Indonesia umumnya terjadi karena ingin mengembangkan usahanya,
sebelumnya perusahaan telah over ekspansi, selain itu juga karena terlilit
hutang yang membengkak, dan mengembangkan usahanya dalam waktu yang
relatif singkat sehingga diperlukan efisiensi. Dengan restrukturisasi, umumnya
yang menjadi titik fokus adalah peningkatan efisiensi, yakni agar pengeluaran
biaya sehari-hari lebih kecil, dan tentu juga diharapkan dana dari hasil
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penjualan perusahaan saham, atau memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam
era pasar bebas, persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan yang ada
semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu
mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan lebih
berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi agar
perusahaan bisa mengembangkan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya.
Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan
ditempuh adalah dengan melakukan ekspansi baik itu internal maupun
eksternal. Internal dilakukan dengan menambah kapasitas produksi atau
membangun divisi bisnis yang baru. Sedangkan ekspansi eksternal dapat
dilakukan salah satunya dalam bentuk restrukturisasi baik itu penggabungan
usaha (merger), akuisisi maupun konsolidasi.
Terbentuknya perusahaan yang kuat, juga sangat dipengaruhi kebijakan
Negara dalam melakukan akselerasi pembangunan ekonomi. Desain
pembangunan ekonomi terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yakni
mensejahterakan bangsa. Usaha pemerintah tersebut hingga saat ini, meskipun
telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya untuk
mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu tantangan besar bidang ekonomi dimasa
yang akan datang adalah membuka peluang bagi warganya untuk memajukan
diri melalui sektor usaha. Dengan demikian ketergantungan luar negeri akan
berkurang karena warga negaranya berdaya, pertumbuhan ekonomi
meningkatkan cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan. Ujungnya
akan mampu mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus
mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju.
Out line kebijakan Negara tersebut tertuang dalam arah dan kerangka
pembangunan Indonesia jangka panjang tahun 2005-2025 yang diatur dalam
Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Diawali dengan pembangunan hukum
yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,
terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian
investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan
hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak
pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas
permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan
tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan
pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan
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4.

Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak
cukup untuk membayar biaya kepailitan;
Terhadap perseroan yang tadinya diputus pailit oleh Pengadilan
Niaga, namun putusan tersebut dicabut karena harta harta pailit perseroan
tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka perseroan
sebagaimana dimaksud harus dibubarkan. Pembubaran perseroan yang
terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat
sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada
dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan
Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM),
kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan
kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan
Negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Lalu
apa hubungannya hukum, warga Negara dan Perusahaan ? Bagaimanakah
existing condition hukum perusahaan di Indonesia ? bab-bab berikutnya akan
mengulasnya.
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RUPS adalah organ perseroan tertinggi, RUPS adalah forum
miliknya para pemegang saham perseroan. Kewenangan yang dimiliki
oleh RUPS diatas kewenangan yang dimiliki Direksi atau Dewan
Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/
atau anggaran dasar. RUPS memiliki kewenangan untuk membubarkan
perseroan. Para pemegang saham melalui forum RUPS memiliki kuasa
penuh terhadap jalannya perseroan, bahkan RUPS juga memiliki
kewenangan untuk melakukan pembubara perseroan. Hal tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT : “ Pembubaran
Perseroan terjadi : a. berdasarkan keputusan RUPS.” Pembubaran
perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan
Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan
adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/
atau paling sedikit dihadiri oleh ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan.
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir;
Apabila di dalam anggaran dasar perseroan memutuskan bahwa
perseroan tersebut didirikan memiliki jangka waktu tertentu, maka
apabila jangka waktu tertentu tersebut berakhir maka perseroan tersebut
menjadi berakhir/bubar. Berakhir/bubarnya perseroan tetap harus melalui
RUPS. RUPS sebagaimana dimaksud harus memutuskan menganai
pembubaran perseroan dan menunjuk likuidatornya. Namun apabila
RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai
likuidator.
3. Penetapan pengadilan;
Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan:
a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan
melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan
perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris
berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
8
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),
a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau
kurator; dan
b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam
rangka likuidasi.
Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka
waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan
niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku
likuidator.
Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus
memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan
dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan
bertanggung jawab secara tanggung renteng.
Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara,
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan
terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143
(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan
kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.
Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT, bubarnya PT karena alasan-alasan
sebagai berikut.
1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
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BAB II
HUKUM, PERUSAHAAN DAN PENGUSAHA

A. HUKUM
1.

Definisi Hukum

Eksistensi hukum secara sadar maupun ataupun tidak sadar selalu berada
ditengah masyarakat. Hukum seolah sudah menjadi kebutuhan. Hukum
selama ini sering hanya diidentifikasikan dengan pengadilan dan pearaturan.
Pengadilan adalah the last resort penegakan hukum, sementara peraturan
adalah produk hukum. Peraturan perundang-undangan (legislation)
merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara.
Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu.
Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mendefinisikan hukum
adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak
tertulis ; peraturan, perundang-undangan yang perilaku setiap masyarakat
tertentu.
Definisi Hukum menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah
peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
peraturan, perundang-undangan yang perilaku setiap masyarakat tertentu.
(Kamisa. 1997 : 232). Dalam teori hukum, istilah “Hukum” merupakan
terjemahan dari Recht (Belanda) atau Law (Amerika), dan dari bahasa Arab
adalah hukmun yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini
mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori
hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.
Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi Recht di Belanda ternyata
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berbeda dengan arti Law di Amerika Serikat. Sebab pengertian Recht
(Belanda) sebenarnya berasal dari istilah Droit (Perancis).
Eksistensi hukum secara sadar maupun ataupun tidak sadar selalu berada
ditengah masyarakat. Hukum seolah sudah menjadi kebutuhan. Ada banyak
definisi tentang hukum, namun diantara para ahli hukum belum ada
kesepakatan atau satu kata tentang pengertian hukum, berikut beberapa
definisi dari para ahli ;
Plato : Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun
baik yang mengikat masyarakat.
Aristoteles : Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya
mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
Hugo Grotius : Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang
mewajibkan apa yang benar.
Thomas Hobbes dalam : Hukum adalah perintah-perintah dari orang
yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan
perintahnya kepada orang lain.
Rudolf von Jhering : Hukum adalah keseluruhan peraturan yang
memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.
Van Kan : Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat
John Austin : Hukum adalah tidak lain dari produk politik atau
kekuasaan. (Menganut pandangan positivis)
Hans Kelsen : Hukum merupakan sebuah ketentuan sosial yang
mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang
serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal
ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.
Selanjutnya apabila kita berbicara tentang hukum sebagai sistem norma,
Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma harus dibuat berdasarkan
norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi harus dibuat
berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai
berhenti pada norma yang tertinggi yang ditetapkan lebih dulu
keberadaannya oleh masyarakat. Inilah yang disebut sebagai
Groundnorm yang pada dasarnya tidak berubah-ubah (Hans Kelsen. 2007
:48).
Karl Marx : Hukum adalah pengemban amanat kepentingan ekonomi
para kapitalis yang tidak segan memarakkan kehidupannya lewat
eksploitasi- eksploitasi yang luas. Sehingga hukum bukan saja berfungsi
10
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3)

pemisahan tidak menjadi berakhir karena hukum.
(Gunawan Widjaja, 2008 :116)
Pemisahan Khusus (Pemisahan Hibrida).
Model Pemisahan Khusus ini mirip dengan Pemisahan
Murni, dalam hal ini Perseroan yang melakukan
Pemisahan yang dimaksud tetap ada dan tidak berakhir.
Pemisahan ini disebut Pemisahan Hibrida. Pemisahan
Khusus terjadi karena hukum dari seluruh aktiva dan
pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan kepada 1
(satu) atau lebih Perseroan lain yang didirikan dalam
rangka pemisahan oleh Perseroan yang melakukan
Pemisahan. Setelah Pemisahan, Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada dan menjadi pemegang saham
dari Perseroan lain yang didirikannya. (Hadi Setia
Tunggal, 2011 : 50-51)

H. PEMBUBARAN PERSEROAN
Pembubaran diatur di dalam BAB X Pasal 142 sampai dengan Pasal
152 UUPT yang mengatur tentang PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN. Khusus
mengenai Pembubaran secara jelas diatur pada Pasal 142-143 UUPT.
Pasal 142
(1) Pembubaran Perseroan terjadi:
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran
dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan
tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada
dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; atau
f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan
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Pemisahan Murni dan Pemisahan Tidak Murni telah dijelaskan
di atas, secara umum adalah:
1) Pada Pemisahan Murni aktiva dan pasiva beralih karena
hukum dari Perseroan yang melakukan Pemisahan
(Perseroan induk) kepada Perseroan yang menerima
peralihan (unit/bagian yang dipisah) adalah “seluruhnya”.
Sebaliknya pada Pemisahan Tidak Murni, aktiva dan
pasiva yang beralih adalah “sebagian”.
2) Pada Pemisahan Murni, Perseroan yang melakukan
Pemisahan, berakhir karena hukum, sedangkan pada
Pemisahan Tidak Murni, Perseroan yang melakukan
Pemisahan tetap ada.
Selain model pemisahan yang diatur di dalam UUPT tersebut,
di dalam praktik perseroan dikenal juga 3 (tiga) model
pemisahan, yaitu :
1) Pemisahan Pemegang Saham.
Model Pemisahan Pemegang Saham mirip dengan
Pemisahan Murni. Di dalam model ini pemisahan
dilakukan mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena
hukum kepada dua atau lebih Perseroan lain. Masingmasing pemegang saham menjadi pemegang saham dari
tiap-tiap perseroan yang didirikan dalam rangka
pemisahan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan
menjadi berakhir karena hukum (Gunawan Widjaja, 2008
: 115)
2) Pemekaran Usaha.
Model Pemisahan Pemekaran Usaha seolah-olah
merupakan gabungan antara model Pemisahan Murni dan
Pemisahan Tidak Murni. Model Pemisahan Pemekaran
Usaha yaitu Pemisahan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan yang melakukan Pemisahan beralih karena
hukum kepada Perseroan lain yang didirikan dalam rangka
Pemisahan, semua pemegang saham perseroan yang
melakukan Pemisahan tetap menjadi pemegang saham
dari Perseroan yang didirikan dalam rangka pemisahan
secara proporsional, dan Perseroan yang melakukan
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sebagai fungsi politik saja akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi.
Thomas Aquinas : Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat,
dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi
oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota
masyarakatnya.
Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap
orang yang melakukan pelanggaran.
E. Utrecht : Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah
maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan
tindakan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu hukum ditaati oleh
masyarakat karena sebab-sebab sebagai berikut.
a. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum.
Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
b. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman.
Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum
supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk taat
saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat
sanksi hukum.
c. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak
orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/
belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan
memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat
pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum
apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang
ada.
d. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau
khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang
melanggar suatu kaidah sosial/hukum.
Berbagai perbedaan definisi di atas oleh Immanuel Kant sebenarnya
sudah dimaklumi. Lebih dari 200 tahun lalu Immanuel Kant pernah menulis
sebagai berikut “ Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe
von Recht” (masih juga para sarjana hukum mencari–cari suatu definisi
Hukum Perusahaan
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tentang hukum). Sesungguhnya ucapan Kant hingga kini masih berlaku, sebab
telah banyak benar sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum
namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh, belum pernah
memberikan kepuasan. Kant mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan
syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti
peraturan hukum tentang kemerdekaan.
Hukum sebagai peraturan memposisikan diri pada suatu gejala
masyarakat yang mengatur tingkah laku dan hubungan antar agen sosial dalam
suatu masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut berguna untuk membedakan
peraturan-peraturan dari gejala sosial lainnya seperti kebiasaan agama dan
moralitas. Ada beberapa sumber peraturan yang tergantung dari jenis
peraturannya, misalnya: peraturan agama bersumber dari Tuhan, kebiasaan
bersumber dari masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah lembaga, keluarga,
sekolah, dan perguruan tinggi, tempat kerja, dan badan keuangan. Lembagalembaga ini beroperasi dengan menggunakan peraturan. Negara sendiri diatur
oleh Undang-Undang Dasar/konstitusi, selain itu ada yang berbentuk tidak
tertulis misalnya adat istiadat dan kebiasaan.
Dari berbagai definisi yang telah disebut di atas, sebagian besar menunjuk
hukum sebatas sebagai aturan publik, belum mengarah pada definisi hukum
secara privat. Padahal ada ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan
subyek hukum privat yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dan
kedudukan ketentuan-ketentuan yang disepakati tersebut adalah berlaku
sebagai hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penulis mendefinisikan
bahwa hukum sebagai peraturan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
a. Berisi ketentuan yang harus dipenuhi, perintah dan larangan ;
b. Dibuat oleh badan-badan resmi publik atau pihak-pihak privat yang
memiliki kewenangan dan cakap oleh karenanya;
c. Bersifat mengikat terhadap siapa peraturan itu ditujukan;
d. Bersifat memaksa karena memuat konsekuensi antara perintah dan
larangan, hak dan kewajiban. Artinya tidaklah semua orang mau
mentaati kaedah-kaedah hukum itu. Oleh karena itu agar bisa
menjadi sesuatu peraturan hidup di masyarakat, maka peraturan
tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian
hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa;
e. Memuat sanksi apabila terjadi pelanggaran ;
f. Dapat ditegakan melalui lembaga ajudikasi publik (pengadilan) atau
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2)

Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 135 ayat (2) yang
menyatakan bahwa Pemisahan Murni dapat mengakibatkan
hal-hal sebagai berikut.
a) Seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima
peralihan, dan;
b) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut
berakhir karena hukum. Pada Pemisahan Murni, hasil dari
Pemisahan Perseroan itu, berdiri 2 (dua) Perseroan baru
atau lebih, dan karena hukum beralih seluruh aktiva dan
pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan itu kepada
Perseroan baru yang dimaksud. Juga karena hukum
berakhir eksistensi dan validitas Perseroan yang
melakukan Pemisahan.
Di dalam Penjelasan Pasal 135 ayat 2 UUPT menjelaskan
mengenai apa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum”
adalah beralih berdasarkan titel umum, sehingga tidak
diperlukan Akta Peralihan. Dengan demikian jelaslah bahwa
peralihan aktiva dan pasiva tersebut tidak memerlukan suatu
akta atau dokumen peralihan sebagaimana jika kita
mengalihkan asset atau barang, seperti contohnya tanah dan
saham.
Pemisahan Tidak Murni (Spin Off)
Konsekuensi dari Pemisahan Tidak Murni yang diatur dalam
ketentuan Pasal 135 ayat 3 UUPT yang menyatakan bahwa
Pemisahan Tidak Murni dapat mengakibatkan hal-hal sebagai
berikut.
a) Sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena
hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang
menerima peralihan, dan;
b) Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
Di dalam Penjelasan Pasal 135 ayat 3 huruf b UUPT
menjelaskan bahwa Pemisahan Tidak Murni lazim disebut
dengan istilah spin-off. Persamaan antara Pemisahan Murni
dan Pemisahan Tidak Murni adalah adanya peralihan karena
hukum atas aktiva dan pasiva dari Perseroan yang melakukan
pemisahan. Perbedaan pokok yang membedakan antara
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perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan
produk perbankan syariah juga semakin meningkat. September 2013
jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor
Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16
Payment Point. (http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah.
diakses 13 April 2013. Jam 11.30 wib)
Dari contoh kasus Pemisahan perseroan tersebut di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa manfaat dilakukannya pemisahan perseroan
adalah sebagai berikut.
1) Akselerasi pengembangan usaha ;
2) Meningkatkan brand maupun trust ;
3) Struktur permodalan menjadi lebih fleksibel ;
4) Menyelamatkan Usaha ;
5) Melindungi Kepentingan Pemegang Saham
6) Meningkatkan determinasi dan konsentrasi Pasar
d.

Model Pemisahan
Di dalam UUPT dikenal dua model Pemisahan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 135 yang menyatakan sebagai berikut.
(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
a. Pemisahan murni; atau
b. Pemisahan tidak murni.
(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih
karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang
menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan
tersebut berakhir karena hukum.
(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih
yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan
Pemisahan tersebut tetap ada.
Dari keterangan dalam Pasal 135 UUPT tersebut, jelas dinyatakan
bahwa cara/model Pemisahan ada 2 (dua) macam, yaitu :
1) Pemisahan Murni (zuivere splitsing/absolute division);
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lembaga lain yang disepakati sesuai peraturan/hukum yang
dimaksud.
Peraturan dapat didefinisikan dan dibedakan dari fenomena sosial
lainnya. Menurut Twining dan Miers, dalam bukunya yang berjudul How to
Do Things with Rules, mendefinisikan suatu peraturan sebagai “norma umum
yang mengamanatkan atau memberikan panduan hubungan atau kejadian
dalam kondisi tertentu”. Berdasarkan pendapat Twining dan Miers, aturan
memiliki empat aspek antara lain:
1. Peraturan memberikan panduan atau menjelaskan standar tingkah
laku atau sikap;
2. Peraturan normatif, menentukan ataupun melarang hal-hal yang
diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, hal tersebut harus resmi,
baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Peraturan bukanlah pilihan namun imperatif, menuntut pemenuhan,
diekspresikan dalam istilah bahwa seseorang harus/dilarang, harus/
tidak boleh, mungkin/tidak mungkin melakukan sesuatu dengan
cara-cara tertentu.
4. Peraturan meliputi pertimbangan terhadap keputusan atau tindakan
yang baik dan benar serta bisa menganjurkan seseorang untuk
mematuhinya.
H.L.A. Hart adalah seorang pemikir hukum yang paling berpengaruh
dalam pemikiran hukum positif, mengakui bahwa tidak mungkin hokum bisa
didefinisikan secara menyeluruh yang dapat diterima oleh semua. Hart di
dalam bukunya yang berjudul The Concept of Law memiliki analisa konsep
peraturan dan membedakannya dari “kebiasaan, prediksi, praktis, perintah
dan nilai”. Aturan kadangkala juga disejajarkan dengan “ajaran” atau dogma.
Ajaran adalah, peribahasa atau prinsip yang berkaitan dengan isu keadilan,
kejujuran dan moralitas. Istilah tersebut dikenal seagai peraturan, prinsip,
dan adat yang bisa dirubah, dengan istilah lain yakni ajaran dan prinsip.
Prinsip-prinsip tersebut merupakan sistem fundamental atau mendasar, dan
sama artinya dengan ajaran. Peraturan bisa berbentuk formal, karena berasal
dari sumber resmi, dan mengatur dengan tegas antara sesuatu yang harus
dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ditambahkan pula, secara spesifik,
sebagai bagian dari peraturan, atau terpisah dari aturan lain, ada
konsekuensinya bila tidak menjalankannya. Aturan sah seringkali termasuk
dalam kategori ini.
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Peraturan memiliki beberapa perbedaan dengan istilah yang lain;
kebiasaan maupun nilai. Peraturan berbeda dari kebiasaan. Ditinjau dari segi
bentuknya, hukum dapat dibedakan atas ; Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan pelbagai peraturan-peraturan, dan
Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih
hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya
ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan). Kebiasaan
adalah tindakan yang biasanya dilakukan secara teratur oleh orang, tanpa
berpandangan bahwa tindakan tersebut adalah kewajiban yang harus dia
lakukan. Sehingga konsekuensi dari tindakan teratur tersebut, pada saat yang
sama akan ada kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan.
Memang pada dasarnya, beberapa aturan berkembang diawali dari kebiasaan
dan praktik, namun harus memperhatikan aturan normatif. Artinya bahwa
kebiasaan juga merupakan salah satu sumber hukum.
Sedangkan perbedaan antara peraturan dan nilai terletak pada bentuk
kongkritnya. Nilai adalah cikal bakal dan alasan yang memberikan ruh
terhadap peraturan. Nilai adalah pondasi dari peraturan, tapi bentuknya
abstrak, sedangkan peraturan adalah nilai yang sudah berbentuk kongkrit
karena ada bentuk normatifnya. Jelaslah bahwa nilai mendasari sebagian
besar peraturan. Nilai seringkali diasosiasikan dengan moralitas dan apa yang
dipertimbangkan sebagai sesuatu yang benar ataupun salah. Nilai itu
memberikan dasar legitimasi transendental/moral tentang kebenaran dan
kesalahan. Nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap
penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nilai bisa berarti sebuah
kepercayaan tentang suatu hal, namun nilai bukan hanya sebuah kepercayaan.
Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, dan sikap akan mempengaruhi
perilaku seseorang. Nilai lebih berkaitan erat dengan sesuatu yang ideal, serba
hitam putih, dan oleh karenanya seringkali tidak bisa tercapai meskipun sudah
dengan menggunakan berbagai alat untuk mencapainya, termasuk peraturan
sebagai alatnya.
Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah
dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan
undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang
ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada
penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan
hukum yang hidup. Seperti Montesqieu yang mendefinisikan hokum tidak
sekedar peraturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi hokum merupakan gejala
sosial dan bahwa perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan alam, sejarah,
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Syariah :
(1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat
izin dari Bank Indonesia.
(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
c.

Contoh Kasus Pemisahan Perseroan
Beberapa contoh kasus pemisahan paling jelas dapat dilihat dari
pemisahan bank syariah dari bank konvensional yang semula perusahaan
induknya. Beberapa bank menargetkan pemisahan unit syariahnya,
seperti Bank Tabungan Negara, yang akan melakukan pemisayan unit
syariahnya pada tahun 2015 : Bank Tabungan Negara (BTN)
menargetkan untuk memisahkan (spin-off) unit usaha syariahnya pada
2015. Untuk itu, penerimaan BTN syariah bakal digenjot.”Jangan sampai
kita spin-off tapi tidak mandiri nanti kita gagal. Insya allah tahun depan,”
ujar Direktur Utama BTN, Maryono disela-sela ulang tahun BTN ke-64
BTN di Ancol, Jakarta, Minggu (16/3).Menurut dia, pertumbuhan BTN
syariah tahun depan ditargetkan meningkat 35 persen dari tahun
sebelumnya. Dimana, kontribusi laba BTN syariah terhadap target laba
induk perusahaan sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar. (http://
www.merdeka.com/uang/btn-targetkan-pemisahan-unit-usaha-syariah2015.html. Diakses 13 April 2014. Jam 11.30 wib).
Sedangkan contoh yang sudah melakukan pemisahan perusahaan
adalag BNI – BNI Syariah. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang
Perbankan , pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha
Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang,
Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus
berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang
Pembantu. Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan
bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun
2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan
beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).
Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor
eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan
diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan
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memperhatikan mengenai kuorum dan cara pengambilan keputusan.
Hal tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 dan Pasal
89 UUPT. Terhadap Pemegang saham yang tidak setuju untuk
melakukan Pemisahan dapat meminta PT yang akan melakukan
Pemisahan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar
(Pasal 126 ayat 2 juncto Pasal 62 ayat 1 UUPT).
3)

Tindakan Pemisahan Perseroan
Pemisahan adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS dan setelah
tidak ada halangan yang sah untuk melakukan keberatan perbuatan
hukum tersebut. Perbuatan hukum pemisahan ini pada dasarnya
sama dengan proses pendirian Perseroan baru dan sekaligus
memisahkan aktiva dan pasiva Perseroan yang telah ada.
Perbuatan hukum pemisahan perseroan harus diawali dengan
menuangkan ke dalam suatu akta otentik rancangan pemisahan yang
telah disetujui oleh RUPS. Artinya, apabila RUPS telah
mengesahkan Rancangan Pemisahan Perseroan, maka harus
ditindaklanjuti dengan menuangkan Rancangan Pemisahan ke
dalam Akta Pemisahan yang bersifat notariil dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 128 UUPT yang mengatur
mengenai Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS harus
dituangkan dalam suatu akta notaris.

Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud di atas berbeda untuk
perseroan bank. Untuk pemisahan pada bank harus mendapatkan izin
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 7 UU No 21 tahun 2011 tentang
OJK menyatakan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang mengatur
dan mengawasi kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk
pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,
konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
Termasuk dalam hal ini adalah pemisahan bank. Khusus untuk perbankan
Syariah sebenarnya juga sudah idatur di dalam pasal 16 UU Perbankan
Syariah, tapi dalam UU Perbankan Syariah izin masih menjadi
kewenangan Bank Indonesia, padahal berdasarkan Pasal 6 UU OJK,
kewenangan tersebut sudah menjadi milik OJK. Pasal 16 UU Perbankan
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etnis, politik, dan faktor-faktor lain dari tatanan masyarakat. Oleh karena itu
hukum suatu bangsa harus dibandingkan dengan hukum bangsa lainnya.
Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul The Legal Sistem:
A Social Science Perspective, mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum
merupakan kesepakatan bersama. Hukum yang merupakan kesepakatan
bersama harus dipandang sebagai suatu sistem, hukum itu merupakan
gabungan antar sub sistem yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur yaitu
kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam
fungsi guna mendukung bekerjanya sistem. Komponen ini dimungkinkan
untuk melihat bagaimana sistem itu memberikan pelayanan terhadap
penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen substansi yaitu
sebagai out put dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan,
keputusan-keputusan, yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun
yang diatur. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap
yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur inilah yang berfungsi sebagai
gambaran yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku
warga masyarakat. (Lawrence M. Friedman. 1986 : 17)
Lon L. Fuller, dalam bukunya Satjipto Rahardjo yang berjudul Ilmu
Hukum, mengemukakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem, maka
harus memenuhi delapan asas, yaitu (Satjipto Rahardjo. 1986 : 92) :
a. sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya tidak
boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad
hoc ;
b. peraturan-peraturan yang harus dibuat itu harus diumumkan;
c. peraturan tidak berlaku surut;
d. peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti ;
e. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
bertentangan antara satu sama lain ;
f. peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi
apa yang dapat dilakukan ;
g. peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
h. harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksana sehari-hari.
Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Law
and State, menyimpulkan hukum sebagai sistem norma. Kelsen berpendapat
bahwa suatu norma harus dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi dan
norma yang lebih tinggi harus dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi
Hukum Perusahaan
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lagi, demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang
ditetapkan lebih dulu keberadaannya oleh masyarakat. Inilah yang disebut
sebagai Groundnorm yang pada dasarnya tidak berubah-ubah.
Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik,
budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau
peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi
inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang
terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan
sumber ekonomi dilain pihak, sehingga eksistensi hukum selain
mengamankan asset ekonomi dari eksploitasi, juga untuk memberikan
panduan resolusi apabila terjadi konflik dalam memperebutkan sumbersumber ekonomi.
2.

Tujuan Hukum

Berdasarkan definisi hokum di atas, dapat dipahami bahwa hokum
bukanlah entitas yang mati, tetapi hokum adalah entitas hidup yang memiliki
tujuan. Banyak para ahli hokum yang telah membuat rumusan mengenai
tujuan hokum, antara lain :
a. J. Van Kant
Tujuan akhir dari hukum adalah dalam rangka menjaga kepentingan
tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan tersebut tidak
diganggu.
b. Utrecht
Tujuan hukum adalah demi adanya kepastian hukum.
c. Aristoteles
Tujuan hukum adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan
masyarakat.
d. Van Apeldoorn
Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan manusia supaya damai.
e. Bellefroid,
Tujuan dari hukum adalah dalam rangka menjamin adanya keadilan
dan kefaedahan.
f. Jeremy Bentham,
Tujuan hukum semata-mata menghendaki sesuatu hal yang
berfaedah (berguna) sesuai dengan daya guna.
16
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Pemisahan Perseroan. Dalam hal Kuorum RUPS diatur di dalam
Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) UUPT, yaitu :
1) Tahap 1 paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam
RUPS (ayat (1));
2) Jika Tahap 1 tidak terpenuhi dilakukan panggila RUPS kedua
(ayat (2)) dengan kuorum rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS (ayat (3)).
Sementara mengenai Pengambilan Keputusan Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu :
1) Musyawarah Mufakat (Pasal 87 ayat (1) UUPT)
2) Voting : Ketentuan mengenai voting diatur bahwa keputusan
dianggap sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
dari jumlah suara yang hadir (Pasal 89 ayat (1) dan (3) UUPT)
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan secara umum tahapan
Pemisahan perseroan adalah sebagai berikut.
1)

Tahap Persiapan
Pada tahap ini, sepenuhnya pekerjaan dan kewenangan ada
pada Direksi. Gagasan dan rencana mengenai Pemisahan perseroan
harus dimatangkan, termasuk penyusunan segala kemungkinan dan
dampak positif dan negative pemisahan tersebut. Setelah gagasan
dan rencana tersebut dimatangkan dan Direksi bersepakat untuk
mengambil langkah pemisahan, maka berdasarkan pasal 127 ayat
(2) UUPT Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara
tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan
Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pemanggilan RUPS
2)

Tahap Pemisahan
Di dalam tahap ini, seluruh kewenangan dan pekerjaan ada
pada RUPS. Artinya gagasan dan rencana Direksi untuk melakukan
Pemisahan harus disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan
persetujuan. Persetujuan pemisahan perseroan dilakukan oleh
RUPS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan
Hukum Perusahaan

225

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3)

4)

5)

6)
7)

Pemisahaan perusahaan atau pembagian perusahaan dibagi menjadi
dua yaitu pemisahaan murni (Split-off) dan pemisahan tidak murni
(Spin-off).
Perusahaan induk tetap eksis untuk Pemisahan Tidak Murni
sedangkan perusahaan induk akan berakhir karena hukum (ipso
jure, by the law), tanpa dilakukan likuidasi untuk Pemisahan Murni;
Bagian/unit yang dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum
yang memiliki tanggung jawab sendiri, yang dipisahkan adalah
usaha Perseroan dan bukan saham Perseroan.
Bagian/unit yang dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum
mendapatkan sebagian Aktiva dan Pasiva dari perusahaan induk.
Tindakan pemisahan perseroan harus mendapat persetujuan RUPS.
Untuk perseroan lembaga keuangan (bank dan non bank) harus
mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

b.

Tahapan Pemisahan Perseroan
UUPT mengatur mengenai tahapan dan atau tata cara Pemisahan.Di
dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan :
(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan
ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan
rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan
mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang
akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pemanggilan RUPS.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga
pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung
sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
Ketentuan di dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT mengatur
mengenai kuorum dan cara pengambilan keputusan dalam RUPS
untuk memutuskan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
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g.

Umar bin Khatab
Tujuan Syariat (hukum) adalah tercapainya keadilan,
menghilangnya kemiskinan dan bertambahnya ketaatan.
h. Imam Ghazali
Tujuan Syariat (hukum) adalah tercapainya maslahah (kemanfaatan
– Al Maqashid Syariah)
Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai tujuan hukum, penulis
menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hokum yakni :
a. Kepastian;
b. Keadilan; dan
c. Kemanfaatan.
3.

Sumber Hukum Perusahaan

Perusahaan masuk dalam wilayah perdata, hubungan yang terjadi
diantara para pihak adalah dalam wilayah privat. Meskipun perusahaan baik
sebagai badan hokum maupun tidak badan hokum dapat terlibat dalam urusan
public, namun di dalam menjalankan kegiatan usahanya didominasi oleh
urusan privat, bukan publik. Dimensi hokum privat dan publik memiliki
perbedaan, demikian pula dengan sumber hukumnya, meski beberapa hal
terdapat pula kesamaanya. Dalam buku ini hanya akan diulas sumber hokum
perusahaan. Sumber hukum ialah peraturan-peraturan yang menjadi dasar,
panduan dan petunjuk bagi kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan
perusahaan. Dasar, panduan dan petunjuk ini memuat ketentuan-ketentuan
mengikat yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang bila dilanggar
akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Secara umum kita mengenal sumber hukum formil dan materiil. Dalam
hokum perusahaan sumber hokum cenderung formil, sementara sumber hokum yang bersifat materiil hanya bersifat pendukung saja. Sebagai contoh
sumber hokum materiil adalah kondisi ekonomi, sosial politik yang terjadi
ketika peraturan itu dilaksanakan. Kondisi tersebut dapat menjadi
pertimbangan kenapa peraturan tersebut tidak dijalankan dengan sepenuhnya,
atau kenapa tidak diberikan sanksi seperti yang tertulis dalam peraturan.
Berikut sumber hokum perusahaan :
a. Undang-Undang (statute)
Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempuyai
kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa.
Hukum Perusahaan
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Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah UUD 1945,
undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden
(kepres), peraturan daerah (perda). Peraturan tersebut dibuat oleh
penguasa yang oleh karena hokum, ia diberi kewenangan sesuai dengan
derajat peraturan tersebut. UUD 1945 sebagai the last resort peraturan,
UU adalah aturan paying bagi pokok-pokok kegiatan ekonomi yang
hendak diatur, PP adalah aturan pelaksananya, Kepres dibutuhkan apabila
membutuhkan aturan yang lebih spesifik terkait prosedur, ratifikasi
konvensi internasional atau lainnya, Perda adalah aturan ditingkat
provinsi, kabupaten/kota.
Oleh karena itu titik tekan peraturan ini sebenarnya ada pada UU.
Beberapa UU yang mengatur tentang perusahaan, antara lain:
1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata
(Burgelijk Wetbook – BW);
2) Kitab Undang Undang Hukum Dagang/ KUHD (Wetbook van
Kophandle-WvK);
3) UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan ;
4) UU No 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
5) UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa ;
6) UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
7) UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan;
8) UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
10) UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
11) UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
12) UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi ;
13) Dan lain-lain
b.

Kebiasaan (custom)
Kebiasaan adalah perilaku yang berulang-ulang. Perilaku
merupakan manifestasi dari nilai yang akhirnya menjadi sikap. Sikap
didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten
untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu
objek tertentu. Sikap mempengaruhi perilaku pada suatu tingkat yang
berbeda dengan nilai. Sementara nilai mewakili keyakinan yang
mempengaruhi perilaku pada seluruh situasi, sikap hanya berkaitan
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Syariah, bentuk hukum dari bank usaha baru hasil pemisahan suatu bank
tidak mesti mengikuti atau sama dengan bentuk hukum perseroan
asalnya, dan badan usaha baru tersebut tidak mesti merupakan suatu
bank. Namun apabila kegiatan usaha badan baru hasil pemisahan tersebut
adalah bank syariah, maka sesuai dengan pasal 7 UU Perbankan Syariah
harus berbentuk badan hukum Perseroan terbatas. Berkenaan dengan
pemegang saham atas perseroan baru hasil pemisahan, baik dalam UU
PT maupun UU Perbankan Syariah di atas tidak disebutkan secara tegas
siapa yang menjadi pemegang saham atas perseroan baru tersebut, apakah
pemegang saham dari perseroan awal atau perseroan awal itu sendiri.
Aspek hukum lainnya yang juga penting dalam spin off ini adalah terkait
dengan perlindungan kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki hakhak istimewa yang bisa saja sebagai alat dari pemisahan perseroan
tersebut mengalami kerugian. (Tumbuan Fred. B. G, 2008 : 39).
Di dalam Pasal 135 UU PT, pemisahan dibedakan antara pemisahan
murni dan pemisahan tidak murni. Konsekuensi dari dua jenis pemisahan
ini pun juga berbeda. Pemisahan murni (zuivere splitsing/absolute division) yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih
karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih perseroan lain yang menerima
peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena
hukum, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Sedangkan pemisahan
tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih
karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima
peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
Pemisahan tidak murni ini sering disebut dengan spin off.
Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, Penulis mendefinisikan
pemisahan/demerger perseroan adalah suatu perbuatan hukum
memisahkan satu atau beberapa bagian dari perseroan menjadi perseroan
mandiri yang terpisah dari perseroan induknya. Konsekuensinya masingmasing perseroan tersebut akan memiliki badan hukum sendiri dan aktiva
dan pasiva yang juga terpisah karena hukum. Adanya pemisahan/
demerger tersebut tidak menyebabkan Pemegang Saham dari Perseroan
yang melakukan Pemisahan dengan Pemegang Saham Perseroan hasil
Pemisahan menjadi berbeda.
Dengan demikian secara umum dapat disebutkan ciri-ciri
pemisahan/demerger perseroan adalah :
1) Merupakan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act).;
2) Terdapat perusahaan induk dan bagian/unit yang akan dipisahkan;
Hukum Perusahaan
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mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena
hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih UUPT
2007 menggunakan istilah “Pemisahan” untuk mengartikan kata “Spin
Off”. Sementara di dalam Pasal 1 angka 32 UU No 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), disebutkan bahwa
Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan
usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Meskipun pengaturan Pemisahan dalam UU Perbankan
Syariah ini secara spesifik lebih ditujukan untuk menerapkan substansi
UU Perbankan Syariah (menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah),
khususnya terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) yang secara korporasi
masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional,
namun kontruksi hukum Pemisahan ini dapat dimanfaatkan oleh industri
perbankan dalam melakukan restrukturisasi usahanya.
Pemisahan perusahaan di industri perbankan terutama dilakukan
dalam rangka pemisahan unit usaha syari’ah (UUS) yang dimiliki bank
umum menjadi bank umum syari’ah yang berdiri sendiri. Konsep
Pemisahan ini adalah mendorong bank-bank umum yang memiliki UUS
agar dapat segera memisahkan (spin-off) UUS menjadi bank umum
syari’ah yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 68
UU Perbankan Syariah.
(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai
asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional
dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank
Umum Syariah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank
Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Dilihat dari bentuk hukumnya dalam UU PT, perseroan baru hasil
pemisahan tersebut disebutkan secara tegas bahwa bentuk hukumnya
adalah Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam UU Perbankan Syariah,
Perseroan baru hasil pemisahan tersebut tidak secara tegas disebutkan
bentuk hukumnya, namun hanya disebutkan menjadi dua badan usaha
atau lebih. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa menurut UU Perbankan
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dengan perilaku yang diarahkan pada objek, orang, atau situasi tertentu.
Perilaku yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi habit/
kebiasaan. Apabila kebiasaan ini terlembagakan akan menjadi budaya.
Kata budaya itu sendiri adalah sebagai suatu perkembangan dari bahasa
sansekerta ‘budhayah’ yaitu bentuk jamak dari buddhi atau akal, dan
kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi, dengan kata lain
“budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Budaya
yang terlembaga secara sosial kan menjadi adat. Kebiasaan yang
kemudian ditaati menjadi hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum
kebiasaan yang ditaati umumnya memiliki cirri 3 (tiga) hal:
1) Ditaati oleh golongan atau kelompok masyarakat (adat) sebagai
bagian dari konsensus bersama sebagai bagian dari upaya
menegakan ketertiban ;
2) Merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, berlaku
turun temurun, bahkan dari generasi ke generasi;
3) Memiliki kecenderungan sanksi yang lebih kuat pada
penekanan pada sanksi sosial.
c.

Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie)
Kata yurisprudensi berasal dari bahas Latin, yaitu jurisprudential
yang berarti pengetahuan hukum, Bahasa Belanda jurisprudentie dan
jurisprudence dalam Bahasa Perancis, yang berarti peradilan tetap atau
hukum peradilan. Dalam kosa kata Bahasa Indonesia, definisi
yurisprudensi menunjuk pada asal kata bahasa Belanda dan Perancis,
yang kemudian diartikan sebagai putusan-putusan hakim pengadilan.

d.

Traktat (treaty)
Pada dasarnya traktat adalah perjanjian, hanya saja perjanjian yang
bukan oleh individu sebagai subyek hukumnya, tetapi oleh negara.
Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih.
Traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang
bersangkutan. Keterlibatan Indonesia dalam ACFTA (ASEAN CHINA
Free Trade Area) sebagai contohnya. Perjanjian ACFTA ini telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES No.48 tahun
2004 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2010. ACFTA
merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN
dengan Republik Rakyat China mengenai Framework Agreement on
Comprehensive Economic Co-operation between the Association of
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South East Asian Nations and the People’s Republic of China (“Framework Agreement”), yang ditandatangani di Phnom Penh, pada 4
Nopember 2002.
e.

Pendapat sarjana hukum (doktrin)
Doktrin dalam adalah suatu ajaran dari seorang ahli hokum, dalam
konteks agama derajadnya dapat disebandingkan dengan “fatwa” ulama,
hanya saja dimensi ruangnya berbeda. Doktrin dikeluarkan/diajarkan
oleh ahli hukum dalam wilayah hukum, sedangkan “fatwa” dikeluarkan/
diajarkan oleh ulama dalam wilayah agama (Islam). Seorang ahli hokum yang dimaksud yakni seorang yang secara luas bahkan oleh dunia
internasional sudah diakui keahliannya dalam lapangan hukum, ahli
tersebut menjadi terkenal karena buah pikirannya yang bermutu tinggi.
f.

Akad Perjanjian (Kontrak)
Perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan
kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi
objek perjanjian. Dasar bahwa perjanjian adalah sumber hukum terdapat
pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan :
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus
dilaksanakan dengan etikad baik.”
Istilah “perjanjian” berasal dari kata dasar “janji”. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, “janji” adalah perkataan yang menyatakan
kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat; persetujuan antara dua pihak
(masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat
sesuatu). Menurut Kamus Hukum, perjanjian diartikan sebagai
“Persetujuan antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu.
Kalau diadakan tertulis, juga dinamakan kontrak. Berdasarkan Pasal
1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai
berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”
Menurut penulis definisi berdasar Pasal 1313 KUH Perdata harus
mendapat penyempurnaan, khususnya pada subyek yang aktif melakukan
kegiatan pengikatan perjanjian. Asumsi dasarnya bahwa perjanjian
adalah kesepakatan bersama, oleh karenanya bukan hanya satu pihak
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dapat diartikan memecah gabungan, memisah dari kesatuan. Istilah
tersebut memang bukan istilah dari kata dasar baku, tapi kata
berkebalikan. Seperti dalam bahasa Belanda, pemisahan berarti
demerger, artinya kata “pemisahan/demerger” memiliki definisi
berkebalikan atau berlawanan dengan kata “merger”. Begitu juga dengan
kata spin, hive dan split. Dengan demikian apabila pemisahan berkaitan
dengan perseroan maka secara sederhana dapat diartikan bahwa
pemisahan adalah perbuatan memecah atau memisahkan satu
perusahaan/perseroan utuh menjadi dua atau lebih perusahaan/perseroan,
dimana masing-masing perusahaan tersebut berbadan hukum sendirisendiri. Karena perbuatan tersebut dalam wilayah hukum perseroan,
maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum. Pemisahan perseroan
merupakan bentuk pembebasan perseroan dimana satu bagian dari
perseroan menjadi mandiri dan saham perseroan yang baru tersebut
dibagikan kepada para pemegang saham. Satu bagian yang menjadi
perseroan mandiri tersebut menjadi terpisah. Perseroan yang terpisah
tersebut akan mempunyai direksi sendiri dan independen dalam
mengambil keputusan, serta kepemilikan perseroan baru tersebut berada
di tangan para pemegang saham.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
memberikan pengertian atau definisi Pemisahan perseroan (spin off)
dengan rumusan kalimat yang hampir seragam. Pengaturan mengenai
Pemisahan (spin off) tidak terdapat di dalam berbagai peraturan, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang
dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat dan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun
1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Hal tersebut
berbeda dengan pengaturan mengenai Berbeda dengan penggabungan
(merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi).
Terminologi “pemisahan perusahaan” baru ditemukan pada UU No 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana UU sebelumnya (UU
No 1 tahun 1995) juga belum mengaturnya bahkan juga belum
menyebutnya. Selain di UUPT 2007, pengaturan mengenai “pemisahan”
juga terdapat di dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pasal 1 angka 12 UUPT menyebutkan Pemisahan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang
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a)

b)

c)

4.

Akuisisi Horisontal
Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan lain yang
mempunyai bisnis atau bidang usaha yang sama. Biasanya
akuisisi seperti ini dilakukan karena ingin memperbesar pangsa
pasar perusahaan.
Akuisisi vertical
Perusahaan pengakuisisi membeli perusahaan lain (perusahaan
target) yang bukan sejenis, tetapi perusahaan target akan
membantu perusahaan untuk proses produksinya. Misalnya,
perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan
tembakau.
Akuisisi konglomerasi
Baik perusahaan pengakuisisi maupun yang diakuisisi
(perusahaan target) tidak ada hubungannya satu sama lain.
Dalam kasus ini biasanya perusahaan pembeli memiliki
kelebihan dana dan ingin membuat konglomerasi perusahaan.
Sebagai contoh adalah dibelinya klub-klub bola Eropa oleh
perusahaan atau pengusaha Timur tengah, termasuk dibelinya
Inter Milan oleh pengusaha Indonesia, Erick Thohir.

Pemisahan
a.

Definisi Pemisahan
Pemisahan terjadi karena dua sebab, pertama karena bagian dari
rencana restrukturisasi dan kedua karena perintah undang-undang.
Sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan, memungkinkan dengan
melakukan pemisahan suatu Perseroan dapat lebih memfokuskan untuk
mengembangkan usaha intinya (core business) dan juga dapat
mengurangi risiko usaha pada Perseroan akibat meluasnya kegiatan usaha
yang dilakukan oleh Perseroan yang bersangkutan. Sementara sebagai
bagian dari perintah undang-undang maka kasus pemisahan dapat dilihat
dalam pemisahan bank syariah maupun unit syariah dari bank
konvensional yang semula menjadi induknya. Bank syari’ah oleh UU
RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah harus terpisah
dari bank konvensional.Pemisahan ini dimaksudkan agar bagian yang
dipisahkan tersebut dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, lebih
efisien dan ada yang secara khusus bertanggung jawab.
Pemisahan disebut juga dengan istilah splitsing (Belanda), demerger
(Australia), spin off, atau hive off (Amerika), split off (Inggris), yang
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saja yang mengikatkan diri, namun mestinya kedua belah pihak. Selain
itu, penyebutan subyek hokum perjanjian dengan hanya menyebut “orang” adalah kesalahan, karena subyek hokum ada dua (2) yaitu : orang
(natuurlijke person) dan badan hokum (recht person). Semestinya kata
“orang” diganti dengan “subyek hukum”, yang demikian juga akan
terjamin mengenai kecakapannya, karena setiap orang belum tentu cakap
secara hokum, namun kalau subyek hokum sudah pasti cakap secara
hokum.
Perjanjian juga memuat syarat sah yang harus dipenuhi. Berdasarkan
Pasal 1320 KUH Perdata diatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:
1) Kesepakatan
Kesepakatan berarti kerelaan. Artinya para pihak yang terlibat
dalam perjanjian tersebut tidak dibenarkan didasarkan karena
keterpaksaan maupun dibawah ancaman dengan alas an apapun.
Setiap subyek hokum memiliki kehendak besas untuk membuat
perjanjian dengan siapa, menentukan apa isi dan tujuan
perjanjiannya, menentukan bentuk perjanjian apakah lisan atau
tertulis, bahkan setiap subyek hukum juga memiliki kehendak untuk
tidak bersepakat mengadakan perjanjian. Para pihak dalam suatu
perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk
mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.
2) Cakap
Cakap berarti memiliki kemampuan yang dibenarkan secara
hokum. Berdasarkan Pasal 1130 KUH Perdata, orang yang tidak
cakap membuat persetujuan adalah :
a) Orang-orang yang belum dewasa
b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele)
c) Orang-orang perempuan yang dalam keadaan kawin (telah
dihapus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun
1963 dan pasal 31 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan .
3) Suatu hal tertentu.
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sudah pasti
ada obyek yang diperjanjikan, obyek tersebut harus kongkrit dapat
didefinisikan secara operasional. Berdasarkan Pasal 499 KUH
perdata, yang dimaksud obyek hokum adalah benda. Benda adalah
segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu
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21

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek
hukum atau segala sesuatu yang dapat kepentingan bagi para subjek
hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik
(eigendom). Kemudian, berdasarkan pasal 503 sampai dengan pasal
504 KUH perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi
dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat
tidak kebendaan.
Demikian juga menurut Pasal 1333 KUH Perdata dikatakan
bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu
benda (zaak) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksudnya
adalah objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi
cukup bahwa jenisnya ditentukan. Namun demikian dalam membuat
menentukan obyek perjanjian harus dijelaskan secara tepat dan
benar.
4)

Suatu sebab yang halal.
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sudah pasti ada
sebab/alasan yang mendasari mengapa perjanjian itu harus dibuat.
Sebab yang halal perjanjian tersebut (isi, obyek, alasan, tujuan dan
lain-lain) harus halal. Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata secara
operasional mendefiniskan sebab yang halal sebagai berikut . Akibat
hukum perjanjian yang tidak halal adalah perjanjian itu batal demi
hukum.
“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh
undang-undang atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum”

B. PERUSAHAAN
1.

Pengertian Perusahaan

Secara sederhana banyak yang menyamakan perusahaan dengan pabrik.
Penyamaan tersebut muncul karena persepsi dimasyarkat yang menemukan
sebagian fakta bahwa orang yang bekerja di pabrik adalah orang yang bekerja
di perusahaan, orang yang memiliki perusahaan berarti punya pabrik.
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun tidak tepat. Cakupan
perusahaan lebih luas dari sekedar pabrik. Istilah perusahaan untuk pertama
kalinya terdapat di Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai
penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang
menjalankan perusahaan. Beberapa definisi yang popular dalam pelajaran di
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3)

Peningkatan pendapatan dan Penurunan Overheat
Akuisisi akan mendorong penerapan kebijakan manajemen
perusahaan pengakuisisi karena biasanya perusahaan
pengakuisisi lebih sehat. Penerapan kebijakan tersebut akan
mendorong pendapatan yang meningkat karena kegiatan
pemasaran yang lebih baik dan peningkatan daya saing.
Pemasaran yang lebih baik dapat terjadi karena pemilihan
bentuk dan media promosi yang lebih tepat, memperbaiki
sistem distribusi, dan menyeimbangkan komposisi produk.
Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari
peningkatan unit yang dihasilkan, sehingga menekan overheat
perusahaan dan menghilangkan manajemen yang kurang
efisien dan penggunaan sumberdaya yang komplementer.

d.

Model Pengambilalihan (Akuisisi)
Ada beberapa macam model Pengambilalihan (Akuisisi) yang
dilakukan oleh perseroan. Model yang digunakan disesuaikan dengan
tujuan yang hendak dicapai. Beberapa model tersebut adalah sebagai
berikut.
1) Ditinjau dari Cara Akuisisi
Ditinjau dari cara melakukan akuisisi maka dibedakan menjadi dua
model/jenis, yaitu :
a) Akuisisi Saham
Akuisisi saham dilakukan untuk menguasai atau
mengambilalih perusahaan yang berbentuk PT. Karena PT
bukti kepemilikannya adalah dengan memiliki saham.
Syaratnya adalah kepemilikan saham tersebut mampu menjadi
saham pengendali.
b) Akuisisi Asset
Akuisisi asset dilakukan untuk menguasai atau mengambilalih
perusahaan yang berbentuk selain PT, yaitu : Firma, CV, Usaha
Dagang dan lain-lain. Akuisisi assets dilakukan dengan cara
pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli.
2) Ditinjau dari Cara Operasi Perusahaannya
Ditinjau dari cara melakukan operasi perusahaan pengakuisisi
maupun perusahaan target, maka akuisisi dibedakan menjadi tiga
model/jenis, yaitu :
Hukum Perusahaan

219

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

penjualan terbesar dan terkenal di Indonesia. Pada tahun 1998,
karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing
baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississipi,
menjual sahamnya kepada Danone pada 4 September 1998.
4)
Akuisisi BenQ terhadap Siemens
Siemens merupakan sebuah produsen ponsel dari jerman yang
didirikan pada 12 Oktober 1847 oleh Werner Von Siemens.
Setelah sempat menjadi penguasa pasar Eropa, pada tahun 2005
Siemens mengalami kerugian dan kerugian terus menerus
hingga keudian memaksa Siemens menjual saham pada BenQ
yang kemudian BenQ akan menggunakan merek Siemens
dalam produknya selama lima tahun sebagai akibat dari
perjanjian akuisisi tersebut.
5) Contoh akuisisi perusahaan dunia antara lain : Pizza Hut oleh
Coca-Cola, Akuisisi PT. Semen Gresik terhadap Thang Long
Cement (perusahaan semen asal Vietnam), dan lain-lain.
Dari contoh-contoh pengambilalihan (akuisisi) tersebut dapat
disimpulkan tujuan melakukan pengambilalihan (akuisisi) antara
lain :
1) Sinergi
Apabila peusahaan mampu menguasai perusahaan lainnya,
diharapkan perusahaan yang diakuisisi tersebut mampu
mendorong ekspansi perusahaan yang mengakuisisi, utamanya
dari sisi brand.
2) Meningkatkan Segmen dan Melindung Pasar
Mengakuisisi berarti menciptakan cakupan pasar yang lebih
luas, utamanya untuk perusahaan sejenis atau bergerak dalam
bidang yang hampir sama. Sebagai contoh akusisi yang
dilakukan Danone terhadap Aqua. Juga akuisisi yang dilakukan
oleh Coca Colla. Selain itu perusahaan melakukan akusisi dapat
melindungi pasar karena perusahaan memanfaatkan itu dengan
cara mengkuisisi perusahaan yang sejenis sehingga mengurangi
persaingan di pasar dan target tempat pemasaran dapat tercapai.
Perusahaan pengakuisisi perusahaan yang tidak melakukan
produksi barang yang sejenis, amaka sasarannya adalah
penguatan untuk mendukung proses produksi seperti pasokon
bahan baku, persediaan dan lain-lain.
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fakultas hukum diantaranya sebagai berikut:
a. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (Memorie van
Toelichting, MvT)
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu
mencari laba.
b. Pemerintah Belanda : Minister van Just Hie Nederland
Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang
berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terangterangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba
bagi dirinya sendiri.
c. Molengraaff
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara
terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan
dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barangbarang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
Menurut penulis rumusan ini hanya bertitik pada kegiatan usaha
perusahaan bukan pada perusahaan sebagai badan usaha.
d. Polak
Polak memberikan tambahan unsur komersial dalam definisi
perusahaan dengan mengharuskan adanya perhitungan-perhitungan
tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu
dicatat dalam pembukuan
e. Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan
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.
Dari definisi tersebut mensyaratkan bahwa perusahaan harus
didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negera Indonesia. Selain itu perusahaan tersebut haruslah yang bergerak dalam
bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan,
pembiayaan). Dalam pengertian ini termasuk juga perusahaanperusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga
sosial, misalnya yayasan. Titik tekan bukan pada lembaga social
atau yayasannya, tetapi pada perusahaannya.
Hukum Perusahaan
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g.

h.

i.
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Industri jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun
1997
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan
dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia untuk dan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Bab
I Pasal 1 Poin c).
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan
secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan
dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perusahaan bersama korporasi, BUMN, koperasi, importir,
pedagang, distributor dan lain-lain adalah pelaku usaha, yaitu setiap
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.” (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Bab I Nomor 1 point 3).
Undang undang ini menyaratkan perusahaan harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut.
1) Bersifat tetap dan terus menerus.
2) Didirikan dan berkedudukan wilayah Negara Republik Indonesia.
3) Bertujuan untuk memperoleh keuntungan/laba.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.
Pasal 1 butir b UU Ketenagakerjaan menyebutkan Perusahaan
adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha
yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, untuk
Hukum Perusahaan
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cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju
terhadap Pengambilalihan;
i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan
yang akan diambil alih;
j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan,
termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan
saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil
Pengambilalihan apabila ada.
(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari
pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) tidak berlaku.
(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang
diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian
yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.
c.

Contoh Kasus Pengambilalihan (Akuisisi)
Contoh kasus pengambilalihan (akuisisi) diantaranya :
1) Pengambilalihan saham mayoritas pabrik rokok asal Indonesia (PT HM Sampoerna) oleh perusahaan rokok asal Amerika
(Philip Morris Ltd). Akibat akuisisi tersebut, kendali
perusahaan PT HM Sampoerna tidak lagi berada di tangan
keluarga besar Sampoerna tetapi sudah beralih tangan Philip
Morris Ltd.
2) Pada tahun 2002, beberapa emiten/perusahaan publik yang
melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain adalah PT Tirta
Mahakam Plywood Industry Tbk dan PT Sigmantara Alfindo
Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo Tbk.
Akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut
merupakan akuisisi terhadap pihak yang sebelumnya tidak
memiliki hubungan afiliasi.
3) Pengambilalihan Aqua oleh DANONE
Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan
(AMDK) yang diproduksi oleh Aqua Golden Mississipi di Indonesia sejak tahun 1973. Aqua adalah merek AMDK dengan
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(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum
berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan
hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS
yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89.
(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak
yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk
melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang
akan diambil alih.
(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang
akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris
masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang
memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan
mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan
mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil
alih;
c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan
yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan
diambil alih;
d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang
akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila
pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
e. jumlah saham yang akan diambil alih;
f. kesiapan pendanaan;
g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan
mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia;
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memperoleh keuntungan dan laba. Di dalam Pasal 1 angka 6
dikemukaan Perusahaan adalah :
1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau
milik badan hukum, baik milik ketiga swasta maupun milik
negara yang memperkerjakan pekerja/ buruh dengan membayar
upah atau imbalan lain;
2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Berdasarkan definisi-definisi perusahaan yang disebut di atasa,
menurut penulis, setidaknya perusahaan harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut.
a. Badan usaha
Perusahaan adalah wadah usaha yang memiliki bentuk yang
menjalankan kegiatan perekonomian. Bentuk wadah usaha
inilah yang dimaksud sebagai badan usaha yang mempunyai
bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD),
Persekutuan perdata (Matschaap), Firma (Fa), Persekutuan
Komanditer (Comanditair Venotschaap- CV), Perseroan
Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan
Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui
melalui akta pendirian perusahaan. Akta ini berdasarkan Pasal
22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khusus
untuk PD, Persekutuan perdata (Matschaap), Firma dan CV
bisa dibuat secara lisan atau tertulis, dengan nota riil akta
pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris atau bawah
tangan. Namun, catatanya, berdasarkan Pasal 22 KUHD
tersebut, pendirian lisan diperbolehkan asalkan tidak digunakan
untuk kepentingan merugikan Pihak ketiga. Sedangkan
pendirian PT, Persero harus secara tertulis di muka pejabat
Notaris. Dan untuk Koperasi, selain tertulis harus dibuat dan
ditandatangani dimuka pejabat Notaris yang mendapatkan
lisensi pembuatan akta Koperasi, tidak semua Notaris.
b. Kegiatan dalam bidang perekonomian
Obyek kegiatan perusahaan harus dalam lapangan ekonomi.
Ekonomi adalah hubungan privat antara subyek hokum satu
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dengan yang lainnya. Hubungan privat ini meliputi ;
perdagangan dan jasa. Di dalam penjelasan Pasal 66 Undangundang Nomer 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud ruang lingkup
perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :
1) perniagaan; jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran,
toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
2) perbankan; Lalu lintas jasa sektor keuangan perbankan
(Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat baik yang
konvensional maupun syariah)
3) keuangan; Lalu lintas jasa sektor keuangan non perbankan
(Lembaga Asuransi, Re asuransi, Koperasi, dan lain-lain)
4) penanaman modal; bursa efek dan kegiatan investasi
lainnya
5) Industri; eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan
ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam
kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan
perfilman, serta percetakan dan penerbitan, dan lain-lain.
6) hak kekayaan intelektual ; Hak Cipta, Hak Paten, kam
Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Rahasia dagang dan Perlindungan Varietas tanaman.
Sementara untuk sektor Jasa meliputi kegiatan, antara lain
transportasi, konsultasi, jasa perantara keuangan dan lain-lain.
Terang-terangan
Setiap hubungan privat dalam lapangan ekonomi yang dibuat
oleh para pihak harus tidak boleh bertentangan dengan hokum/peraturan dan asas kesusilaan/ketertiban umum. Oleh
karena itu, badan usaha yang menaunginya harus legal dan
dapat diketahui oleh pihak ketiga. Prinsip terang-terangan
menjadi dasar, artinya badan usaha tersebut dapat diketahui
oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan
dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan
asas kesusilaan/ketertiban umum. Secara kongkrit Negara
memfasilitasi bentuk terang-terangan ini melalui berbagai
proses, antara lain ; dapat diketahui dari akta pendirian
perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat
izin tempat usaha dan akta pendaftaran perusahaan.
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4)

5)

Apabila pengakuisisi berbentuk PT, maka sebelum melakukan
akuisisi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS
perusahaan pengakuisisi;
Perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi sama-sama
tetap hidup.

b.

Tahapan Pengambilalihan (Akuisisi)
Pengambilalihan (akuisisi) adalah langkah strategis perseroan, oleh
karena itu membutuhkan persetujuan RUPS. Sebelum keputusan untuk
melakukan pengambilalihan (akuisisi), maka harus dipahami terlebih
dahulu mengenai tata cara atau prosesnya, yakni :
1) Perencanaan (Planning)
Proses perencanaan akuisisi dimulai dengan suatu analisis terhadap
target corporate. Analisis ini ditujukan untuk memahami kekuatan
dan kelemahan yang meliputi berbagai aspek seperti ekonomi,
sosial, teknologi, peraturan perundang-undangan dan parameterparatemeter lainnya. Dari perencanaan ini akan muncul penilaian
mengenai layak tidaknya pengambilalihan (akuisisi) dilakukan.
2) Negosiasi
Tahap ini adalah tahap penghitungan kelayakan financial dan
negosiasi untuk memungkinkan terjadinya pengambilalihan
(akuisisi).
3) Integrasi
Tahap ini adalah penyatuan budaya dan persepsi perusahaan.
Biasanya perusahaan pengakuisisi akan menerapkan beberapa
kebijakan baru dalam perusahaan terakuisisi.
Ketentuan mengenai tahapan dan atau tata cara pengambilalihan
(akuisisi) diatur di dalam Pasal 26 hingga Pasal 32 PP Nomor 27
Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Selain itu di dalam Pasal 125
UUPT juga mengatur mengenai ahapan dan atau tata cara
penggabungan (merger) perseroan.
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan
saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh
Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari
pemegang saham.

Hukum Perusahaan

215

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha
tersebut. Pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PP Nomor 57
Tahun 2010, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.
Sementara di dalam Pasal 1 angka 11 UUPT menyebutkan
pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun
1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dinyatakan bahwa
akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank. Pengendalian
sebagaimana dimaksud tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1999, bahwa pengendalian
adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan
Bank.
Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, Penulis mendefinisikan
bahwa akuisisi atau pengambilalihan perseroan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh subyek hukum perdata untuk mengambilalih kendali
perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham yang mampu
mengendalikan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihnya hak dan
kewajiban suatu perusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi. Secara
umum dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri
akuisisi atau pengambilalihan perseroan adalah sebagai berikut.
1) Merupakan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act);
2) Terdapat subyek hukum (perseroan atau perorangan) yang
mengambil alih (pengakuisisi) dan ada perusahaan yang diambilalih
(perusahaan yang diakuisisi perusahaan target);
3) Akuisisi bisa dilakukan dengan pembelian saham milik perusahaan
target sehingga jumlah saham mampu mengendalikan perusahaan
target, atau disebut saham pengendali;

214

Hukum Perusahaan

d.

e.

f.

2.

Tetap dan Terus menerus
Tetap berarti perusahaan tersebut tetap melaksanakan kegiatan
usahanya dalam kurun waktu sesuai dengan akta pendirian
maupun izin usaha yang dimilikinya, misalnya 5 (lima) tahun,
10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan terusmenerus berarti kegiatan usaha tersebut tidak temporer tetapi
terus menerus dilakukan sebagai mata pencaharian.
Kebersinambungan usaha tersebut dibuktikan dengan adanya
pembukuan.
Keuntungan
Setiap usaha harus ditujukan untuk mencari keuntungan, bukan
impas atau justru didesain sejak awal untuk mencari kerugian.
Keuntungan inilah yang menjadi prasyarat dalam prinsip
ekonomi. Istilah keuntungan, sering juga disebut dengan laba,
adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih yang
diperoleh dari modal yang diusahakan melalui kegiatan
perusahaan. Modal adalah inbreng yang dimasukkan oleh para
sekutu atau pemegang saham, yang dengan modal tersebut
diusahakan melalui berbagai kegiatan usaha untuk
mendapatkan keuntungan karena tujuan utama dari perusahaan
adalah memperoleh keuntungan, dengan demikian kegiatan
perusahaan akan jalan terus menerus.
Pembukuan
Pembukuan perusahaan adalah perintah undang-undang.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap
perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam
Pasal 5 ditentukan, catatan terdiri dari dari neraca tahunan,
perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian,
atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban
dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu
perusahaan. Pembukuan juga menjadi cirri bahwa kegiatan
perusahaan tersebut berjalan atau tidak.

Jenis-jenis Perusahaan

Perusahaan pada dasarnya dijalankan oleh dua orang atau lebih yang
saling mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan dalam lapangan
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ekonomi. Namun demikian kita juga sering menjumpai kegiatan-kegiatan
usaha yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
perorangan, misalnya toko kelontong, penjual sayur, warung makan dan lainlain. Kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha yang hanya dimiliki oleh satu
(1) orang. Kegiatan yang demikian banyak yang menyebut sebagai kegiatan
Perusahaan dan yang demikian disebut perusahaan perorangan. Tentu tata
kelola, bentuk badan usahanya sangat sederhana. Bahkan yang terpenting
dalam perusahaan yang demikian adalah jalannya kegiatan ekonomi untuk
mendapatkan keuntungan. Asalkan “perusahaan perorangan” tersebut
memenuhi unsur pertanggungjawaban subyek/badan usaha, kegiatan dalam
lalu lintas jasa dan perdagangan, tetap dan terus menerus, terang-terangan,
bertujuan mendapatkan laba serta melakukan pembukuan, maka dapat disebut
sebagai perusahaan sekalipun hanya dioperasionalkan hanya oleh satu (1)
orang. Dan yang demikian disebut “perusahaan perorangan”. Namun
demikian menurut penulis, kegiatan usaha yang hanya melibatkan satu (1)
orang memiliki kecenderungan bukan termasuk perusahaan apabila
pertanggungjawaban badan/subyek usaha tidak jelas, cenderung lemah bahkan
sembunyi-sembunyi, tidak ada kontinuitas kegiatan usaha, tidak ada
pencatatan dan tidak memiliki prioritas laba, maka kegiatan tersebut bukan
disebut kegiatan perusahaan, dan bukan termasuk kategori “perusahaan
perorangan” tetapi “usaha perorangan”.
Oleh karena itu penulis lebih bersepakat bahwa perusahaan harus
memiliki kecenderungan melibatkan lebih dari satu (1) orang, baik itu untuk
melakukan pembantuan kegiatan maupun sebagai sekutu selain itu pelibatan
juga dapat terwujud dalam bentuk keikutsertaan saham. Bentuk saham ada
dalam perusahaan perseroan, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan
dan dimiliki oleh beberapa orang yang bekerja sama dalam satu persekutuan
(maatschaap, partnership) untuk melakukan kegiatan ekonomi bertujuan
mendapatkan keuntungan.
Penulis akan mengklasifikasikan perusahaan dalam dua (2) kriteria, yakni
bentuk badan hokum dan kepemilikan. Secara lebih lengkap diurai sebagai
berikut.
a. Bentuk badan hukum
Ditinjau dari bentuk badan hokum, perusahaan ada yang tidak
berbadan hukum dan ada yang berbadan hukum. Perusahaan berbadan
hukum memiliki dua (2) ciri khas, yakni mendapatkan pengesahan badan
hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
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3.

Pengambilalihan (Akuisisi)
a.

Definisi Pengambilalihan (Akuisisi)
Pengambilalihan berasal dari dua kata dasar, “ambil” dan “alih”.
Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia “ambil” berarti
memungut sesuatu benda, memegang sesuatu kemudian dibawa
(Kamisa. 1997 : 32). Sementara “alih” berate ganti, pindah, tukar
(Kamisa. 1997 : 27). Dengan demikian dapat diartikan bahwa secara
bahasa pengambilalihan adalah proses atau perbuatan mengambil sesuatu
yang tadinya tidak dimiliki untuk kemudian sesuatu itu dimilikinya.
Pengambilalihan disebut juga dengan “akuisisi”. Kata “akuisisi” berasal
dari bahasa Inggris yang “acquisition” yang berarti menguasai. (John
M Echols, Hassan Shadily. 1996 : 141). Dengan demikian apabila
pengambilalihan berkaitan dengan perusahaan maka secara sederhana
dapat diartikan bahwa pengambilalihan (Akuisisi) adalah penguasaan
perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga
menjadi pemegang saham pengendali. Sehigga di dalam pengambilalihan
(akuisisi) titik tekannya adalah pada penguasaan bukan pembubaran,
artinya dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih
(pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambil alih (diakuisisi) tetap
hidup sebagai badan hukum yang terpisah.
Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Perseroan Terbatas, mendefinisikan pengambilalihan/akuisisi adalah :
“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh
ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.” Menurut PSAK
No. 2 paragraf, “Akuisisi (acqusition) adalah suatu penggabungan usaha
dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh
kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi
(acquiree), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu
kewajiban, atau mengeluarkan saham”.
Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57
tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
disebutkan bahwa pengambilalihan/akuisisi adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan
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(Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) pada bulan
Juni 1999) adalah contoh kasus peleburan (konsolidasi) perbankan.
Pendapat tersebut digunakan karena Bank Mandiri dibentuk oleh dan
karena bubarnya keempat Bank pemerintah pemerintah tersebut.
Sehingga bank Mandiri adalah bank baru bentukan dari keempat banllk
pemerintah tersebut. Faktanya pandangan tersebut adalah tidak benar,
karena Bank Mandiri bukanlah bentukan dari bubarnya keempat bank
pemerintah tersebut, melainkan Bank Mandiri dibentuk sebelum keempat
bank pemerintah tersebut bubar. Faktanya Bank Mandiri didirikan pada
2 Oktober 1998, sedangkan proses bertemunya Bank Mandiri dengan
keempat bank pemerintah tersebut terjadi pada bulan Juni 1999. Bank
Mandiri ketika itu adalah perseroan berbadan hukum sendiri dan keempat
bank pemerintah tersebut masing-masing juga merupakan perseroan yang
berbadan hukum sendiri juga. Oleh karena itu, peristiwa tersebut
bukanlah peleburan (konsolidasi) melainkan penggabungan (merger).
Contoh kasus peleburan (konsolidasi) adalah adalah konsolidasi
antara Mobile 8 dengan Smart Telecom, keduanya perusahaan
komunikasi yang kemudian menjadi smartfren. Peristiwa tersebut terjadi
pada kuartal I/2010, PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) dan PT Smart
Telecom (Smart) berkonsolidasi dengan mengusung Smartfren. Mobile8 Telecom Finance BV (M-8 BV). M-8 BV didirikan pada tanggal 18
Juli 2007 awalnya beralamat di Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam,
Belanda. Namun pada tanggal 1 September 2010, M-8 BV memindahkan
pusat aktifitasnya ke Jalan 54 Clarendon Road, Watford WD17, 1DU,
London, Britania Raya. M-8. PT Smart Telecom (Smartel). Smartel
didirikan berdasarkan Akta PT Indoprima Mikroselindo No. 60 tanggal
16 Agustus 1996, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-7023
HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997
Dari contoh kasus peleburan (konsolidasi) tersebut terdapat
beberapa manfaat bagi perseroan, antara lain :
1) Dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal
antar perusahaan yang melakukan konsolidasi ;
2) Diperolehnya peningkatan modal perusahaan ;
3) Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan.
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dan dalam tata kelolanya terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi
pengurus/sekutu dengan harta perusahaan (secara lebih jauh tentang
badan hokum akan dijelaskan pada bab berikutnya).Perusahaan yang
berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT)
dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, Perusahaan Umum
(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Sedangkan perusahaan
tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang tidak memenuhi dua (2)
ciri khas badan hukum sebagaimana dimaksud di atas.
1) Perusahaan bukan badan hukum
Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan yang
didirikan dan dimiliki oleh orang secara kerja sama. Perusahaan
bukan badan hukum merupakan perusahaan persekutuan yang dapat
menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan
ini dapat berbentuk persekutuan perdata (matschaap), usaha dagang,
usaha perorangan, firma dan persekutuan komanditer (CV).
Pendirianya tidak memerlukan pengesahan badan hokum dari
Menkumham. Bahkan berdasarkan Pasal 22 KUHD tersebut,
pendirian lisan diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk
kepentingan merugikan Pihak ketiga. Tata kelolanya tidak
memerlukan pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.
Sebagai akibatnya, apabila perusahaan yang tidak berbadan hokum
tersebut melakukan kegiatan usaha yang merugikan pihak ketiga,
maka pertanggungjawaban hartanya sampai pada kekayaan pribadi
atau biasa disebut dengan istilah “tanggung renteng”. Sehingga
apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan yang tidak berbadan
hukum, pada dasarnya adalah kepailitan para sekutunya.
Secara umum terdapat beberapa cirri perusahaan bukan badan
hokum, antara lain :
a) Pelaku kegiatan perusahaan yang menjadi penanggung jawab
hokum atau subjek hukumnya adalah orang-orang yang
menjadi pengurus atau sekutunyanya, jadi pada dasarnya bukan
perusahaanya ;
b) Kerugian terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab
pengurus atau sekutunyanya, termasuk apabila terjadi
kepailitan, maka pada dasarny adalah kepailitan pengurus atau
sekutunyanya bukan perusahaannya;
c) Tidak ada pemisahan harta kekayaan dalam perusahaan, artinya
bila terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi maka
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d)

2)

harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dalam hal
ini pertanggungjawabanya pribadi untuk keseluruhan atau
tanggung renteng;
Harta perusahan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/
anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta
pengurus/anggotanya ikut tersita juga.

Perusahaan badan hukum
Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan yang
mendapatkan pengesahan badan hokum dari Negara melalui
Menkumham. Perusahaan badan hukum merupakan persekutuan
yang dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian.
Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk Perseroan Terbatas
(PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, dan
Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara. Oleh
karena itu pendirian perusahaan badan hukum wajib didirikan secara
tertulis dengan akta otentik. Selain itu dalam tata kelola perusahaan
wajib terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi dan harta
perusahaan. Hal tersebut karena badan hukum (rechtpersoon) adalah
subyek hukum sama halnya dengan orang (natuurlijke persoon).
Pemisahan harta kekayaan yang demikian dimaksudkan selain
mempermudah pembukuan juga secara hukum untuk meletakkan
beban tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Apabila terjadi
keuntungan, maka bukan keuntungan orang tetapi keuntungan
perusahaan sebagai subyek hukum. Sebaliknya jika terjadi kerugian,
bukanlah kerugian orang tetapi kerugian perusahaan sebagai subyek
hukum. Sehingga apabila kegiatan perusahaan mengakibatkan
perusahaan tersebut mengalami kepailitan, maka pada dasarnya
kepailitan tersebut adalah kepailitan perusahaan sebagai subyek
hukum bukan para sekutu/orang. Bahkan di dalam Undang undang
No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
pengertian “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam UU BUMN
adalah kekayaan negara yang dijadikan modal Persero dan menjadi
kekayaan Persero.

Pasal 10
Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya
memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 8.
Pasal 11
Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Rancangan
Penggabungan harus memuat penegasan dari perseroan yang akan
menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak
dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.
Pasal 12
Ringkasan atas Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian
serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan
melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.
Pasal 13
(1) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
berikut konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham masingmasing perseroan.
(2) Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan
notaris dalam bahasa Indonesia.
c.

b. Kepemilikan
Kepemilikan menunjukkan penguasa dan pengaruh dalam
perusahaan. Ditinjau dari segi kepemilikan secara umum terdapat 2 (dua)
30

Pasal 9
Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan
bahan untuk menyusun Rancangan Penggabungan yang disusun bersama
oleh Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan.
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Contoh Kasus Peleburan (Konsolidasi)
Banyak tulisan yang menyatakan bahwa Kasus Bank Mandiri
dengan keempat Bank pemerintah (PT Bank Bumi Daya (Persero), PT
Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia
Hukum Perusahaan

211

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

d.
e.

f.

rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil
penggabungan;
neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan
penggabungan; dan
hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masingmasing perseroan, antara lain :
1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan
kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh
dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yag
independen;
2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan
menggabungkan diri;
3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap
pihak ketiga;
4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak
setuju terhadap penggabungan perseroan;
5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan
Komisaris perseroan hasil penggabungan;
6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
7) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta
hasil yang telah dicapai;
8) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun
buku yang sedang berjalan;
9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan
Komisaris.

Pasal 8
Dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung
dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat
neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil
penggabungan.
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macam perusahaan, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan Negara.
1) Perusahaan swasta, adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya
dimiliki swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah.
Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu :
a) Perusahaan swasta nasional, adalah perusahaan swasta milik
Warga Negara Indonesia.
b) Perusahaan swasta asing, adalah perusahaan swasta milik
Warga Negara Asing.
c) Perusahaan swasta campuran (Joint Venture), adalah
perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing.
2) Perusahaan negara, adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya
milik Negara Indonesia. Ketentuan Perusahaan Negara dapat
diketahuai dari perjalanan peraturan yang mengatur tentang
Perusahaan Negara.
a) Peraturan zaman Hindia Belanda
(1) Perusahaan negara berdasar IBW (Indonesische Bedrijven
Wet, S. 1927 - 419 bsd S. 1936 - 445).
Adalah perusahaan yang tiap-tiap tahunnya mendapat
perjanjian uang dengan bunga dari pemerintah, yaitu
Jawatan Kereta Api, Jawatan Pegadaian.
(2) Perusahaan negara berdasar ICW (Indonesisch
Comptabiliteits Wet, S. 1864 - 106 bsd S. 1925 - 448).
Perusahaan ini tidak mempunyai keuangan yang otonom
(keuangan sendiri) karena merupakan bagian dari
keuangan negara pada umumnya, misalnya : Perusahaan
Listrik Negara, Perusahaan Angkutan Motor Republik
Indonesia (Damri).
b) Peraturan Zaman Orde Lama
(1) Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No. 86
Tahun 1958 (LN 1958 - 162).
Adalah perusahaan-perusahaan Belanda yang
dinasionalisasi, yang dapat diklasifikasikan ke dalam
perusahaan-perusahaan dagang, farmasi, industri atau
pertambangan dan perkebunan.
(2) Perusahaan negara yang berdasa Undang-Undang No. 19
Hukum Perusahaan
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c)

d)

32

Prp tahun 1960 (LN 1960 - 59).
Adalah perusahaan dengan bentuk apa saja yang modal
seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan ijin berdasarkan UndangUndang yang bertugas memberi jasa, menyelenggarakan
kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan.
Peraturan Zaman orde Baru
Pada zaman Orde baru dibuat beberapa peraturan yang
mengatur tentang perusahaan negara, yakni sebagai berikut.
(1) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1967
tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan
Negara ke dalam tiga bentuk usaha negara.
(2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 1969 (LN 1969 - 16) tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara.
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun
1969 (LN 1969 - 21) tentang Perusahaan Perseroan
(Persero).
(4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 (LN 1969 - 40) tentang
Penetapan Prp No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk
Usaha Negara.
Menurut Undang-Undang ini perusahaan negara dibagi
menjadi tiga bentuk, yaitu : Perusahaan Jawatan (Perjan), ialah
perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut
ketentuan-ketentuan EBW (S. 1927 - 419), Perusahaan Umum
(Perum), ialah perusahaan negara yang didirikan dan diatur
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalamUndang-Undang No.
19 Prp Tahun 1960 (S. 1960 - 59) dan Perusahaan Perseroan
(Persero), ialah perusahaan negara dalam bentuk P.T. yang
didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
KUHD Pasal 36 sampai dengan 56 dan PP No. 12 Tahun 1969
(LN 1969 - 21), tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
Perusahaan tersebut saham-sahamnya seluruhnya atau sebagian
besar dimiliki pemerintah
Peraturan Zaman orde Reformasi
Peraturan yang mengatur tentang Perusahaan Negara pada
masa ini adalah Undang-Undang nomer 19 tahun 2003 tentang
Hukum Perusahaan

6)

mengenai perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hokum
tanpa proses likuidasi ;
Aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri demi hukum
akan beralih ke dalam perusahaan baru hasil konsolidasi
berdasarkan titel umum.

b.

Tahapan Peleburan (Konsolidasi)
UUPT mengatur mengenai tahapan dan atau tata cara peleburan
(konsolidasi) dalam Pasal 124 UUPT disebutkan bahwa Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi
Perseroan yang akan meleburkan diri. Artinya bahwa ketentuan mengenai
tahapan dan tata cara peleburan (konsolidasi) sama dengan ketentuan
mengenai penggabungan (merger). Bahkan di dalam PP Nomor 27 Tahun
1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Perseroan Terbatas juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai tahapan
dan tata cara peleburan (konsolidasi) sama dengan ketentuan mengenai
penggabungan (merger). Di dalam PP tersebut peleburan (konsolidasi)
diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25. Secara tegas di Pasal
20 dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku juga
untuk perbuatan hukum peleburan. Ketentuan-ketentuan di dalam PasalPasal tersebut mengatur mengenai tahapan atau tata cara penggabungan
(merger), yang artinya juga berlaku untuk peleburan (konsolidasi).

Pasal 7
(1) Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima
penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana
penggabungan.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat
persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :
a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan
penggabungan;
b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang
akan melakukan penggabungan dan persyaratan
penggabungan;
c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang
akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil
penggabungan;
Hukum Perusahaan

209

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status
badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Sementara di dalam Pasal 1 angka 10 UUPT menyebutkan peleburan
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih
untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan
diri berakhir karena hukum. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi
dan Akuisisi Bank dinyatakan bahwa konsolidasi adalah penggabungan
dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan
membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, Penulis mendefinisikan
bahwa konsolidasi atau peleburan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan
cara membubarkan diri secara hukum dan mendirikan satu Perseroan
baru yang aktiva dan pasiva berasal dari Perseroan yang meleburkan
diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum. Beralihnya aktiva dan pasiva dari perusahaan yang
meleburkan diri ke dalam perusahaan baru tersebut juga berarti
beralihnya hak berupa harta kekayaan dan kewajiban berupa hutanghutang kepada pihak ketiga. Biasanya perusahaan baru yang dibentuk
akan mengeluarkan modal saham atau surat berharga sebagai alat
pembayaran atas kekayaan bersih yang diserahkan oleh perusahaanperusahaan lain. Dengan demikian pemegang saham perusahaan yang
meleburkan diri juga menjadi pemegang saham perusahaan yang baru.
Secara umum dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai
ciri-ciri peleburan (konsolidasi) adalah sebagai berikut.
1) Merupakan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act);
2) Terdapat 2 (dua) atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk
membentuk perusahaan baru;
3) Perusahaan yang meleburkan diri, bubar demi hukum tanpa
likuidasi;
4) Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan
hukum yang baru dari Menteri Hukum dan HAM;
5) Perseroan hasil konsolidasi memperoleh status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM
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BUMN (UU BUMN). Dalam UU BUMN menyebutkan bahwa
Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku
ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
ekonomi serta memiliki peranan penting dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. UU BUMN menggantikan peraturan
perundang-undangan yang mengatur BUMN yang sebelumnya
karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan
perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara
nasional maupun internasional. Pasal 1 angka 1 UU BUMN
dijelaskan yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. UU ini juga
meyebutkan macam-macam BUMN. Macam BUMN yang
diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terdiri
dari Persero dan Perum. Perjan sudah tidak termasuk lagi dalam
macam-macam BUMN menurut UU BUMN.
C. PENGUSAHA
1.

Pengertian Pengusaha

Secara sederhana “pengusaha” diartikan sebagai orang yang memiliki
usaha. C.S.T. Kansil sependapat dengan definisi tersebut dengan menyatakan
bahwa pengusaha adalah seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan.
Sedangkan H.M.N. Purwosutjipto mendefiniskan pengusaha adalah orang
yang melakukan atau menyuruh melakukan urusan perusahaan. Menurut
penulis “pengusaha” adalah orang yang memiliki usaha dan memiliki kuasa
atas usaha tersebut. Memiliki usaha dibuktikan dengan keikutsertaannya
sebagai sekutu ataupun dalam saham, sedangkan memiliki kuasa dibuktikan
dengan penguasaan penuh atau mayoritas atas usaha sebagaimana dimaksud.
Jadi memiliki usaha saja tidak cukup, tapi harus berkuasa atas usaha
sebagaimana dimaksud. Sebagai contoh seseorang membeli saham atas
perusahaan X sebesar 0,000000001 %, ia dianggap memiliki sejumlah persen
atas perusahaan namun ia tidak memiliki kuasa atas laju dan operasional
perusahaan X tersebut, maka ia tidak termasuk pengusaha. Akan tetapi meski
ia hanya membeli saham atas perusahaan X sebesar 0,000000001 %, namun
apabila dia memiliki usaha dan berkuasa atas perusahaan yang menyediakan
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jasa konsultan investasi/penanaman saham, maka dia disebut pengusaha atas
perusahaan konsultan tersebut.
Berikut definisi pengusaha menurut ketentuan perundang-undangan.
a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (WDP).
“Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau
badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan”.
b. Pasal 1 huruf b Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan Industri jo Keputusan Presiden Republik Indonesia
No 97 Tahun 1997.
“Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau
badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan”
c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Pengusaha adalah para pelaku usaha, yaitu setiap orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.
c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen “Pengusaha merupakan pelaku usaha,
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi”.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha
dapat melakukan sebagai berikut.
a. Dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu.
Pengusaha yang menjalankan perusahaannya seorang diri tanpa
pembantu, biasanya merupakan perusahaan yang sederhana dan
tidak besar, karena semua pekerjaan dilakukan sendiri dan disebut
“perusahaan perorangan.” Prasyaratnya sudah dibahas pada
penjelasan sebelumnya.

34

Hukum Perusahaan

industrinya sehingga risiko penurunan persaingan secara substansial
juga kecil. Contoh dari merger konglomerat adalah penggabungan
perusahaan Vicks Richardson yaitu sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang produksi obat-obatan, yang kemudian
menggabungkan diri ke dalam Procter & Gamble yaitu sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang
kebutuhan rumah tangga.
2.

Peleburan (Konsolidasi)
a.

Definisi Peleburan (Konsolidasi)
Peleburan disebut juga dengan istilah “konsolidasi”, yang berasal
dari bahassa Inggris, “consolidation” yang berarti : konsolidasi, to form
a .. (John M Echols, Hassan Shadily. 1996 : 141). Sementara dalam
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “peleburan” berasal dari kata dasar
“lebur” yang berarti hancur menjadi kecil-kecil, larut ke dalam sesuatu
(Kamisa. 1997 : 336). Dengan demikian apabila peleburan berkaitan
dengan perusahaan maka secara sederhana dapat diartikan bahwa
peleburan adalah menghilangkan 2 (dua) atau lebih perusahaan dengan
selanjutnya membentuk perusahaan baru dari hasil perusahaanperusahaan yang telah meleburkan diri tersebut. Dapat diartikan pula
bahwa konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung bubar
demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan
nama yang baru. Karena perbuatan tersebut dalam wilayah hukum
perseroan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum.
Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Perseroan Terbatas, mendefinisikan peleburan/konsolidasasi adalah :
“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan
atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan
baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.”
Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun
2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
disebutkan bahwa peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara
mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh
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d. Model Penggabungan (merger)
Ada beberapa macam model penggabungan yang dilakukan oleh
perseroan. Model yang digunakan disesuaikan dengan tujuan yang hendak
dicapai. Beberapa model tersebut adalah sebagai berikut.
1) Merger Horizontal
Merger horizontal merupakan merger di antara dua atau lebih
perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis yang sama (same line
of business). Konsentrasi bisnis perseroan yang melakukan merger
dalam bidang yang sama. Sebagai contoh adalah Penggabungan
PT Bank Mandiri dengan keempat bank pemerintah yaitu ; PT Bank
Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank
Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) pada bulan Juni 1999.
2) Merger Vertikal
Merger vertikal merupakan merger yang dilakukan oleh perusahaan
yang bergerak di dalam bidang atau jenis usaha yang sejenis tetapi
berbeda dalam tingkat operasi (Ridwan Khairandi, 2009:285).
Dengan kata lain merger vertikal adalah penggabungan perusahaan
yang memiliki satu garis ke atas atau kebawah, artinya suatu
gabungan diantara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang
satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Jadi hubungan
bisnis mereka merupakan hubungan produser-supplier, atau
hubungan dari hulu ke hilir. Sebagai contoh merger antara
perusahaan assembling (perakitan) mobil dengan perusahaan suku
cadang mobil, atau merger antara perusahaan distributor mobil
dengan agen penjualan mobil. Contoh yang lain yaitu merger antara
Du Pond dengan perusahaan minyak bumi Conoco, karena Du Pond
memerlukan minyak bumi untuk proses kimianya.
3) Merger Konglomerat
Merger konglomerat adalah merger yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai hubungan
baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya perusahaanperusahaan yang melakukan merger sama sekali tidak mempunyai
keterkaitan bidang usaha satu sama lain. Sedangkan Cornelius
Simanjuntak (2004:29) berpendapat, merger konglomerat ini jarang
menjadi objek penelitian atau pemeriksaan pemerintah karena
perusahaan-perusahaan yang melakukan merger ini berbeda
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b.

c.

Mengurus perusahaannya dengan bantuan orang lain.
Dalam posisi ini pengusaha tersebut tetap menjalankan usahanya
namun membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan
kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, ia tetap memegang jabatan
sebagai direktur utama tetapi tugas-tugas di sektor lain (pemasaran,
produksi, keuangan dan lain-lain) diserahkan pada orang lain yang
pada umumnya terikat dalam hubungan ketenagakerjaan.
Dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya,
sedangkan dia tidak turut serta melakukan perusahaan itu.

Pengusaha yang hanya menyuruh pihak lain untuk melakukan
pengurusan kegiatan usaha biasanya pemilik/owner perusahaan. Ia memiliki
kuasa karena modal perusahaan sebagaian besar atau seluruhnya dimilikinya.
Pengusaha tersebut tidak turut serta dalam pengurusan kegiatan perusahaan.
Dalam konteks ini, biasanya perusahaan tersebut adalah perusahaan besar,
baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dalam suatu perusahaan
terdapat pimpinan perusahaan yang biasanya disebut manager, direktur atau
direktur utama. Mereka adalah pegawai atau tenaga kerja yang diberi kuasa
oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab atas
seluruh pengelolaan dan aktivitas perusahaan. Mereka bukanlah pengusaha,
sebab mereka dibayar oleh pengusaha dengan upah yang mahal sesuai dengan
keahlian dan keberhasilannya. Artinya mereka terikat dalam hubungan
ketenagakerjaan.
2.

Kewajiban Pengusaha

Pengusaha selaku orang yang memiliki dan berkuasa atas perusahaan
memiliki beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Kewajiban tersebut antara lain :
a. Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
Salah satu unsur perusahaan adalah adanya pembukuan. Tugas ini
wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 6 KUHD,
pengusaha atau seorang yang menyelenggarakan perusahaan wajib
mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaan serta segala sesuatu
yang berhubungan dengan perusahaannya.
“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun
tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan
dengan perusahaan itu diwajibkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
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membuat catatan-catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu
dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Ia
diwajibkan pula dari tahun ke tahun dalam waktu enam bulan yang
pertama, dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan
tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan
perusahaan itu. Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun,
akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana
menurut ayat ke satu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya,
dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang
diterimanya beserta segala tembusan dan surat-surat dan surat-surat
kawat yang dikirimkannya.”
b. Undang-Undang No. 3. Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan
Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap perusahaan
wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan
oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang ber-sangkutan atau dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengusaha wajib mendaftarkan
perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.
c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pengusaha selaku penyedia produk maupun jasa wajib memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berorientasi pada perlindungan konsumen.
Melakukan kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan hak-hak
konsumen, seperti memberikan pelayanan kepada konsumen secara
benar, jujur dan tidak diskriminatif, serta memberikan jaminan atas
kualitas mutu barang dan/atau jasa antara lain ;
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/
atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi
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Ekspor Impor Indonesia karena dinilai paling sesuai dengan kebutuhan
PT Bank Mandiri (Persero) ketika itu dan untuk antisipasi kebutuhan di
masa yang akan datang.
Belajar dari contoh kasus merger bank mandiri, maka ada beberapa
tujuan yang dapat diambil dari proses Penggabungan (Merger), yaitu :
1) Peningkatan konsentrasi pasar
Penggabungan PT Bank Mandiri dengan keempat bank pemerintah
adalah untuk menggabungkan potensi yang dimiliki oleh masingmasing bank tersebut, termasuk penggabungan penguasaan pasar.
Ketika beberapa usaha dengan konsentrasi bisnis yang sama, maka
tujuannya adalah peningkatan konsentrasi pasar.Termasuk dalam
kasus Bank Century.
2) Peningkatan efisiensi
Penggabungan PT Bank Mandiri dengan keempat bank pemerintah
di atas, bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam
produksi atau efisiensi dalam pemasaran, dan penghematan overhead cost. Banyak biaya dapat dipotong, atau bahkan banyak tenaga
kerja dapat dikeluarkan. Contohnya adalah penutupan beberapa
kantor cabang yang berdekatan dan pengurangan tenaga kerja.
3) Sarana alih teknologi dan Pengembangan inovasi baru
Penggunaan system IT dari Bank Ekspor Impor Indonesia dengan
pertimbangan adalah system IT di Bank Ekspor Impor Indonesia
itu adalah system IT terbaik dibanding bank lain yang melakukan
merger di bank Mandiri. Dengan demikian merger dapat merupakan
sarana pengalihan teknologi Tapi prosesnya tidak selesai demikian,
tuntutan dinamisasi bisnis membutuhkan inovasi baru dalam
pengelolaan produk perbankan yang harus didukung oleh system
IT yang baik.Dengan dilakukannya merger, perusahaan menjadi
lebih besar sehingga riset dan pengembangan dapat dikembangkan
secara canggih. Hal tersebut dapat mendorong timbulnya inovasi
baru dalam menghasilkan produk-produk dari perusahaan yang
bersangkutan
4) Alat investasi dan Peningkatan daya saing
Penggabungan PT Bank Mandiri dengan keempat bank pemerintah
adalah untuk menggabungkan aktiva dan pasivanya. Dengan
demikian performing bank akan membaik karena ada penambahan
modal. Selain itu, daya saing bank akan menjadi lebih meningkat.
Hukum Perusahaan
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menggabungkan diri (PT Dankos dan PT Enseval) selanjutnya akan
beralih ke dalam PT Kalbe Farma.
Contoh kasus lain paling mensejarah dalam merger di dunia
perbankan adalah mergernya PT Bank Mandiri dengan keempat bank
pemerintah yang lain. Secara teknis mengenai penggabungan/merger
ini dapat dilihat dari proses merger Bank Mandiri dengan 4 (empat)
bank pemerintah, yaitu ; PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang
Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT
Bank Pembangunan Indonesia (Persero) pada bulan Juni 1999. PT Bank
Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, dengan maksud sebagai bagian
dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Setelah PT Bank Mandiri (Persero) didirikan, dilanjutkan
langkah merger antara PT Bank Mandiri (Persero) dengan 4 (empat)
bank pemerintah, yang diinisiasi oleh pemerintah dalam hal ini
Departemen Keuangan dan Menteri Negara BUMN sebagai pemegang
saham. Tujuan dan jenis merger ditetapkan oleh pemerintah yang
kemudian ditindaklanjuti oleh managemen masing-masing bank peserta
merger. Dalam merger tersebut hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan
hidup, yakni Bank Mandiri, sementara perusahaan lainnya dibubarkan
tanpa likuidasi.
Masalah modal yang menjadi persoalan utama ketika itu, selain
penggabungan aktiva dan pasiva dari keempat bank tersebut, pemenuhan
modal PT Bank Mandiri disediakan oleh pemerintah dengan menerbitkan
rekap bond. Sementara untuk operasional PT Bank Mandiri pegawainya
sebagian besar juga diambilkan dari keempat bank pemerintah tersebut,
tetapi sebelumnya PT Bank Mandiri memberikan pilihan kepada pegawai
apakah akan ikut bergabung PT Bank Mandiri (Persero) atau mengambil
Program Pensiunan Sukarela (PPS). Pegawai yang ikut bergabung dites
ulang untuk mengetahui kompetensi yang bersangkutan untuk
menduduki jabatan yang tersedia.
Ketika awal proses merger, PT Bank Mandiri melakukan konsolidasi
internal secara efektif dan efisien, yang dilakukan secara bertahap. Pada
saat itu, Bank Mandiri menutup 194 kantor cabang (keempat bank
pemerintah tadi) yang saling berdekatan dan mengurangi jumlah
karyawan, dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 17.620. Penggunaan
brand Bank Mandiri digunakan secara terus-menerus dan massiv.
Sementara untuk system computer dan Informasi dan Teknologinya,
sebagian besar diambil dari system IT yang digunakan oleh PT Bank
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jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan;
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang/jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian
d. Undang-Undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UU PT).
Di dalam UU PT kewajiban pengusaha terbagi dalam organ-organ
perusahaan, yakni Direksi, Komisaris dan Pemegang saham yang
bertemu dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara
Umum Direksi bertugas menjalankan perusahaan dengan baik dan
tanggung jawab, komisaris berkewajiban mengawasi jalannya tugas
direksi dalam menjalankan perusahaan. Baik direksi dan komisaris
bertanggung jawab kepada RUPS. Di dalam forum RUPS menentukan
kebijakan umum perusahaan, termasuk didalamnya menilai
pertanggungjawaban direksi dan komisaris. Kewajiban lainya menurut
undang-undang ini adalah penerapan Corporate Social Responsibility
(CSR) bagi perusahaan yang berhubungan langsung produksinya dengan
alam.
Selain kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan seperti tersebut di atas, setiap pengusaha juga
mempunyai kewajiban yang tidak dapat diabaikan sebagai diri pribadi
dan dalam mengurus perusahaannya. Kewajiban yang dimaksud adalah
kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pajak merupakan
sumber pemasukan terbesar bagi Negara. Kewajiban membayar pajak
dibedakan berdasarkan subyek hukumnya, yakni badan pribadi (direksi,
komisaris atau pemilik perusahaan) dan badan hokum perusahaan (PT,
Koperasi, Perum, Persero). Subyek hokum pajak inilah yang kemudian
disebut sebagai wajib pajak.
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i.

cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan
menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju
terhadap Penggabungan Perseroan;
k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji,
honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang menerima
Penggabungan;
l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang
dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan;
n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan
Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun
buku yang sedang berjalan; dan
o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan.
(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap
Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk
mendapat persetujuan.
(4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan
selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.
c.

Contoh Kasus Penggabungan (Merger)
Contoh kasus merger adalah penggabungan tiga perusahaan farmasi
pada tahun 2005 yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories
Tbk, dan PT Enseval. Dalam penggabungan ini, badan hukum yang
dipertahankan adalah PT Kalbe Farma Tbk, sedangkan kedua perusahaan
lainnya dibubarkan. Semua aset dan kewajiban perusahaan yang
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7)

Tahap Proses Merger : Tahapan terakhir proses merger adalah
operasional merger dimana tahapan ini dapat menggambarkan
keberhasilan suatu proses merger. Tahapan ini meliputi
komunikasi kepada semua pihak tentang merger dan integrasi
bank-bank peserta merger (SDM, operasional, IT dan lain-lain).
Secara lebih lengkap ketentuan mengenai tahapan dan atau tata cara
penggabungan (merger) diatur di dalam Pasal 7 hingga Pasal 19 PP
Nomor 27 Tahun 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Selain itu di dalam Pasal 123 UUPT
juga mengatur mengenai ahapan dan atau tata cara penggabungan
(merger) perseroan.
(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan
menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.
(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang
akan melakukan Penggabungan;
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang
menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang
menerima Penggabungan;
d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang
menerima Penggabungan apabila ada;
e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir
dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia;
h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang
akan melakukan Penggabungan diri;
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BAB III
BADAN HUKUM PERUSAHAAN

Subyek hukum (legal subject) adalah orang atau badan yang memiliki
hak dan kewajiban secara hukum. Hak dan kewajiban yang dimiliki ini
dipersyaratkan dengan adanya kecakapan. Subjek hukum terdiri atas manusia
pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Syarat menjadi
subyek hukum adalah harus memiliki kecakapan hukum (rechsbekwaamheid).
Kepada setiap subyek hukummemiliki kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid). Kewenangan hukum adalah kebebasan untuk bertindak secara hukum,
yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Subyek hukum berupa badan
hukum belum banyak kita ketahui, padahal dalam lalu lintas hukum
perusahaan kedua subyek hukum ini memegang peran yang sangat penting
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Badan hokum terdiri dari badan
hokum publik (publiek rechts persoon) dan badan hokum privat (private
rechts persoon). Badan hukum publik adalah badan hukum karena tugas dan
kewenangannya, oleh peraturan perundang-undangan publik dan didirikan
oleh negara. Pembentukan badan hukum ini berhubungan dengan kepentingan
publik, warga negara secara umum atau Negara. Badan hukum ini merupakan
badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan dan atau kewenangan yang
telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan badan hukum privat adalah
badan hukum yang akan dibahas dalam buku ini. Secara sederhana, badan
hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturanperaturan perdata, dengan tujuan untuk melakukan urusan-urusan dalam
lapangan perdata khususnya harta kekayaan. Contoh badan hukum privat
diantaranya perkumpulan (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 1870-64, Stb. 1939Hukum Perusahaan
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570), PT (Pasal 36 KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun
2007), Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012), dan Yayasan (UU No. 28 Tahun
2004).
Dalam Pasal 1653 KUH Perdata disebutkan mengenai adanya 3 jenis
badan hukum, yaitu: Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau
negara; Yang diakui oleh kekuasaan; Yang diperkenankan dan yang didirikan
dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau
kesusilaan biasa juga disebut dengan badan hukum dengan konstruksi
keperdataan.
A. PENGERTIAN BADAN HUKUM
Secara sederhana badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang
didirikan dengan akta otentik dan dianggap sebagai subyek hokum yang
melekat padanya hak dan kewajiban. Dalam kepustakaan hukum Belanda,
istilah badan hukum dikenal dengan sebutan rechtspersoon, Common Law
menyebutnya dengan istilah legal entity, legal person, juristic person, atau
artificial person dan dalam kepustakaan latin dikenal istilah persona moralis.
Di dalam Black’s Law Dictionary menyebut badan hokum dengan kata legal
person, kata ini menunjuk bahwa secara sederhana badan hokum adalah kata
badan yang dianggap sebagai orang, yang kepadanya melekat hak dan
kewajiban hokum selayaknya orang sebagai subyek hokum. Berikut definisi
Black’s Law Dictionary mengenai legal person.( Bryan A. Garner. 2004 :
1178)
“ an entity such as corporation, created by law given certain legal rights
and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the
purpose of legal reasoning is treated more less a human being.”
“ entitas seperti korporasi, yang diciptakan oleh hukum diberikan hak
dan kewajiban seperti manusia, yang diperlakukan seperti manusia”
Bahkan dalam Black’s Law Dictionary memberikan tambahan penekanan
tentang hal tersebut sebagai berikut :
“a body, other than a natural person, that can function legally, sue or
be sued, and make decisions through agents.”
Meskipun badam hukum dianggap sama dengan manusia, namun istilah
sama berbeda dengan istilah identik, apalagi dalam wilayah kebebasan dan
tanggung jawab hukum. Dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, badan
hukum tidak dapat melakukannya sendiri segala kehendaknya seperti manusia
biasa. Untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, badan hukum memerlukan
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Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, Penulis mendefinisikan
penggabungan/merger adalah suatu perbuatan hukum menggabungkan
diri yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih, dimana salah satu
perseroan tersebut akan tetap ada baik aktiva dan pasiva perseroan
perseroan maupun status badan hukumnya, sementara yang lainnya
aktiva dan pasivanya beralih dan status badan hukumnya berakhir karena
hukum. Dengan demikian secara umum dapat disebutkan ciri-ciri merger
adalah :
1) Merupakan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act);
2) Terdapat perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan
yang menerima penggabungan;
3) Perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis,
sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi
hukum tanpa likuidasi;
4) Rancangan merger dan konsep akta merger harus disetujui
RUPS;
5) Merger ada yang diikuti dengan perubahan AD (Anggaran
Dasar) dan ada yang tidak diikuti perubahan AD;
6) Aktiva dan Pasiva perusahaan yang menggabungkan diri akan
beralih demi hokum ke dalam perusahaan hasil merger.
b.

Tahapan Penggabungan (Merger)
Penggabungan (Merger) adalah bagian dari proses restrukturisasi
yang dilakukan oleh perusahaan. Proses untuk melakukan merger
dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni :
1) Tahap Persiapan : Tahapan persiapan merger yang meliputi
inisiasi merger, penetapan tujuan melaksanakan merger, jenis
merger yang akan dipilih dan inventarisasi isu-isu yang timbul.
Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena
akan menentukan berhasil tidaknya rencana merger.
2) Tahap Pembentukan Tim Merger
3) Tahap Pemenuhan Persyaratan
4) Pembentukan Konsultan Merger (apabila diperlukan)
5) Tahap penetapan kebijakan selama proses merger
6) Tahap penyusunan rencana kerja
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perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain
yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri
menjadi bubar”. Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat disebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan
diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva
dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan
selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena
hukum.
Sementara di dalam Pasal 1 angka 9 UUPT menyebutkan
penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain
yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Di dalam Pasal 1
angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dinyatakan bahwa merger adalah
penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bankbank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
Secara teknis mengenai penggabungan/merger ini dapat dilihat dari
proses merger Bank Mandiri dengan 4 (empat) bank pemerintah. Bank
Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, setelah PT Bank Mandiri
(Persero) didirikan, dilanjutkan langkah merger antara PT Bank Mandiri
(Persero) dengan 4 (empat) bank pemerintah, yaitu ; PT Bank Bumi
Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor
Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia
(Persero) pada bulan Juni 1999. Keempat bank pemerintah tersebut
meleburkan diri ke dalam Bank Mandiri. Status badan hukum keempat
bank tersebut otomatis menjadi hilang atau tidak ada karena bergabung
ke dalam PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri yang menerima
penggabungan tersebut disebut absorbing company atau survive company, sedangkan PT keempat bank yang menggabungkan diri tersebut
disebut sebagai absorbed company atau target company
200

Hukum Perusahaan

struktur yang terdiri berupa orang untuk mewakilinya dan bertindak untuk
dan atas nama badan hukum tersebut.
Badan hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum harus
diwakili oleh orang-orang manusia biasa yang karena pekerjaan dan atau
perikatan hokum ia terikat dengan badan hokum tersebut. Orang-orang yang
bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut organ. Dalam
melakukan tindakan hokum mewakili dan mengatasnamakan badan hokum,
organ dibatasi dengan berbagai peraturan baik yang tertuang dalam anggaran
dasar, standar operasional prosedur perusahaan atau peraturan-peraturan
lainnya, sehingga tidak bisa sewenang-wenang mengatasnamakan badan
hokum yang dimaksud.
Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum
diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana
pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. Istilah badan hukum acapkali kita temukan dalam
berbagai literatur hukum, bahkan dalam berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia istilah badan hokum juga banyak sekali digunakan.
Namun demikian para ahli maupun dalam undang-undang memiliki istilah
dan sudut definisi sendiri tentang badan hokum. Tidak ada rumusan yang
baku dan satu tentang badan hukum. Berikut beberapa definisi mengenai
badan hokum baik menurut para ahli maupun menurut peraturan perundangundangan.
1. Para Ahli
Maijers : Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi
pendukung hak dan kewajiban.
Logemann : Badan hukum adalah suatu personifikasi
(personifikatie), maksudnya badan hokum merupakan perwujudan
(bestendigheid) hak dan kewajiban. Hukum organisasi
(organisatirecht) menentukan struktuuur internal (inneelijkstruktuur)
dari personifikasi itu. Logemann memberikan maksud bahwa badan
hokum (organisasi, korporasi, yayasan) akan secara terus menerus
hidup sementara pengurusnya dapat berganti-ganti.
E. Utrecht : Badan hukum adalah badan yang menurut hukum
berkuasa menjadi pendukung hak, Utrecht memberikan batasan
tentang badan hokum ini dua hal, yakni : 1) bahwa pendukung hak
sebagaimana dimaksud adalah yang tidak berjiwa, artinya badan
hukum ini bukanlah subyek manusia, namun bukan berarti benda
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tetapi adalah gejala yang hidup dalam masyarakat. 2) Terdapat
pemisahan harta kekayaan (vermogen) antara anggota dengan badan
hokum. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak
kewajiban anggotanya.
Bothingk : Badan hukum itu bukan sesuatu yang nyata, tetapi hanya
suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum.
H. Th. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog : Badan hokum adalah
subyek hokum yang tidak wajar (subyek hokum yang wajar adalah
manusia). Meskipun badan hokum bukanlah subyek hokum yang
wajar, namun ia dapat bertindak dalam hubungan hokum dengan
wajar, selayaknya subyek hokum wajar ; manusia.
R. Subekti : Badan hukum adalah suatu badan/perkumpulan/
organisasi yang dapat memiliki hak dan kewajiban seperti seorang
manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau
menggugat di depan hakim.
CST Kansil : Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi
atau kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya didasarkan
pada hukum yang berlaku.
R. Soeroso : Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang
yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu
kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
oleh hukum.
2. Peraturan Perundang-undangan
a.
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Pasal 1653 dan 1654 KUH Perdata
Pasal 1653 KUH Perdata :
“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula
perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau
diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun
perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau
telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan
dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”
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terbatas lainnya. Dalam merger ini, satu perseroan terbatas atau lebih
dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan terbatas yang
telah ada dan salah satu dari perseroan terbatas yang akan digabungkan
itu tetap dipertahankan keberadaannya, sehingga segala hak dan
kewajiban yang ada dialihkan kepada perseroan terbatas penerima
penggabungan (Rachmadi Usman, 2004 : 203).
Ensiklopedia Ekonomi memberikan pengertian merger yaitu
penggabungan perusahaan sejenis atau lebih dari dua perusahaan sejenis
menjadi sebuah perusahaan tunggal dengan cara sedemikian rupa
sehingga yang satu menyerap atau menampung lainnya (Soetarno,
1986:610). Pengertian penggabungan (merger) menurut Black’s Law
Dictionary yakni: “The fusion or absorption of one thing or right into
another”. ( Henry Campbell Black, 2004: 891). Artinya fusi atau absorpsi
dilakukan oleh subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang
lebih penting. Henry Cheeseman dalam bukunya Essentials of contemporary business law menyatakan bahwa: “A merger occurs when one
corporation is absorbed into another corporation and ceases to exist.
The corporation that continues to exist is called the surviving corporation. The other is called the merger corporation” (Henry R.Cheeseman,
1999:646). Penggabungan usaha menurut pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 22 adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan
yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satau perusahaan
menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva
dan operasi perusahaan lain.
Dalam istilah hukum perusahaan merger adalah “an amalgamation
of two corporations survives and the other dissappears”, yang artinya
adalah tindakan penggabungan dua perusahaan sesuai dengan syaratsyarat yang ditetapkan oleh undang-undang, di mana satu dari beberapa
perusahaan tetap bertahan dan yang lainnya hilang. Dalam terminologi
yang diberikan oleh oleh OECD (Organizations for Economics Cooperation and Development), merger adalah “an amalgamation or joining
of two or more firms into an existing firm or a new firm. A merger is a
method by which firms can increase their size and expand into existing
new economic activities and markets” (Adrian Sutedi, 2007:84).
Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Perseroan Terbatas, mendefinisikan penggabungan/merger adalah :
“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
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ada pula yang terpaksa menjual perusahaan ke pihak lain atau tutup sama
sekali. Restruksturisasi perusahaan di Indonesia umumnya terjadi karena
keinginan untuk melakukan ekspansi usaha, melepaskan diri dari jeratan hutan
maupun ancaman pailit dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas
pengelolaan usaha.
Titik tekan restrukturisasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas
pengelolaan usaha, sehingga kinerja perusahaan membaik bahkan tujuan
pendapatan atau laba lebih besar akan dapat tercapai. Terdapat beberapa model
restrukturisasi yang diatur di dalam UUPT, yaitu Penggabungan (merger),
Peleburan (konsolidasi), Pengambilalihan (akuisisi) dan Pemisahan
Perusahaan. Bentuk atau model restrukturisasi perusahaan ini diatur di dalam:
1. Bab VIII Pasal 122 -137 UUPT yang mengatur tentang
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
2. UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk mengatur
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan BUMN
yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
43 tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
dan perubahan bentuk Badan Hukum BUMN.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2010 tentang
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berikut penjelasan mengenai Penggabungan (merger), Peleburan
(konsolidasi), Pengambilalihan (akuisisi) dan Pemisahan Perusahaan, yang
penulis susun dengan lebih sistematis
1.

Pasal 1653 KUHPerdata menjelaskan bahwa badan hukum ada dua
yakni badan hukum public dan badan hukum privat. Keduanya
memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada bagaimana cara
pendiriannya badan hukum tersebut, yaitu ada tiga macam, yakni:
1) Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah/Negara ;
2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;
3) Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan
tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang
atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).
Badan hukum publik didirikan dan diadakan oleh kekuasaan umum,
sedangkan bdan hukum perdata yang didirikan oleh perseorangan.
Pasal 1654 KUH Perdata :
“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata,
dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana
kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acaraacara tertentu.”
Dalam ketentuan ini badan hokum disebut sebagai “van zedelijke
lichamen” atau perkumpulan.
b.

Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Pasal 8
Ayat (1) Perusahaan asuransi hanya dapat didirikan oleh warga
negara dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki
warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
Penjelasan
Dalam ayat ini ditentukan bahwa warga negara Indonesia dan atau
badan hukum Indonesia dapat menjadi pendiri perusahaan asuransi,
baik dengan pemilikan sepenuhnya maupun dengan usaha patungan
dengan pihak asing. Termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah BUMN, BUMD, Koperasi dan badan
usaha milik swasta.

c.

Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pasal 1 angka 1 Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun;

Penggabungan (Merger)
a.

Pengertian Merger
Kata “merger” berasal dari bahasa Inggris yang berarti fusi,
absorbsi, atau menggabungkan. Merger dapat diartikan sebagai
penyatuan atau penggabungan dua perseroan terbatas atau lebih dengan
cara mendirikan perseroan terbatas baru dan membubarkan perseroan
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d.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Pasal 1(1)
Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum
Pasal 1(3)
Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

e.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo UU no 6 tahun 2009 tentang
Bank Indonesia
Pasal 4 Ayat (3) ditegaskan bahwa Bank Indonesia adalah badan
hukum berdasarkan Undang-undang
Penjelasan : Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum
dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang BI dalam
mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari APBN. Selain itu,
Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang
menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas
kewenangannya

f.

Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara
Pasal 1(1)
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimilikioleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan.

g.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan jo PERPU No. 3 taun 2008 tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 7
Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU No. 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang no. 24 tahun 2004 tentang LPS
menjadi Undang-Undang
Pasal 2
ayat (1) Berdasarkan undang-undang ini, dibentuk Lemabaga
Penjamin Simpanan , yang selanjutnya disebut LPS;
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Pasal 114 ayat (5) :
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat
membuktikan :
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan
kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Pasal 115 ayat (3) :
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang
mengakibatkan kepailitan; dan
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah
terjadinya kepailitan.
G.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMISAHAN

Dinamisasi dunia bisnis semakin meningkat memacu arah kebijakan
perekonomian Negara juga harus responsif. Arah pembangunan di sektor
ekonomi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pengarahan
dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan
iklim usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan. Awal dekade
1990-an, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan
restrukturisasi. Banyak yang terpaksa memangkas perusahaannya atau bahkan
Hukum Perusahaan
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dimaksud, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau
memberikan pendapat lain atas keputusan direksi. Sebaliknya jika direksi
tidak dimandati atas perlindungan Business Jugdment Rule maka
pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah
perilaku anggota Direksi maupun Komisaris memang untuk kepentingan
perseroan dan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab dengan
memperhatikan pemegang saham minoritas perseroan. Berdasarkan
gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut.
Doktrin ini juga diakomodasi dalam UUPT, mengenai Business
Judgment Rule bagi anggota Direksi diatur di dalam UUPT pada PasalPasal berikut.
Pasal 97 ayat (5) :
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

h.

i.

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 1(1)
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalarn saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.

j.

Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Pasal 1 angka 1
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi
Pasal 13 ayat (1)
koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta
pendirian koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1)
disahkan oleh menteri. (Pasal 10 ayat (1) Akta pendirian koperasi
memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan
pendirian koperasi).

k.

Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum ini
antara lain termuat dalam: (1) Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan
badan hukum; (2) Stb. 1927 No. 156 tentang gereja dan organisasi-

Pasal 104 ayat (4) :
Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan
penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
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ayat (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan
hukum;
Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU
No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Pasal 1 angka 1 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang
tidak mempunyai anggota.
Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah
akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)
memperoleh pengesahan dari menteri.
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organisasi agama; (3) Stb. 1939 No. 570 jo. 717 tentang badan
hukum Indonesia; (4) Stb. 1939 No. 569 jo. 717 tentang
Indonesiasche Maatschappij op Aandelen; (5) WVK tentang
perseroan terbatas, perseroan perkapalan dan perkumpulan asuransi;
(6) UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
yang mengatur tentang badan hukum koperasi; (7) dan lain
sebagainya.
Definisi yang diuraikan oleh para ahli dan juga yang tersurat maupun
tersirat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di
atas, ada benang merahnya. Penulis membuat definisi mengenai badan
hokum adalah sebagai berikut. Badan hukum (privat) adalah badan yang
didirikan secara tertulis dengan tujuan tertentu oleh orang, sekelompok
orang, maupun oleh badan hukum maupun gabungan badan hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karenanya
ia disebut sebagai subyek hukum selain manusia dan atau dianggap
sebagai manusia secara hukum, memiliki hak dan kewajiban, memiliki
kekayaan sendiri dan dapat bertindak dan dimintai pertanggungjawaban
secara hukum.
Berdasarkan definisi tersebut badan hukum harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut.
1. merupakan perkumpulan;
2. mempunyai organ/pengurus ;
3. mempunyai tujuan tertentu;
4. mempunyai harta kekayaan terpisah ;
5. dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal
pembentukan/pendirian badan hukum. Syarat pembentukan badan
hukum antara bentuk satu dengan yang lainnya berbeda.
6. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam
hubungan-hubungan hukum (rechtsbeterekking) karena kepadanya
melekat hak dan kewajiban; dan
7. mempunyai hak untuk menggugat dan dapat digugat di depan
pengadilan.
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hak derivatif (derivative right) kepada pemegang saham minoritas untuk
mewakili kepentingan perseroan mengaju-kan gugatan ke pengadilan
terhadap anggota Direksi maupun Komisaris yang merugikan Perseroan.
Hak derivatif untuk menggugat anggota Direksi dinyatakan di dalam
Pasal 97 ayat (6) UUPT : “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan
negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada Perseroan.” Sementara hak derivatif yang
diberikan UUPT untuk menggugat anggota Komisaris diatur di dalam
Pasal 114 ayat (6) UUPT : “Atas nama Perseroan, pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan
Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”
Apabila anggota Direksi maupun Komisaris dalam menjalankan
tugasnya tidak didasari dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab,
bahkan melaksanakan kewenangan diluar batas yang ditentukan atau
melebihi batas kewenangan yang dimilikinya, maka sebagaimana yang
dijelaskan di atas, anggota Direksi maupun Komisaris tersebut dapat
digugat ke Pengadilan untuk dibebankan pertanggungan jawab pribadi
akibat tindakannya yang merugikan perseroan. Namun dengan
menggunakan doktrin Business Judgment Rule anggota Direksi maupun
Komisaris tersebut dapat melakukan pembelaan sehingga terbebas dari
beban sebagaimana dimaksud.
Business Judgment Rule merupakan sebuah doktrin untuk
melindungi anggota Direksi maupun Komisaris dalam pertanggungjawaban hukum yang diambil akibat keputusan-keputusan bisnis yang
mereka ambil. Doktrin ini mengambil asumsi bahwa keputusankeputusan bisnis yang diambil oleh anggota Direksi maupun Komisaris
tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewajiban yang diamanatkan
oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) sesuai dengan anggaran
dasar maupun UUPT. Pemberian amanat inilah yang memberikan
konsekuensi bahwa doktrin Business Judgment Rule memberikan
perlindungan bagi anggota Direksi maupun Komisaris dari
pertanggungjawaban hukum. Apabila anggota Direksi maupun
Komisaris dalam melaksanakan pengelolaan perseroan melakukan
kebijakan atau tindakan sebagai akibat dari mandate/amanah yang
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(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.
Apabila pihak yang merasa dirugikan melihat ada pelanggaran
kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam prinsip/doktrin ultra vires
ini sehingga berujung pada kerugian yang dialami perseroan dan
merugikan kepentingan pihak tersebut, maka baik perseroan maupun
pihak yang merasa dirugikan tersebut (pemegang saham minoritas
maupun pihak ketiga) dapat menuntut/menggugat kepada anggota
Direksi maupun Komisaris yang melakukan pelanggaran untuk
bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami perseroan.
Ketiga Doktrin yang telah dijelaskan di atas, memberikan
perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak yang lemah (pemegang
saham minoritas maupun pihak ketiga). UUPT yang mengakomodasi
ketiga doktrin tersebut memberikan harapan agar kepentingan pihak yang
lemah dilindungi. Sehingga baik anggota Direksi maupun Komisaris
dapat dibebani tanggung jawab pribadi apabila terdapat kerugian
perseroan yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatannya. Namun
ada doktrin yang melindungi tindakan atau perbuatan anggota Direksi
maupun Komisaris tersebut dari beban tanggung jawab pribadi. Doktrin
tersebut adalah Business Judgment Rule.
Konsekuensi ketika anggota Direksi maupun Komisaris melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan ketiga doktrin
di atas, maka kepadanya akan dibebani tanggung jawab pribadi.
Prosesnya dimulai secara nyata dengan diajukannya gugatan oleh para
pihak, salah satunya adalah para pemegang saham. UUPT memberikan
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B. TEORI TENTANG BADAN HUKUM
Dari beberapa definisi yang disebut di atas telah menjelaskan bahwa
ada beberapa kesamaan pandangan mengenai apa dan siapa itu badan hukum,
namun demikian para ahli belum memiliki definisi tunggal tentang badan
hukum. Perbedaan tersebut wajar, karena para ahli memiliki landasan teori
berfikir yang tidak seragam. Teori berfikir ini adalah landasan atau
argumentasi ilmiah, artinya apa yang telah disampaikan telah memenuhi
metode dan konsep standar. Oleh karena itu kata “teori” harus mengandung
dasar substansial. Posisinya berada di bawah azas dan beberapa tingkat di
atas aturan, bahkan dalam beberapa hal tertentu “teori” dapat sebanding
dengan azas. Oleh karena itu derajat pemakaian teori tidak bisa gegabah.
Pada dasarnya badan hukum merupakan persona ficta atau sesuatu yang
diciptakan oleh hukum sebagai persona/orang, artinya kepadanya melekat
predikat sebagai subyek hukum. Di dalam kajian ilmiah mengenai badan
hukum, juga ada teori-teori yang mendasarinya. Definisi yang tidak seragam
sebagaimana disebut di atas, dilandasi oleh teori-teori yang berbeda-beda
mengenai badan hukum. Berikut beberapa teori besar tentang badan hukum
yang dikemukakan oleh para ahli.
1. Teori Fiksi
Seorang sarjana Jerman, Friedrich von Savigny (1779-1861)
mempelopori teori ini. Pandangan ini meluas hingga bebberapa sarjana
lain mengikuti pandangan teori ini, antara lain : C.W.Opzoomer,
A.N.Houwing dan juga Langemeyer. Menurut von Savigny bahwa badan
hukum sebagai subyek hukum adalah fiksi, tidak nyata atau bahkan tidak
ada. Ia mewujud sebagai badan hukum karena Negara selaku pemegang
kuasa sekaligus pemilik badan hukum telah memberikannya. Artinya
teori ini mengemukakan bahwa negaralah yang memiliki pengaturan
dan penguasaan atas badan-badan tersebut, sehingga sebenarnya badan
hukum itu hanyalah bayangan.
Berdasar teori ini, pada dasarnya subyek hukum nyata adalah
manusia. Badan hukum adalah abstraksi dari subyek hukum manusia
saja, karena eksistensinya abstrak bukan kongkrit. Dengan demikian
badan tersebut pada dasarnya tidak mampu melakukan hubungan hukum,
karena padanya tidak melekat tindakan hukum. Dalam teori ini
dikemukakan bahwa:
“They have existence but no real personality save that given by
law, which regards them as ‘person’.”
Hukum Perusahaan
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(Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata
yang dinyatakan/diberikan oleh hukum dianggap sebagai orang.)
Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya
tidak ada, tetapi orang yang membuatnya kongkrit karena seolah
tindakannya adalah bayangan subyek hukum orang tersebut.
Pertanyaanya sampai kapan badan ini tetap abstrak/fiksi? Sampai
Negara memberikan wujud nyatanya, berupa badan hukum. Karena
badan hukum semata-mata hanyalah kuasa atau milik negara saja.
Negaralah yang memberikan bentuk kongkrit badan hukum. Hanya
Negara karena memiliki kekuasaan yang “membuat” badan hukum.
2. Teori Harta Kekayaan
Secara sederhana, dalam teori ini melihat badan hukum karena
adanya badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri. Oleh karena itu
teori ada beberapa macam, yakni :
a. Teori kekayaan karena jabatan (van het ambtelijk vermogen).
Teori ini mengajarkan tentang harta kekayaan yang dimiliki
seseorang dalam jabatanya (ambtelijk vermogen): suatu hak yang
melekat pada suatu kualitas. Penggagas teori ini adalah Holder dan
Binder, sedang di negeri Belanda dianut oleh F.J.Oud. Teori ini
menjelaskan bahwa badan hukum itu ialah badan hukum yang
berdiri dan memiliki kekayaan sendiri. Para penggagas teori ini
mengembangkan pandangan bahwa badan hukum adalah badan
yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus
harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta yang
bersangkutan.
Asumsi dasar bahwa badan hukum adalah abstraksi dari
naturlijke persoon dalam teori ini dipakai. Bahwa Badan hukum
dalam menjalankan aktifitas dan usahanya membutuhkan organ
berwujud orang. Karena jabatanya harta yang dimiliki badan hukum
dimiliki oleh orang tersebut. Secara mendasar dalam teori ini
menyatakan bahwa pada dasarnya badan hukum memiliki harta
tersebdiri yang terpisah dari harta organ/pengurusnya. Namun
demikian karena jabatan para pengurus tersebut maka “seolah-olah”
merekalah yang berkuasa atas harta badan hukum yang dimaksud.
b.
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Teori kepemilikan bersama (Propriete collectif theory/
gezammenlijke vermogens theorie)
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Conflict of Interest yang mensyaratkan suami istri tidak boleh samasama menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau bekerja ditempat
yang sama.
3.

Doktrin Ultra Vires
Blacks law Dictionary mendefinisikan ultra vires sebagai berikut :
“ ultra vires. Acts beyond the scope of the power of a corporation, as
defined by its charter or laws of state of incorporation”. (suatu tindakan
yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar
wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan)
(Blacks law Dictionary, 2004). Secara sederhana ultra vires dapat
diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan melebihi kewenangan atau
bahkan tanpa landasan kewenangan untuk melakukannya. Di dalam
KUHD, prinsip ultra vires ini terdapat dalam Pasal 45 KUHD : “
Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk
menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya,
merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan sendiri tidak
terikat kepada pihak ketiga”.
Sementara UUPT tidak secara tegas mengatur mengenai prinsip/
doktrin ultra vires ini. Justru di dalam UUPT mengatur mengenai
kewenangan yang dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris. Dengan
demikian dapat diartikan pula bahwa apabila anggota Direksi maupun
Komisaris melakukan pelanggaran terhadap kewenangan yang diberikan
UUPT atau melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak diberikan
oleh UUPT maupun anggaran dasar hal termasuk sebagai tindakan ultra vires. Anggota Direksi maupun Komisaris memiliki berbagai
kewenangan yang ditetapkan UUPT maupun anggaran dasar dalam
rangka pengelolaan perseroan. Kewenangan yang telah diberikan tersebut
harus digunakan sebaik-baiknya dalam bingkai kepentingan perseroan
dan guna pencapaian tujuan perseroan. Oleh karena itu apabila anggota
Direksi maupun Komisaris menggunakan kewenangan demi untuk
kepentingan selain kepentingan dan tujuan perseroan, misalnya untuk
memperkaya diri dengan cara-cara yang salah
Mengenai kewenangan anggota Direksi maupun Komisaris sudah
dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Ketentuan di dalam UUPT yang
secara tegs mengatur mengenai larangan tindakan ultra vires ini terdapat
di dalam Pasal 99 UUPT.
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1)

Kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan;
2) Anggaran Dasar
3) Peraturan perundang-undangan
Ketiga rambu-rambu inilah yang menghendaki pengelolaan
perseroan harus dilakukan dengan kehati-hatian (care) sebagaimana
halnya pengendara harus berhati-hati dalam mengemudikan
kendaraannya, melihat rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan
memperhatikan arahan dari petugas polisi lalu lintas di lapangan, tetapi
tetap harus sampai pada tujuan yang dikehendaki. UUPT mengatur
mengenai prinsip kehati-hatian (duty of care) anggota Direksi di dalam
Pasal 92 UUPT sebagaimna telah dijabarkan di atas. Di dalam Pasal 92
ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa Direksi wajib menjalankan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan. Dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi harus
berpedoman pada ketentuan dalam anggaran dasar maupun ketentuan
perundang-undangan (Pasal 92 ayat (2) UUPT). Sementara kepada
anggota Komisaris juga dibebankan dengan rambu-rambu yang sama
sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT.
b.

Duty of Loyality
Duty berarti amanah,tugas, tanggung jawab atau kewajiban,
sedangkan Loyality adalah kesetiaan. Sehingga untuk mengukur apakah
ada pelanggaran terhadap Duty of Loyality, maka dapat dilihat dari
kesetiaan dari anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan. Duty
of loyalty kepada perusahaan mencegah anggota Direksi maupun
Komisaris mengambil kesempatan menguntungkan yang seharusnya
dimiliki oleh perusahaan (corporate opportunity). Alat ukur paling
sederhana untuk mengukur kesetiaan, yaitu Conflict of Interest.
Untuk mendeteksi apakah ada Conflict of Interest atau tidak, dapat
dilihat dari aktifitas anggota Direksi atau Komisaris atau anggota
keluarga yang bersangkutan apakah memiliki usaha yang sama atau yang
berhubungan dengan aktifitas perseroan. Oleh karena itu dalam beberapa
perusahaan tertentu mensyaratkan bahwa anggota Direksi atau Komisaris
yang akan diangkat tidak boleh memiliki usaha yang sama dan atau
yang berhubungan dengan aktifitas perseroan tempat dia (akan) bekerja.
Terdapat peraturan internal lebih detail lagi untuk mencegah terjadinya

192

Hukum Perusahaan

Asumsi dasar teori ini adalah bahwa badan/organisasi
membutuhkan organ/pengurus untuk menjalankannya. Pada
dasarnya wujud kongkrit badan/organisasi tersebut ada pada para
anggotanya, sehingga dapat disebut pula bahwa hak dan kewajiban
pada badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para
anggota secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah
kepunyaan bersama para anggota. Teori ini dikemukakan oleh
Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/
mazhab sejarah. Pengikut teori ini adalah Marcel Planiol (Prancis)
dan Molengraff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann
Kraneburg, Paul Scolten dan Apeldoorn.
Badan hukum menurut teori ini bukanlah sesuatu suatu
abstraksi. Badan hukum juga bukan organ, namun hanya konstruksi
yuridis, karena pada dasarnya badan hukum merupakan kumpulan
manusia, para anggota yang terhimpun. Para anggota yang
berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi
yang disebut badan hukum. Sehingga, kepentingan badan hukum
adalah kepentingan para anggotanya.
Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada
hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama
(R. Ali Rido. 2004 : 9). Teori ini menggambarkan bahwa badan
hukum menjadi ril karena hak dan kewajiban badan hukum adalah
hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Sehingga karena
merupakan kumpulan para anggota, badan tersebut secara riil dapat
melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum ini adalah hak dan
kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota.
Tindakan hukum ini dapat berwujud dalam lapangan harta kekayaan
karena badan tersebut memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan
badan hukum itu milik bersama, tidak boleh dibagi-bagi.
Teori ini juga disebut propriete collective theorie (Planiol,
dalam bukunya: Traite Elemenaire de Droit Civil, 1928),
gezemenlijke vermogenstheorie (Molengraaff), Gezamenlijke
eigendomstheorie, teori kolektif (Utrecht), collectiviteitstheorie dan
bestemmingstheorie.Teori ini cocok berlaku untuk koperasi yaitu
badan hukum yang mempunyai anggota. Menurut Molengraff, di
dalam badan hukum pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban para
anggotanya, juga terdapat harta kekayaan yang secara bersama-sama
dimiliki oleh para anggotanya namun keberadaannya tidak dapat
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dibagi-bagi. Tiap-tiap pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan
yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.
c.

50

Teori Harta Kekayaan Bertujuan (zweck vermogen/doel vermogens
theorie)
Teori ini merupakan pengembangan dari collectiviteits theorie.
Kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum bukanlah kekayaan para
organ/pengurusnya atau perseorangan tetapi kekayaan tersebut
adalah kekayaan badan hukum yang terikat pada tujuan tertentu
yang telah ditetapkan. Penggagas teori ini adalah A. Brinz dan F.J.
van Heyden. Mereka mengemukakan bahwa badan hukum
mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk untuk
tujuan melayai kepentingan tertentu. Asusmsi dasar teori ini sama
dengan teori badan hukum sebelumnya, bahwa pada dasarnya
subyek hukum itu hanyalah manusia/orang/naturlijke persoon.
Suatu badan/organisasi dapat disebut sebagai badan hukum apabila
ia memiliki harta kekayaan yang dengan harta kekayaan tersebut
akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan karena harta
kekayaan ini pulalah muncul hak dan kewajiban badan/organisasi
tersebut kepada pihak ketiga.
Brinz dalam bukunya: Lehrbuch der Pandecten, 1883
menyatakan pentingnya pemisahan harta kekayaan antara badan
hukum dengan para pengurusnya. Pemisahan kekayaan ini penting
agar kekayaan badan/organisasi bisa lebih diarahkan untuk
mencapai tujuan badan/organisasi tersebut. Ungkapan Brinz yang
terkenal adalah :
“... only human beings can be considered correctly as ’person’, The law, however, protects purposes other than those
concerning the interest of human beings. The property ‘owned’
by corporations does not ‘belong’ to anybody. But it may considered as belonging for certain purposes and the device of
the corporation is used to protect those purposes.”
(Hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang, hukum
bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain memperhatikan kepentingan manusia. Harta kekayaan yang dimiliki oleh
perusahaan bukan merupakan milik setiap orang. Tetapi dianggap
sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan
perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut)
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Pertanggungan jawab yang sama juga dibebankan kepada anggota
Komisaris berdasarkan prinsip Fiduciary Duty ini. Hal tersebut dapat dilihat
pada Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris
bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Sebagai catatan bahwa
tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan oleh Komisaris dalam bingkai
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
Pasal 108 ayat (2) UUPT. Teknis dan konsekuensi pelaksanaan tugas/amanah
anggota Komisaris ini ditegaskan lagi di dalam Pasal114 dan 115 UUPT.
Bahkan dalam beberapa hal Komisaris dapat berperan sebagai Direksi untuk
melakukan pengurusan perseroan, sehingga tanggung jawabnya juga
dipersamakan dengan tanggung jawab Direksi. Pasal 99 ayat (2) UUPT
dengan jelas menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki kewenangan
untuk mewakili perseroan ketika seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.
Secara sistematis ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota
Direksi maupun Komisaris, yakni duty of care dan duty of loyality.
a.

Duty of Care
Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap Direktur atau
Komisaris perseroan, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran
terhadap kewenangan yang dimilikinya. Terdapat 2 (dua) cara untuk
mengetahui apakah anggota Direksi melakukan pengurusan perseroan
dengan tidak proper atau tidak, yaitu : 1) Hasil dalam pengelolaan
perseroan adalah kegagalan atau keberhasailan; 2) Dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab terdapat konflik kepentingan (conflict of interest) yang melibatkan anggota Direksi atau Komisaris yang
bersangkutan.
The American Law Institute Principles of Corporate Governance
menentukan 3 (tiga) kategori “kehatian-hatian yang semestinya” (“due
care”) dalam peraturan perundang-undangan, yakni : 1) care that an
ordinarily prudent person would exercise in like position and under
similar circumstance; 2) care exercised by prudent person in this own
affair ; 3) in a manner he reasonably believes to be in the best interests
of the corporation.” (Detlev F. Vagts, 1989 : 210).
Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi
atau Komisaris harus melihat rambu-rambu yang telah diberikan. Ramurambu tersebut adalah ;
Hukum Perusahaan

191

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of
loyality) (Joel Seligman, 1995). Pelanggaran terhadap duty of care dan duty
of loyality dalam hubungannya dengan Fiduciary Duty dapat menyebabkan
direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi
terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham
maupun kepada pihak lainnya (Philip Lipton dan Abraham Herzberg, 1992:
342).
Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas penulis dapat
menyimpulkan pengertian Fiduciary Duty adalah amanah yang disertai
kepercayaan oleh pemilik (pemegang saham secara keseluruhan dan atau
melalui forum RUPS) kepada Direksi dan atau Komisaris untuk melakukan
dan atau menjaga pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab untuk mencapai tujuan perseroan. Konsekuensi dari definisi
tersebut adalah, Direksi maupun Komisaris bertanggung jawab kepada
pemberi amanah (pemegang saham secara keseluruhan dan atau melalui forum RUPS).
Doktrin fiduciary duty ini diatur di dalam UUPT. Di dalam Pasal 92
ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa Direksi wajib menjalankan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan. Dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi harus
berpedoman pada ketentuan dalam anggaran dasar maupun ketentuan
perundang-undangan. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 92 ayat (2)
UUPT : “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”
Sedangkan Pasal 97 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi bertanggung
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan
perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud artinya bahwa pengurusan
tersebut harus dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT). Pelanggaran terhadap hal
ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut,
sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT : “Setiap anggota
Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”
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Badan hukum diakui sebagai subjek hukum sama seperti orang karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Namun
badan/organisasi disebut sebagai badan hukum bukan karena ia
kumpulan manusia. Di dalam teori ini titik tekannya bukan terletak
pada organisasi, organ/pengurus ataupun bentuk perkumpulannya.
Bahkan dalam teori ini tidak memperdulikan apakah badan/
organisasi ini kumpulan manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan
itu merupakan hak yang normal atau bukan. Namun titik tekan
dalam teori ini terdapat pada tujuan dari harta kekayaan yang
dimiliki oleh badan/organisasi tersebut. Teori ini cocok dengan
badan hukum berbentuk yayasan. Badan hukum yang tidak
mempunyai anggota.
3. Teori Organ (Organen Theory)
Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Teori ini dikemukakan
oleh sarjana Jerman pengikut aliran sejarah, Otto von Gierke (18411921-dikemukakan dalam bukunya: Das Deutsche Cenossenchtsrecht,
1873) dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajaranya disebut
leer der volledige realiteit ; ajaran realitas sempurna.
Badan hukum adalah suatu organisme yang riil/nyata bukan
khayalan. Badan hukum merupakan een bestaan, dat hun realiteit.
Sebagai entitas yang nyata, eksistensinya seperti subyek hukum manusia,
yang mempunyai organ tubuh dengan segala kelengkapannya. Ada
kepala, tangan, kaki, mata telinga dan lain sebagainya, masing-masing
anggota tubuh memiliki fungsi yang selaras dengan yang lainnya,
sehingga gerakannya harmonis. Disebut manusia karena adanya organorgan tubuh tersebut. Demikian pula badan hukum, yang memiliki organ/pengurus, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan
hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus,
komisaris dan rapat anggota. Badan hukum itu terbentuk dan bisa
memenuhi kehendaknya dari para pengurusnya, seperti halnya organ
tubuh pada manusia.
Badan hukum adalah suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti
sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.Tidak
hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu
mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alatalat perlengkapannya. (Agus Budiarto. 2009 :21).
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Eksistensi badan hukum juga terlihat dari kepemilikan dan aktifitas
organ-organ tersebut. Organ-organ tersebut seolah-olah sama dengan
organ tubuh manusia, yang memiliki fungsi masing-masing namun saling
selaras tidak terjadi benturan satu dengan yang lainnya. Organ dalam
badan hukum menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang
dapat membentuk kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui
alat-alat perlengkapannya. Badan hukum adalah suatu ‘Verband
personlichkeit yang memiliki Gesamwille’. Berfungsinya badan hukum
tidak berbeda dengan manusia yang memiliki kehendak hukum.
Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia.
Pada manusia yang makan bukun mulutnya tapi manusianya, yang
mendengar bukan telinganya tetapi manusianya. Demikian pula dalam
badan hukum tindakan yang dilakukan organ merupakan manifestasi
eksistensi badan hukum.
Pendapat di atas seperti yang pernah dikemukakan oleh Gierke,
yang mengenai teori ini dapat dirumuskan bahwa badan hukum adalah:
a. badan hukum itu ‘eine leiblichgeistige Lebensein heit’, seperti
manusia, menjadi penjelmaan yang benar dalam pergaulan hukum;
b. badan hukum itu ‘verbandpersoblich keit’ yaitu suatu badan yang
berbentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organorgan badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau
pengurusnya seperti manusia;
c. tindakan dan keputusan alat kelengkapan/organ (organen) adalah
tindakan dan keputusan dari badan hukum.
4. Teori Kenyataan Yuridis (Juridische realiteitsleer theory)
Teori kenyataan yuridis merupakan penghalusan (verfijning) dari
teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M.Meijers.
Paul Scolten adalah salah satu pendukung teori ini. Teori ini sudah
diterima secara umum (de heersende leer).
Menurut Mejers bahwa eksistensi badan hukum itu tidak dapat
diraba dan tidak dapat digambarkan bentuknya. Namun demikian badan
hukum merupakan entitas yang kongkrit, nyata dan bukan khayalan.
Eksistensinya menjadi nyata karena badan hukum merupakan kenyataan
yuridis. Teori ini juga mempersamakan badan hukum dengan manusia,
namun dalam teori ini memberikan batasan bahwa persamaan tersebut
bukan pada wujudnya tetapi terletak pada bidang hukum saja. Persamaan
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Baik anggota Direksi maupun Komisaris adalah pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.
Istilah fiduciary duty berasal dari dua kata, yaitu : fiduciary, dan duty,
istilah duty banyak dipakai dimana-mana, yang berarti tugas. Istilah fiduciary berasal dari bahasa latin yaitu fiduciarius dengan akar kata fiducia
yang berarti kepercayaan atau dengan kata fidere yang berarti mempercayai,
sehingga dengan istilah fiduciary diartikan sebagai “memegang suatu
kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan
untuk kepentingan orang lain”. Misalnya di bidang bisnis seseorang dikatakan
mempunyai tugas fiduciary (fiduciary duty) manakala bisnis yang
ditransaksikannya atau uang atau properti yang dihandel bukan miliknya atau
bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk
kepentingan orang lain itu dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan
yang besar (great trust) kepadanya. Sementara itu di lain pihak ia wajib
mempunyai itikad baik yang tinggi (high degree of faith) dalam menjalankan
tugasnya (Munir Fuady, 2002:33). Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus
bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya
berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama, kepercayaan yang diberikan
perseroan kepadanya (fiduciary duty) dan kedua duty of skill and care
(Chatamarrasjid Ais, 2000:220)
Organ Direksi memiliki posisi fiducia dalam pengurusan perusahaan
dan mekanisme hubungannya harus secara fair. Sementara Komisaris juga
memiliki posisi fiducia dalam pengawasan perusahaan .Menurut pengalaman
common law hubungan itu dapat didasarkan pada teori fiduciary duty.
Hubungan fiduciary duty tersebut didasarkan atas kepercayaan dan
kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian
(scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). Dalam
memahami hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary relationship)
tersebut, common law mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan
(fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan
wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut
harus didasarkan kepada standar yang tinggi (Charity Scott, 1989 : 291).
Prinsip ini mengharuskan setiap organ perseroan bertindak dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, posisi seorang direktur
sebagai sebuah penerima amanah (trustee) dalam perusahaan. Posisi ini
mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam
melakukan tugasnya (duty of care) (Denis Keenan & Josephine Biscare, 1999
: 317). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak

Hukum Perusahaan

189

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2.

Doktrin Fiduciary Duty

Sumber hukum Perseroan Terbatas sebelum lahirnya dan berlakunya
UUPT (Undang-undang No. 40 Tahun 2007 atau Undang-undang No. 1 Tahun
1995) adalah KUHD. Keberadaan KUHD di Indonesia merupakan
penjelmaan dari Wetbook van Kophandle (WvK) diambil dari Perancis setelah
Code du Commerce yang merupakan bagian dari Code Napoleon.
Sebagaimana diketahui bahwa Code Napoleon tidak mengakui adanya prinsip
fiduciary duty/ trustee ini. Di dalam pembagian kewilayahan hukum klasik,
Perancis maupun Belanda adalah Negara-negara Eropa yang tergabung dalam
kelompok Eropa Kontinental, lain halnya dengan Inggris maupun Amerika
yang menganut Common Law system. Negara-negara common law seperti
Amerika Serikat yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan
apakah seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam
tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar duty of loyality dan
duty of care. Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara
keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun
kelompok., (Janet Dine, 2001 : 217).
Di dalam sistem hukum Eropa Kontinental Hubungan antara direksi
dengan perseroan yang dipimpinnya merupakan hubungan hukum keagenan
atau pemberian kuasa. Jadi bukan hubungan fiduciary yang menimbulkan
fiduciary duty. KUHD mewarisi prinsip ini, di dalam KUHD tidak mengakui
prinsip Fiduciary Duty. hal ini disebabkan KUHD Indonesia merupakan
penjelmaan dari KUHD Belanda dimana KUHD Belanda sebagaimana
diriwayatkan di atas. Setelah berlakunya UUPT, banyak teori hukum yang
semula tidak ada atau tidak berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia,
termasuk teori fiduciary duty ini yang juga ikut diberlakukan oleh UUPT
tersebut.
Dalam pengelolaan perseroan, para anggota Direksi dan Komisaris
sebagai salah satu organ yang penting bagi perusahaan. Perusahaan adalah
subyek hukum yang memanfaatkan subyek hukum lain dengan memberi
kepercayaan atau pekerjaan atau amanah, sementara para anggota Direksi
dan Komisaris adalah penerima kepercayaan atau pekerjaan atau amanah
tersebut. Anggota Direksi dan Komisaris adalah orang yang mempunyai
kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari
kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan
oleh hukum. Anggota Direksi adalah pengurus perseroan, sementara anggota
Komisaris adalah pengawas Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan.
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bukan pada wujudnya, artinya bahwa dalam teori ini eksistensi badan
hukum tidak dilihat dari tangan, kaki, mulut atau organ tubuh lainnya.
Batasan persamaan pada bidang hukum saja ini oleh Meijers disebut
sebagai kenyataan sederhana (eenvoudige realiteit). Bidang hukum
sebagaimana dimaksud adalah segala tindakan yang dilakukan oleh
manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Tindakan
hukum tersebut adalah tindakan yang riil/nyata bukan irriil.
Di dalam hukum perdata tindakan yang menimbulkan hak dan
kewajiban hukum termasuk dalam kategori perikatan (vebertenis). Dalam
KUH perdata tepatnya pada badan hukum diatur dalam Pasal 1653 di
buku III di bagian perikatan. Badan hukum yang pengaturannya berada
di bagian perikatan ini memberikan arti bahwa badan hukum diakui
sebagai subjek hukum untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan
bidang hukum yang ada hubungannya dengan hak dan kewajiban dengan
perikatan saja.
Secara sederhana di dalam teori ini, yang dimaksud sesuatu itu
sebagai badan hukum karena sesuatu itu ditentukan oleh hukum sebagai
badan hukum. Koperasi dan Yayasan merupakan kumpulan yang
diberikan kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi
persyaratan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Koperasi
diatur dengan Undang-Undang Nomer 17 tahun 2012 tentang
Perkoperasian, sedangkan yayasan diatur dengan Undang-Undang
Nomer 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Namun berbeda dengan Firma
dan CV, keduanya bukan merupakan badan hukum, karena hukum di
Indonesia baik itu KUHD dan yurisprudensi tidak mengakuinya sebagai
badan hukum.
Dari teori badan hukum yang dikemukakan para ahli di atas.
Pemberlakuan di Indonesia tidaklah hitam putih. Semua pandangan
teoritis di atas berusaha memberi dasar dan argumentasi ilmiah terhadap
keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum yang sah dalam lalu
lintas hukum. Ada teori yang cocok untuk suatu bentuk badan hukum,
sementara ada teori lain yang cocok untuk lainnya. Namun demikian
teori dasar yang berlaku di Indonesia lebih banyak menggunakan teori
kenyataan yuridis, artinya eksistensi badan hukum ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Teori-teori
lain adalah penguat, seperti teori fiksi yang menganggap bahwa eksistensi
sebuah badan/perkumpulan baru diakui sebagai badan hukum bila
Negara sudah memberikan status sebagai badan hukum. Pemberian sta-
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tus badan hukum ini tentu Negara merujuk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya sebelum status
badan hukum itu diberikan maka segala tindakan badan/perkumpulan
tersebut bukanlah tindakan badan hukum, tetapi menjadi tindakan
anggota/sekutu yang melakukan tindakan. Teori ini berlaku untuk
perseroan terbatas, yayasan dan badan hukum yang lainnya. Demikian
pula teori-teori yang lainnya, menguatkan eksistensi badan hukum
sebagai subyek hukum.

hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang
mengakibatkan kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang
karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perseroan ke pengadilan negeri.
Pasal 115
(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan
Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang
dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup
untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan
tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng
ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang
belum dilunasi.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang
mengakibatkan kepailitan; dan
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah
terjadinya kepailitan.
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sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum
putusan pernyataan pailit diucapkan.
(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian,
dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya
kepailitan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit
berdasarkan gugatan pihak ketiga.
Pasal 114
(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) (2) Setiap anggota
Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah
atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan
Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan
Komisaris.
(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat
membuktikan:
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-
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BAB IV
BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM

Sebagaimana telah diketahui bahwa perusahaan adalah entitas dalam
lapangan ekonomi yang banyak dipakai dalan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD), akan tetapi di dalam KUHD sendiri tidak memberikan
suatu penafsiran dan penjelasan resmi mengenai perusahaan tersebut. Namun
demikian banyak ahli yang sudah memberikan definisi mengenai perusahaan.
Pengertian perusahaan sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Perusahaan
merupakan organisasi/perkumpulan untuk melakukan usaha, disebut juga
sebagai badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia sebagian besar
merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Maatschap, Firma/Fa dan
Commanditaire Vennootschap/CV, termasuk Perseroan Terbatas/PT berasal
dari sebutan NaamlozeVennootschap/NV).
Pada saat ini, bentuk-bentuk perusahaan diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, yaitu :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur
mengenai Persekutuan (maatschap).
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Bab III tentang
beberapa jenis Perseroan :
a) Persekutuan Firma (Pasal 16-35 KUHD)
b) Persekutuan Komanditer (Pasal 16-35 KUHD)
c) Perseroan Terbatas (Pasal 36-56 KUHD)
3) Peraturan perundang-undangan diluar KUH Perdata dan KUHD :
a) Perseroan Terbatas (UU No 40 tahun 2007)
Hukum Perusahaan
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b) BUMN (UU No 19 tahun 2003)
c) BUMD (diatur dengan Peraturan Daerah)
d) Koperasi (UU No 17 tahun 2012)
e) Yayasan (UU No 28 tahun 2004)
Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi
2 (dua), yaitu :
1. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, yakni badan usaha yang bukan
merupakan badan hukum. Contoh : Perusahaan Perorangan dan
Perusahaan Persekutuan (Maatschap, Firma, CV);
2. Badan Usaha yang berbadan hukum, yakni badan usaha yang memiliki
badan hukum. Contoh ; Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN (Perum
dan Persero).
Di dalam bab ini diulas mengenai badan usaha yang termasuk bukan
badan hukum, yakni Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Persekutuan
(Maatschap, Firma, CV);
1.

PERUSAHAAN PERORANGAN (USAHA PERORANGAN)

Di dalam praktik bisnis jarang atau hamper tidak akan ditemukan istilah
perusahaan perseorangan, yang akan kita temukan adalah usaha perorangan.
Penulis juga lebih sepakat dengan istilah usaha perorangan daripada
menyebutnya dengan istilah perusahaan perorangan. Titik tekan usaha
perorangan adalah adanya kepemilikan tunggal dalam usaha tersebut. Usaha
perorangan adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha
perseorangan dan bukan termasuk badan hukum. Badan usaha ini paling
mudah diorganisir dan dijalankan karena wewenang pengelolaannya hanya
dipegang oleh satu orang (pemilik tunggal) sehingga keputusan dapat dibuat
dengan cepat.
Bagaimana cara mendirikan usaha perorangan ? Pendiriannya tidak
memerlukan persyaratan yang rumit, baik dari aspek administrative maupun
aspek permodalan. Secara administrative badan usaha ini didirikan tidak
memerlukan izin dari pemerintah/Negara. Bahkan pendiriannya tanpa batasan.
Meski demikian dalam operasional tetap harus mengindahkan kaidah hukum,
kesusilaan dan ketertiban umum. Dari aspek modal, biasanya usaha
perorangan hanya melibatkan modal kecil/terjangkau. Kita dapat menemukan
usaha perseorangan ini sebagian besar bergerak disektor informal (contoh :
pedagang kaki lima).
Karena kepemilikan tunggal maka tindakan/aktivitas usaha dapat
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(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara
tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan
negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi
hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk
mengajukan gugatan atas nama Perseroan.
Pasal 104
(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas
Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh
persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup
untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan
tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari
harta pailit tersebut.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat
Hukum Perusahaan
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Piercing the corporate veil. Juducial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for corporate activates : e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its
attendant limited imposed on stockholder, officer and directors in the case of
fraud. The court, however, may look beyond the corporate from only for the
defeat of fraud or wrong or remedying of injustice (Henry Campbell Black.
2004).
Dari pengertian Piercing the corporate veil yang dikemukakan Black
law dictionary bisa disimpulkan bahwa struktur perusahaan dengan tanggung
jawab terbatas dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham,
komisaris dan direksi dalam kasus kelalaian dan kesalahan bahkan kejahatan
sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Artinya apabila ada
organ perusahaan (direksi dan atau komisaris dan atau pemegang saham)
melakukan kesalahan dan atau kelalaian sehingga merugikan perseroan, maka
pihak yang dirugikan termasuk pemegang saham minoritas dapat menuntut
pelaku kejahatan untuk menanggung semua kerugian yang timbul. Sebagai
ilustrasi apabila perusahaan rugi maka pemegang saham hanya menanggung
kerugian sebesar saham yang disetor, namun dalam hal ini apabila terjadi
kelalaian dan kesalahan bahkan kejahatan yang disengaja maka pemegang
saham minoritas dapat melakukan upaya hukum untuk tetap mendapatkan
bagian dari perusahaan tersebut.
Di dalam UUPT doktrin Piercing the corporate veil yaitu sistem yang
merupakan perwujudan prinsip keadilan sebagaimana misi utama untuk
melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang
dirugikan oleh kebijakan dan atau pengurusan perseroan ini dapat dikenakan
kepada anggota Direksi dan atau anggota Komisaris. Ketentuan tersebut
terdapat di dalam beberapa pasal, yakni :
Pasal 97
(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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diputuskan dalam waktu cepat, yakni oleh pemilik yang sebagian besar
pemilik adalah yang menjalankan usaha tersebut. Konsekuensi dari tindakan/
aktivitas usaha perorangan adalah terletak pada tanggung jawabnya. Segala
tanggung jawab ekonomi maupun hukum menjadi beban pemilik tunggal
tersebut. Bila terdapat keuntungan maka seluruhnya milik perseorangan
pemiliknya, namun apabila terjadi tindakan yang merugikan pihak ketiga,
maka beban tanggung jawab terhadap kerugian tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pemilik tunggal tersebut.Ciri dan sifat perusahaan
perseorangan antara lain :
a. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan;
b. Tidak ada pajak atas usaha perorangan, yang ada adalah pajak badan
pribadi perorangan pemilik. Namun demikian biasanya usaha
perorangan dikenakan pungutan dan retribusi.
c. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri ;
d. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi ;
e. Keputusan mengenai kegiatan uasaha dapat diambil dengan cepat
karena tidak melibatkan siapapun kecuali dirinya sendiri selaku
pemilik tunggal;
f. Keuntungan relatif kecil.
Selain bentuk usaha perorangan yang sering kita jumpai berupa PKL,
ada bentuk usaha perorangan lain yang juga dapat kita jumpai, yakni Usaha
Dagang. Meski dapat melibatkan orang lain sebagai pemilik, namun pada
umumnya usaha dagang adalah usaha perorangan.yang dilakukan oleh seorang
pengusaha. Usaha Dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang
tersendiri, akan tetapi dalam praktek sering kita jumpai dan keberadaannya
diterima sebagai badan usaha.
2.

PERSEKUTUAN PERDATA/MAATSCHAP

Di dalam Kamus Hukum, H.Van der Tas, menerjemahkan Maatschap
sebagai perseroan, perserikatan, persekutuan. Fockema Andreae,
menerjemahkannya sebagai perseroan, perseroan perdata. Sedangkan di dalam
terjemahan Burgelijk Wetbook/BW R. Subekti menyebut istilah Maatschap
sebagai persekutuan. Berdasarkan Pasal 1644 KUH Perdata, Persekutuan
Perdata bukantermasuk badan hukum, karena pada suatu badan hukum,
perbuatan seorang sekutu atas nama persekutuan akan mengikat persekutuan
tersebut terhadap pihak ketiga, sedangkan dalam Persekutuan Perdata tidaklah
demikian. Secara sistematis dalam buku ini akan diulas beberapa ketentuan

Hukum Perusahaan

57

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

mengenai Persekutuan Perdata, yakni mengenai definisi dan ketentuan umum,
cara pendirian, pembagian keuntungan, tanggung jawab sekutu, jenis/macam
Persekutuan Perdata dan pembubaran/berakhirnya Persekutuan Perdata.
a.

Definisi dan Ketentuan Umum tentang Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata/Maatschap diatur di dalam Pasal 1618 s.d.
1652 KUHPerdata, Buku III, Bab VIII tentang Perserikatan Perdata
(Burgerlijk Maatschap). Definisi Persekutuan Perdata terdapat pada
Pasal 1618 KUH Perdata, yang disebut Persekutuan Perdata, adalah :
“Suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”
Berdasar definisi tersebut dinyatakan bahwa dasar adanya
Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian. Namun demikian berdasar
rumusan Pasal 1618 KUH Perdata tersebut terdapat dua rumusan penting
mengenai persekutuan perdata, yakni pemasukan sesuatu dan pembagian
keuntungan. Memasukkan sesuatu (inbreng) dalam Persekutuan Perdata
tidak selalu diartikan dengan memasukkan sejumlah uang, namun
inbreng dapat berupa barang, kerajinan atau keterampilan bahkan idea
tau gagasan. Tujuan dari Persekutuan Perdata adalah tercapainya
keuntungan, namun demikian keuntungan dalam Persekutuan Perdata
tidak boleh hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang/sekutu saja, keuntungan
tersebut harus dibagi berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat.
Biasanya pembagian dalam perjanjian tersebut didasarkan pada besar
kecilnya inbreng yang dimasukkan oleh masing-masing orang. Berikut
unsure-unsur Persekutuan Perdata, yaitu :
1) Persekutuan Perdata merupakan perjanjian (kontrak);
2) Adanya pemasukan sesuatu ke dalam perserikatan (inbreng);
3) Inbreng dapat berupa uang, barang (materiil/immaterial), atau tenaga
(Pasal1619 KUH Perdata);
4) Tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan terhadap keuntungan
tersebut harus dibagi kepada seluruh anggota/sekutu.
Dalam praktiknya Persekutuan Perdata merupakan kumpulan dari
orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan
untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Bahkan dapat
disebut pula bahwa Persekutuan Perdata sebenarnya adalah bentuk umum
dari Firma dan Perseroan Komanditer (Comanditaire Venotschap-CV).
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Di dalam model ini biasanya perusahaan menyalurkan program
CSRnya dengan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Sebagai contoh di Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan. Pada tahun
2013 terdapat 85 perusahaan yang tergabung dalam forum CSR/PKBL
(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Kabupaten Muaraenim. Di
dalam program ini, forum menyusun program bersama dan membiayai
secara bersama-sama pula, sehingga dana yang terkumpul menjadi lebih
banyak dan penggunaan lebih berdaya guna.
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F.

DOKTRIN HUKUM PT

UUPT banyak mengadopsi doktrin-doktrin hukum modern yang berlaku
secara universal mengenai korporasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam
korporasi mengarah pada keadilan. Keadilan terjadi manakala subyek yang
berada pada posisi terbawah mendapatkan akses memperoleh keadilan. Akses
tersebut berupa perlindungan hukum. Dalam konteks perseroan, maka
perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pemegang saham minoritas
perseroan terbatas maupun pihak ketiga yang terafiliasi dengan kepentingan
perseroan. Doktrin-doktrin tersebut antara lain piercing the corporate veil,
ultra vires, dan fiduciary duty yang mempunyai tujuan utama yang sama
yaitu untuk melindungi kepentingan pihak stakeholder, termasuk pemegang
saham minoritas dan atau maupun pihak ketiga yang terafiliasi dengan
kepentingan perseroan.
1.

Doktrin Piercing The Corporate Veil

Piercing the corporate veil terdiri dari kata-kata : “pierce” yang artinya
menyobek/ mengoyak/ menembus, dan veil, yang diartikan kain/ tirai/
kerudung dan corporate, yang artinya perusahaan. Jadi secara harfiah istilah
piercing the corporate veil berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedangkan
dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/ teori yang diartikan
sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang
lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku,
tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan
oleh perusahaan pelaku tersebut (Munir Fuady, 2002:8).
Penerapan prinsip ini mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan
khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang
mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan, sebagaimana telah
dijelaskan di atas. Black laws dictionary mendefinisikan piercing the corporate veil sebagai berikut :
Hukum Perusahaan
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(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pelaksanaan CSR yang dapat dilaksanakan, terdapat 4 model perusahaan
dalam menerpakan CSR, yakni :
a. Keterlibatan langsung, atau menyelenggarakan sendiri program
CSR
Di dalam model ini perusahaan secara institusi badan hukum
langsung melakukan aktivitas CSR. Tanpa melalui perantara dan atau
tanpa melalui yayasan atau organisasi lain. Aktivitas tersebut dapat
berupa bantuan modal ke lingkungan sekitar (RT, RW atau melalui
Kalurahan), pelayanan kesehatan dan atau aktivitas lain. Perusahaan
membentuk divisi organic khusus dalam perusahaan yang melakukan
pengurusan CSR. Biasanya terdapat pada bagian Human Resources
Capital/Development (HR – C/D), divisi hubungan eksternal (external
affair) atau diurusi oleh bagian Humas (hubungan masyarakat)
perusahaan.
b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
Di dalam model ini perusahaan membentuk yayasan atau organisasi
sosial untuk melakukan aktifitas CSR perusahaan. Sebagai contoh, PT
Djarum membentuk Djarum Foundation, Grup Bakrie membentuk
Yayasan Bakrie Center Foundation. Seluruh aktifitas social yang
dilakukan oleh yayasan tersebut didukung sepenuhnya atau sebagian
besar berasal dari dana perusahaan PT Djarum, Grup Bakrie)
c. Bermitra dengan pihak lain
Di dalam model ini biasanya perusahaan menyalurkan program
CSRnya melalui yayasan-yayasan sosial yang sudah ada. Sebagai contoh
Yayasan Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Aitam Indonesia, Solo Peduli
dan lain-lain.
d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

182

Hukum Perusahaan

Oleh karena itu, Persekutuan Perdata selain merupakan badan usaha
yang bergerak dalam lapangan harta kekayaan yang bersifat komersiil,
maka biasanya Persekutuan Perdata adalah persekutuan-persekutuan
yang menjalankan suatu profesi. Contohnya adalah persekutuan di antara
para pengacara, jasa konsultasi psikologi, akuntan, insinyur, dan lainlain (biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co
(compagnon).
Karakter inilah yang biasanya tidak dijumpai dalam Firma maupun
CV ; Persekutuan Perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang
memiliki kesamaan profesi. Sebagai contoh kita jumpai dalam kantor
pengacara, misalnya namanya Suwadi Ahmad, SH dan rekan, maka
kantor pengacara tersebut adalah kumpulan para pengacara yang
dipimpin oleh Suwadi Ahmad, SH, bukan kumpulan berbagai profesi
misalnya ada pengacara, akuntan, insinyur, dokter dan lain-lain. Apabila
ditemukan dalam kantor Suwadi Ahmad, SH terdapat orang yang bukan
berprofesi Pengacara, hal tersebut dimungkinkan sepanjang orang
tersebut tidak terdapat dalam main chain usaha Persekutuan Perdata
kantor pengacara tersebut. Misalnya staff adminsitrasi, front office dan
office boy.
Persamaan antara Persekutuan Perdata dengan Firma adalah, bahwa
para sekutu dalam Persekutuan Perdata masing-masing berhak untuk
bertindak keluar melakukan hubungan hukum dengan pihaka ketiga
mengatasanamakan diri mereka sendiri. Namun demikian kebebasan
tindakan hukum masing-masing anggota dalam Persekutuan Perdata,
biasanya dibatasi dengan ketentuan dalam anggaran dasar maupun
ketentuan internal Persekutuan Perdata. Batasan ini penting agar tindakan
anggota Persekutuan Perdata tersebut tetap bertanggung jawab. Apalagi
dalam hal melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang
berimplikasi pada timbulnya hutang-piutang atau kepemilikan obyek
harta kekayaan tertentu, biasanya tindakan anggota Persekutuan Perdata
tersebut tetap harus sepersetujuan angggota yang lainnya.
Pada dasarnya apabila tindakan sekutu/anggota Persekutuan Perdata
tersebut biasanya akan dianggap sebagai tindakan Persekutuan Perdata
apabila mendatangkan keuntungan. Namun apabila tindakan tersebut
mendatangkan kerugian, maka biasanya akan dibebankan kepada sekutu
tersebut. Di dalam sekutu atau para sekutu melakukan hubungan hukum
dengan pihak ketiga ini berlaku ketentuan ; Pertama, apabila salah
seorang sekutu/anggota Persekutuan Perdata melakukan perbuatan
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hukum dengan pihak ketiga yang mewakili sekutunya maka akan
mengikat 1 (satu) sekutu/anggota Persekutuan Perdata tersebut saja.
Termasuk apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian. Kedua,
apabila dalam melakukan tindakan hukum tersebut ternyata dilakukan
oleh lebih dari 2 (dua) orang sekutu/anggota Persekutuan Perdata, maka
tindakan hukum tersebut akan mengikat seluruh sekutu.
b.

Cara Pendirian Persekutuan Perdata

Cara mendirikan Persekutuan Perdata tidak begitu rumit. Di dalam
prosesnya tidak memerlukan perijinan yang berbelit-belit. Persekutuan
Perdata didirikan berdasarkan perjanjian diantara para pihak (asas
konsensualisme) dan tidak memerlukan pengesahan Pemerintah..
Konsensualisme berarti sebagaimana di dalam ketentuan dan syarat
terbentuknya perjanjian antar para pihak . Karakter persekutuan perdata
tidak menghendaki terang-terangan, maka Bab Kedelapan, Buku Ketiga
KUHPer tidak ada peraturan tentang pendaftaran dan pengumuman
seperti halnya dalam ketentuan Pasal 23 sampai dengan 28 KUHD bagi
persekutuan dengan Firma maupun CV. Mengenai perikatan antar para
sekutu atau hubungan ke dalam antara para sekutu, ini diatur dalam
Bagian Kedua, Bab Kedelapan, Buku Ketiga KUHPer, mulai dari Pasal
1624 sampai dengan Pasal 1641. Berikut urutan pendirian Persekutuan
Perdata.
1)
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UUPT juga mengatur ketentuan mengenai CSR. Pengertian CSR diatur
di dalam Pasal 1 butir (3) UUPT :” Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.” Menurut ketentuan tersebut CSR
disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Kesepakatan
Pada dasarnya setiap hubungan antara subyek hukum disebut
perikatan, Setiap perikatan membutuhkan kesepakatan. Di dalam
pendirian persekutuan perdata, kesepakatan ini merupakan
perjanjian konsensus (concensuelle overeenkomst), yaitu perjanjian
yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau
ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan
barang). Kesepakatan dalam pendirian persekutuan perdata ini
merupakan factor mendasar dan penting, bahkan jika sudah ada
kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum
ada tindakan pemasukan/inbreng, maka persekutuan perdata
tersebut sudah dianggap ada.
Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata selain harus
memenuhi syarat-syarat seperti ditentukan di dalam pasal 1320
KUH Perdata, juga harus memenuhi persyaratan : Tidak dilarang
oleh hukum; Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban
Hukum Perusahaan

3.

Pelaksanaan CSR

Dengan berlakunya UUPT, CSR atau yang dalam UU PT dikenal dengan
TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) menjadi kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang atau
berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud Pasal 74 Ayat
(1) UU PT. Penormaan CSR sebagai kewajiban perseroan diperkuat oleh
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial
review terhadap Pasal 74 UU PT. Mengingat putusan MK bersifat final dan
tidak memungkinkan upaya hukum maka kewajiban melaksanakan TJSL
berlaku untuk semua perseroan yang tunduk pada UU PT. Pengaturan CSR
dalam UU PT juga merupakan bentuk perlindungan kepentingan individuindividu khususnya lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan yang telah
memberikan kontribusi bagi keberlangsungan perusahaan tersebut.
Berpijak pada kenyataan tersebut serta kesadaran pembentuk undangundang akan pentingnya pengaturan TJSL dalam undang-undang agar lebih
berkekuatan hukum maka pembentuk undang-undang memiliki dasar untuk
menciptakan norma hukum dan memberlakukannya dengan tujuan mengatasi
konflik yang terjadi di masyarakat. Mengenai pelaksanaan CSR ini harus
dimuat di dalam laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi
dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan
pelaksanaan tangung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 66 ayat (2) huruf c
UUPT). Dalam hal ini, UUPT mewajibkan bagi setiap perseroan yang
menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber
daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Mengenai kewajiban pelaksanaan CSR ditegaskan dalam Pasal 74 ayat
UUPT.
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.
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a.

Menurut Bank Dunia CSR adalah komitmen bisnis untuk
berkontribusi berkelanjutan ekonomi pembangunan yang
bekerjadengan karyawan atau perwakilan mereka,masyarakat
setempat dan masyarakat pada umumnya untukmeningkatkan
kualitas hidup, dengan cara yangbaik baik untuk bisnis dan baik
untuk pengembangan. “the commitment of business to contribute
to sustainable economic development working with amployees and
their representatives the local community and society at large to
improve quality of life, in ways that are both good for business and
good for development”.
b. Menurut Organisasi Ekonomi Uni Eropa CSR adalah Konsep di
mana perusahaan mengintegrasikan sosial dan lingkungan
kekhawatiran dalam operasi bisnis mereka dandalam interaksi
mereka dengan para pemangku kepentingan merekaatas dasar
sukarela.”CSR is a concept whereby companies integrate social
and environmental concerns in their business operations and in
their interaction with their stakeholders on a voluntary basic”.
c. The World Business Council for sustainable Development
(WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan
beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal
dari 30 negara memberikan definisi CSR sebagai “continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic
development while improving the quality of life of the workforce
and their families as well as of the local community and society at
large”.
d. Ricky W. Griffin dan Michael W.Pustay menyebutkan bahwa CSR
adalah kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan
memajukan masyarakat di mana organisasi berada
e. Yusuf Wibisono mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab
perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis,
meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif
yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan (Yusuf Wibisono, 2007: 8).
Menurut penulis, CSR adalah tanggung jawab etik perusahaan terhadap
lingkungan sekitar. Tanggung jawab etik ini adalah keberadaan perusahaan
harus mampu mendorong berkembang dengan baiknya aspek lingkungan
alam, sosial, ekonomi dan sumber daya manusia.
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umum; dan Keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan
bersama. Oleh karena itu dalam persekutuan perdata, sebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa segala
perjanjian harus dilaksanakan secara jujur dan dengan itikad baik.
Perikatan dalam harta kekayaan menimbulkan konsekuensi hak dan
kewajiban hukum juga. Kesepakatan adalah sesuatu yang mendasar
sebelum perikatan tersebut diberlakukan mengikat. Di dalam
Persekutuan Perdata, para sekutu harus sepakat setidaknya mengenai: visi/tujuan Persekutuan Perdata, inbreng dan kepengurusan.
a) Visi/Tujuan
Visi/tujuan Persekutuan Perdata pada dasarnya merupakan
endapan keinginan dari para sekutu. Sebelum pendirian
Persekutuan Perdata, para sekutu harus terlebih dahulu
memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan tujuan
kenapa Persekutuan Perdata didirikan. Hal ini penting
mengingat visi/tujuan adalah sesuatu yang mendasari pendirian
Persekutuan Perdata. Kesepakatan mengenai visi/tujuan ini
diatur didalam Pasal 1619 KUH Perdata yang menetapkan
bahwa segala Perseroan harus mengenai suatu usaha yang hal
ini, dan dibuat untuk kemanfaatan bersama dari pihak-pihak
yang bersangkutan. Kemanfaatan bersama dari pihak yang
bersangkutan dimaksudkan bahwa masing-masing sekutu
berjanji untuk mendapatkan keuntungan, yang akan dibagi
bersama di antara para anggota sekutu.
Catatannya bahwa visi/tujuan tersebut harus dalam lapangan
harta kekayaan, sehingga titik tekannya adalah pada usaha
untuk mencari keuntungan yang diperbolehkan oleh peraturan
perundang-undangan dan tidak melanggar norma kesusilaan/
ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu
terhadap keuntungan Persekutuan Perdata, harus ada
pembagian keuntungan secara bersama.
b) Inbreng
Dalam pendirian suatu Persekutuan Perdata, para sekutu
diwajibkan untuk berkontribusi secara nyata bagi kepentingan
Persekutuan Perdata tersebut. “Kontribusi” ini dalam istilah
hukumnya disebut “inbreng”. Inbreng adalah sesuatu yang
dimasukkan oleh para sekutu untuk menggerakan Persekutuan
Perdata dalam usahanya di lapangan harta kekayaan.
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Pemasukan (inbreng) diatur dalam Pasal 1619 KUH Perdata,
meliputi :
(1) Pemasukan dengan uang (inbreng van Geld);
(2) Pemasukan dengan barang (inbreng van zaken);
(3) Tenaga Kerja (Arheid) dan atau Kerajinan (nijverheid)
Perwujudan uang dan barang sudah jelas mengenai bentuknya.
Uang adalah alat tukar dalam lalu lintas perdagangan,
sedangkan barang adalah obyek kebendaan yang dengan mudah
bisa dinilai secara materiil dan bisa diuangkan. Terhadap
pemasukan yang berupa uang diatur di dalam Pasal 1626 KUH
Perdata; di mana bila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti
halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu
yang bersangkutan, maka dia harus membayar bunga selama
dia belum setor. Sedangkan untuk pemasukan benda-benda
atau barang diatur di dalam Pasal 1625 KUH Perdata. Dalam
pemasukan berupa barang, sekutu yang bersangkutan harus
menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain (benda tersebut
harus legal dan dapat dimanfaatkan secara legal), termasuk
apabila dikemudian hari ditemukan barang tersebut cacat, maka
sekutu yang bersangkutanpun harus mempertanggungjawabkannya.
Tenaga dapat disebut pula sebagai know how, yakni keahlian
dalam bidang tertentu. Sebagai contoh Persekutuan Perdata
yang bergerak dalam kantor akuntan publik, salah satu sekutu
memiliki keahlian dalam hal menyusun laporan keuangan
secara baik dan terukur, bahkan sekutu tersebut telah
menciptakan program computer yang memudahkan
penyusunan laporan tersebut. Pada pemasukan yang berwujud
tenaga kerja, ini diatur didalam ketentuan pasal 1627
KUHPer.Catatanya bahwa, tenaga yang dimasukkan harus
disesuaikan dengan kebutuhan persekutuan dan harus ada
manfaatnya bagi Persekutuan. Biasanya sekutu tersebut tidak
menyumbangkan seluruh tenaganya tetapi hanya untuk
melakukan / menjalankan pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai
dengan kebutuhan yang ada pada Persekutuan tersebut.
Sedangkan pemasukan berupa kerajinan dalam Persekutuan
Perdata, disebut pula sebagai good will. Good Will dapat
berupa apa saja, seperti: jaringan marketing/pasar, relasi,
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memberikan keuntungan ekomomis bagi masyarakat sekitar seperti
terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau
terselenggaranya kegiatankegiatan sosial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh
perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya
masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara hukum,
harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam
penyelenggaraan perusahaan yang telah diformulasikan dalam peraturan
hukum.
Berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, menunjukan aktivitas
perusahaan tertentu telah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat
dan memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Desakan dari
masyarakat maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) khususnya yang
bergerak di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia agar kasus-kasus
kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat sekitar ditangani secara serius oleh pemerintah, menjadi salah
satu faktor internal terbentuknya rumusan ketentuan mengenai CSR dalam
UUPT.
2.

Definisi CSR

Dengan diundangkannya UUPT, maka praktik dan penerapan CSR kini
menjadi sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh perusahaan (dalam hal
ini adalah perseroan). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT yang
menyatakan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebelumnya, ketentuan mengenai
kewajiban CSR juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal
berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Jika tidak,
maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal, atau
pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34
ayat (1) UUPM).
Ada beberapa tahapan sebelum konsep gagasan mengenai CSR menjadi
sebuah isu sentral yang mesti diimplementasikan di perusahaan-perusahaan.
Konsep ini bergerak mulai dari Revolusi Industri di Inggris hingga sekarang.
Namun demikian belum ada definisi tunggal mengenai pengertian dari CSR.
Berikut beberapa definisi tentang CSR :
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Keprihatinan atas kondisi tersebut telah melatarbelakangi lahirnya
gagasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social
responsibility (selanjutnya disebut CSR). Konsep CSR muncul sebagai akibat
adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan
adalah mencari keuntungan secara maksimal tanpa memperdulikan
kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam. CSR tidak hanya
menyangkut bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal
lingkungan hidup. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan
membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. CSR
memandang bahwa perusahaan adalah sebagai agen etik dan moral.
Sebenarnya gagasan mengenai CSR juga tidak terlepas dari pengaruh
globalisasi dan persaiangan bebas. Globalisasi dan persaingan bebas telah
membawa dampak yang sangat signifikan pada perubahan orientasi
perusahaan atau organisasi bisnis. Ternyata banyak aspek organisasi bisnis
yang dibentuk dan dipengaruhi oleh unsur dan kekuatan eksternal. Dengan
demikian, karena ada dua kelompok besar lingkungan kekuatan tersebut,
maka belakangan ini banyak organisasi bisnis yang mulai memperhatikan
peran sosialnya terhadap kondisi lingkungan dan merupakan bagian penting
yang tidak dapat diabaikan (Muhammad, 2004: 133).
Sebenarnya isu CSR tidak serta merta berasal dari luar negeri atau karena
efek globalisasi. Budaya di Indonesia khususnya di Jawa sudah mengenal
istilah”pager mangkok” yaitu kepedulian dari individu kepada individu
disekitanya. “Pager” dapat diterjemahkan sebagai pagar, tembok, yang
berfungsi melindungi atau menjaga obyek yang ada di dalam pagar atau
tembok. “Mangkok” adalah tempat atau wadah sayur atau makanan. “Pager
mangkok” kata kerja adalah aktivitas saling memberi apa yang dimakan oleh
individu kepada individu di sekitarnya. Sesuatu yang dimakan oleh individu
tersebut dan sebagian diberikan kepada individu di sekitarnya mengandung
arti bahwa membagi kesenangan dan kebahagian, termasuk di dalamnya
adalah membagi keuntungan. Kegiatan “pager mangkok” sebagai sebuah
budaya hingga kini masih dapat kita jumpai, khususnya di pedesaan dengan
aktivitas saling bertukar dan atau saling member apa yang dimasak oleh
individu atau keluarga kepada individu atau keluarga atau tetangga di
sekitarnya. Budaya “pager mangkok”memberikan dampak berupa aktifitas
saling peduli, gotong royong dan saling menjaga kepentingan dan keamanan
individu dan atau obyek yang dimiliki individu di sekitarnya. Sederhananya
adalah dengan membagi
Secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan
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c)

ataupun Merek (brand image). Bagian yang harus dimasukkan
ke dalam persekutuan berupa tenaga atau kerajinannya diatur
di dalam Pasal 1627 KUH Perdata.
Kepengurusan
Di dalam prakteknya memang tidak mutlak apakah harus
disebutkan atau disepakati diawal pendirian Persekutuan
perdata. Namun demikian untuk menghindari konflik atau
perbedaan kepentingan tentang posisi kepengurusan, maka
akan lebih tepat apabila disebutkan dalam akta pendirian atau
anggaran dasar sehingga mempunyai kewenangan yang mutlak
dalam pengurusan persekutuan. Perubahan kepungurusan
dalam persekutuan perdata tetap dimungkinkan dalam
praktiknya dengan alas an-alasan yang dapat diterima oleh
hukum, apalagi untuk sekutu mandater bisa dimasukkan dalam
kepengurusan yang diangkat dengan surat kuasa. Artinya
sekutu mandater adalah pengurus/sekutu yang diangkat setelah
persekutuan perdata berjalan atau setelah akta pendirian atau
anggaran dasar dibuat. Jadi dalam pengangkatan pengurus
persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal
1636 KUH Perdata), yakni ;
(1) Sekutu yang tidak harus diangkat, karena sudah
dicantumkan dalam anggaran dasar/akta pendirian.
Sekutu persekutuan perdata ini disebut “sekutu statuter”
(gerant statutaire);
(2) Sekutu yang harus diangkat dengan surat kuasa. Sekutu
ini diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta
khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu
mandater” (gerant mandataire).
Berdasarkan Pasal 1636 ayat (2) KUH Perdata, sekutu statuter
tidak dapat diberhentikan, ibaratnya sifat kepengurusannya
bersifat tetap. Namun dmeikian pemeberhentian dimungkinkan
sepanjang alasan pemberhentian dapat diterima oleh hukum,
misalnya yang bersangkutan ternyata atau menjadi tidak cakap
secara hukum, cenderung melakukan tindakan yang ceroboh,
menderita sakit dalam waktu lama, meninggal dunia atau
keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara
baik. Pemberhentian sekutu statuter dilakukan oleh

Hukum Perusahaan

63

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

persekutuan perdata. Apabila sekutu yang diberhentikan
tersebut menerima pemberhentian maka tidak menjadi
masalah, namun kepada sekutu statur yang diberhentikan
apabila melakukan perlawanan, maka upaya perlawanan
dimungkinkan dengan minta putusan hakim apakah
pemberhentian yang dilakukan tersebut memenuhi kaidah
hukum atau tidak. Apabila hakim pengadilan memutuskan
pemerhentian yang dilakuakn salah dan kemudian dibatalkan,
maka sekutu statuter tersebut dapat minta ganti kerugian.
Kedudukan yang relative nyaman sekutu statute tersebut
berbeda dengan sekutu mandater. Kedudukan sekutu mandater
sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut
sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa (persekutuan) atau atas
permintaan sendiri dapat mengembalikan kuasa.
Di dalam persekutuan perdata, semua sekutu pada dasarnya
adalah pengurus, namun demikian tidak semua pengurus
adalah sekutu. Selain keberadaan dua sekutu sebagaimana
disebut di atas, di dalam Persekutuan perdata, para sekutu dapat
menetapkan orang luar yang cakap/profesional sebagai
pengurus untuk ikut dalam menjalankan usaha persekutuan.
Biasanya kondisi demikian dimungkinkan apabila para sekutu
tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap
untuk menjadi pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus
persekutuan perdata adalah bukan sekutu. Kondisi demikian
dimungkinkan dengan ditetapkan dalam akta pendirian
persekutuan perdata atau dalam perjanjian khusus.
2)
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Dituangkan dalam Akta Notaris
Sebenarnya tidak ada kewajiban bahwa pendirian persekutuan
perdata harus tertulis, apalagi tidak ada kewajiban pula harus
dituangkan dalam akta notaris. Pada dasarnya syarat pendirian suatu
Persekutuan Perdata, sama dengan Firma ataupun CV, yaitu harus
didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan kesepakatan.
Bahkan dalam Pasal 22 KUHD pendiriannya tidak mewajibkan
secara tertulis, artinya bisa secara lisan, asalkan pendirian secara
lisan tidak digunakan sebagai alasan untuk merugikan pihak ketiga.
Demikian halnya dalam persekutuan perdata, berdasarkan Pasal
1624 KUH Perdata bahwa pada intinya pendirian harus didasarkan
pada perjanjian yang bisa dibuat secara rinci maupun sederhana,
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prinsip Good Corporate Governance (GCG), baik secara langsung maupun
secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini bisa
dilihat dalam pengimplementasian prinsip-prinsip GCG pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, perbankan, dan industri pasar
modal. Implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN ditegaskan
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 3 beserta
penjelasannya dan Keputusan Menteri BUMN No KEP-117/M-MBU/2002
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
terutama Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “BUMN wajib menerapkan good
corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya”. Di dalam UUPT juga
mengatur prinsip GCG. Hal ini bisa dilihat secara tersirat pada ketentuan
Pasal 2 UUPT :” Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.” Penjelasan
Pasal 4 UUPT j, yang menyatakan bahwa berlakunya UUPT memberikan
keterangan lebih jelas bahwa anggaran dasar perseroan, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap
perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatuhan,
dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance)
dalam menjalankan perseroan.
Banyak perusahaan di dunia termasuk di Indonesia berusaha
memaksimalkan laba mereka dengan menggunakan berbagai cara, baik itu
dengan cara meminimalisir biaya produksi, meningkatkan pendapatan dengan
menjual lebih banyak produk dan jasa, mengeksploitasi tenaga kerja dan
merusak lingkungan alam sekitar perusahaan serta tidak peduli terhadap
lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Tindakan buruk perusahaan tersebut
telah berakibat nyata pada kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat.
Sebagai contoh di Indonesia, misalnya maraknya kasus pembakaran hutan
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit di daerah
Kalimantan dan Sumatera, pembalakan liar yang merugikan negara trilyunan
rupiah, kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat yang dihubungkan
dengan oleh PT Newmont Minahasa, masalah kesenjangan ekonomi antara
PT Freepot dengan penduduk asli Papua, dan tentu saja yang paling
menghebohkan adalah masalah semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo
yang mengakibatkan banyak warga masyarakat sekitar kehilangan rumah dan
mata pencaharian.
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waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani
atau setelah RUPS memutuskan penyetoan saham tersebut
Ketentuan mengenai Modal yang disetor terdapat di dalam Pasal 34
UUPT.
(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya.
(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal
saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai
dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan
Perseroan.
(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus
diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani
atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.
E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)
1.

Latar Belakang

Perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan menekankan pada prinsip
ekonomi. tetapi sebenarnya menggunakan prinsip ekonomi saja tidak cukup.
Perusahaan harus memiliki tanggung jawab etis, berupa tanggung jawab
kultural. Tanggung jawab etis dalam bingkai kultural ini adalah etika bisnis
yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan
mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ukuran
ini tentu masih abstrak dan oleh karenanya akan rentan terhadap pelanggaran,
apalagi tuntutan menjalankan etika bisnis ini berada di tengan persaingan
yang semakin ketat dan potensi keuntungan yang terhimpit krisis global.
Atas nama kepentingan ekonomi akan sering terjadi pelanggaran etika, yaitu
pelanggaran asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral, seperti
kewajiban berbuat baik dan berlaku adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu
tata kelola perusahaan yang baik atau agar perilaku para pelaku bisnis
mempunyai arahan yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan
usahanya.
Tata kelola tersebut tidak cukup hanya sebagai acuan moral, namun perlu
dinormatifikasikan dalam bentuk peraturan. Kerangka hukum dan peraturan
perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengadopsi prinsip176

tertulis maupun lisan. Perjanjian bisa tertulis maupun lisan, atau
bahkan bisa dinyatakan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan
para pihak. Pendirian persekutuan perdata juga tidak ada pengajuan
formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah.
Namun demikian dinamisasi dan perilaku bisnis berkembang
demikian pesat, sehingga hampir semua urusan harus terekam secara
tertulis. Apalagi ketika terjadi sengketa, kesepakatan-kesepakatan
lisan yang dibuat pada awal memulai usaha menjadi susah sebagai
dasar acuan penyelesaian suatu sengketa. Oleh karena itu
kesepakatan pendirian berupa akta pendirian saat ini harus dilakukan
secara tertulis dan akta pendirian tersebut harus dibuat dihadapan
pejabat pembuat perjanjian/notaris, sehingga menjadi akta notaris.
Pada dasarnya akta notaris adalah bentuk kesepakatan antara para
sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan
hukum diantara para sekutu tersebut. Perjanjian persekutuan perdata
tidak mempunyai pengaruh terhadap pihak ketiga. Akta Notaris ini
menjadi acuan resolusi sengketa apabila dikemudian hari muncul
persengketaan atau perselisihan mengenai tanggung jawab,
pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak.
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c. Pembagian keuntungan
Mengenai pembagian keuntungan ditentukan didalam Pasal 1633
sampai dengan Pasal 1635 KUH Perdata. Di dalam Persekutuan Perdata,
tidak dibenarkan hanya memberikan keuntungan kepada salah satu
anggota/sekutu. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1635 ayat (1) KUH
Perdata., sebab hal tersebut melanggar tujuan “mengejar kemanfaatan
bersama”. Tetapi sebaliknya dengan kerugian, berdasarkan Pasal 1635
ayat (2) KUH Perdata, diperbolehkan membebankan kerugian pada satu
sekutu. Salah satu prasayat dalam Persekutuan Perdata adalah adanya
pembagian keuntungan. Terhadap keuntungan yang diperoleh
Persekutuan Perdata harus dibagi kepada para sekutunya. Besar-kecilnya
keuntungan yang diterima oleh masing-masing sekutu tergantung pada
kesepakatan mengenai jumlah pembagian keuntungan yang dibuat di
awal pendirian Persekutuan Perdata. Biasanya, ditentukan berdasarkan
besar kecilnya inbreng dari masing-masing sekutu. Namun demikian
apabila mengenai pembagian keuntungan ini tidak terjadi kesepakatan
antara para sekutu atau apabila pembagian keuntungan tidak diatur, maka
berdasarkan Pasal 1633 ayat (1) KUH Perdata berlaku ketentuan bahwa
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pembagian keuntungan didasarkan pada pemasukannya. Pembagian
tersebut didasarkan pada asas keseimbangan pemasukan,artinya :
1) Pembagian dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masingmasingsekutu kepada persekutuan.
2) Sekutu yang hanya memasukkan kerajinan saja pembagiannya sama
dengan ekutu yang nilai barang pemasukkannya terendah, kecuali
ditentukan lain.
3) Sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja mendapat bagian
keuntungansama rata, atau disamakan dengan sekutu yang
memasukkan uang atau benda terkecil, kecuali ditentukan lain (Pasal
1633 ayat (2) KUH Perdata)
d. Tanggung Jawab Sekutu
Mengenai tanggung jawab sekutu dalam persekutuan perdata,
pengaturannya terdapat pada Pasal 1642 –1645 KUH Perdata. Apabila
sekutu dalam melakukan hubungan/perbuatan hukum dengan pihak
ketiga sehingga timbul kerugian, maka berlaku ketentuan :
1) Apabila yang melakukan hubungan/tindakan tersebut hanya seorang
sekutu maka beban kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya:
2) Apabila yang melakukan hubungan/tindakan tersebut hanya
beberapa sekutu maka beban kerugian tersebut menjadi tanggung
jawab beberapa sekutu tersebut dengan beban tanggung jawab yang
sama, walaupun besar pemasukan /inbreng masing masing tidak
sama, kecuali perjanjian lain.
Ketentuan tersebut di atas dapat pula diterjemahkan bahwa
perbuatan hukum seorang/beberapa sekutu yang dilakukan dengan pihak
ketiga hanya mengikat seorang/beberapa sekutu yang bersangkutan dan
tidak mengikat sekutu-sekutu lain yang tidak melakuan perbuatanhukum
tersebut. Ketentuan sebagaimana disebut di atas memiliki pengecualian
sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1644 KUH Perdata, yakni :
1) Sekutu-sekutu yang lain telah memberikan kuasa untuk itu.;
Berdsarkan Pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang memegang
kuasa dari para sekutu memiliki hak dan kewenangan untuk
melakukan semua tindakan kepengurusan mewakili persekutuan
perdata, yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleh beberapa
sekutu. Catatanya adalah tindakan tersebut harus dilandasi oleh
itikad baik. Tindakan pengurus yang mendapat kuasa tersebut
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adalah Rp. 100 juta, maka setidak-tidaknya Modal yang ditempatkan adalah
Rp. 25 juta. Modal yang ditempatkan diatur di dalam Pasal 33 UUPT.
(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan
disetor penuh.
(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk
menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
3.

Modal yang Disetor (Paid Up Capital)

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham
sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang
ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal yang disetor pada dasarnya
adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham.
Sehingga Modal yang Disetor ini juga sering disebut dengan Modal yang
Dibayarkan. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk
uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Ketentuan mengenai penyetoran modal
adalah :
a. Setidak-tidaknya/minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan
(sudah dibayarkan);
b. Penyetoran/pembayaran atas pembelian/pengambilan saham dapat
dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya;
c. Apabila Dalam penyetoran/pembayaran atas pembelian/
pengambilan saham dilakukan dalam bentuk lainnya (bukan uang),
maka penilaian setoran modal akan dinilai secara wajar berdasarkan
perhitungan harga pasar atau penilaian ahli yang tidak terafiliasi
dengan perseroan dan atau kepentingan para pendiri atau calon
pembeli saham tersebut;
d. hal penyetoran modal dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran
modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan
sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan
Perseroan;
e. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus
diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka
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perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Atinya bahwa modal dasar
adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran
Dasar yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat
diterbitkan oleh Perseroan. Namun demikian sebagaimana diatur di dalam
Pasal 31 ayat (2) UUPT bahwa ketentuan mengenai nilai nominal saham
tersebut tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai
nominal.
Modal dasar paling sedikit adalah Rp.50.000.000,00, namun beberapa
perseroan yang bergerak di bidang lain, contoh perbankan, dapat menentukan
jumlah modal dasar yang lain.Untuk mendirikan bank umum harus memiliki
modal minimum Rp. 100 milyard, bahkan untuk pendirian bank khusus,
misalnya Bank Pertanian, Bank Konstruksi, Bank Infrastruktur. Harus
memiliki modal awal Rp 3 trilyun. Ketentuan mengenai besarnya modal dasar
perseroan diatur di dalam Pasal 32 UUPT.
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat
menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar
daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2.

Modal yang Ditempatkan (Subsrcibe Capital)

Modal yang Ditempatkan adalah sebagian modal dari modal dasar yang
telah ditentukan kepemilikannya didalam akta pendirian atau perubahannya,
sebagai pemegang saham. Artinya bahwa Modal yang ditempatkan adalah
jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dari saham
yang sudah diambil oleh para pendiri atau pemegang saham tersebut ada
yang sudah dibayar dana dan ada yang belum dibayar. Namun terhadap saham
yang belum dibayar tersebut oleh pendiri atau pemegang saham sudah
menyanggupi untuk melunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya
untuk dimiliki. Sehingga modal yang ditempatkan sering disebut juga dengan
modal yang dianggupkan.
Jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan setidak-tidaknya
adalah 25% dari modal dasar. Sebagai contoh apabila Modal dasar perseroan
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2)

mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga.
Perbuatan sekutu tersebut secara nyata memberikan manfaat
bagipersekutuan.

e. Berakhir/Bubarnya Persekutuan Perdata
Mengenai bubarnya Maatschap, diatur dalam Pasal 1646 sampai
dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Terdapat 5 sebab berakhirnya
Persekutuan Perdata, 4 sebab terdapat dalam Pasal 1646 KUH Perdata
dan 1 sebab diatur dalam Pasal 1647 KUH Perdata. Sebab tersebut adalah
sebagai berikut :
1) Sebab yang diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata
(1) Lampaunya waktu untuk mana maatschap itu didirikan
Kondisi ini terjadi apabila ada perjanjian terdahulu dari para
sekutu yang menyatakan bahwa pendirian persekutuan perdata
diperuntukkan untuk jangka waktu tertentu. Apabila jangka
waktu tersebut telah terlewati, maka berakhirlah/bubar
persekutuan berdata tersebut. Sebenarnya, perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas bisa
disimpangi/dikecualikan apabila para sekutu membatalakan
perjanjian tersebut.
(2) Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang
menjadi tugas pokok maatschap itu.
Penjelasan ketentuan terdapat di dalam Pasal 1648 KUH
Perdata. Pada dasarnya terhadap barang sebagai obyek melekat
padanya 2 (dua) hak kepemilikan yang bisa berdiri sendiri
maupun secara bersama, yakni hak pakai dan hak milik.
Apabila barang yang dimasukkan ke dalam persekutuan perdata
tersebut hanya hak pakai saja ( hak milik masih melekat kepada
sekutu/pemilik) maka dengan musnahnya barang secara
otomatis musnah pula kegunaan barang tersebut, yang berujung
apabila inbreng persekutuan perdata terdiri dari hak pakai
barang, maka berakhir/bubar pula persekutuan perdata
tersebut.Namun apabila yang dimasukkan adalah hak miliknya
sedangkan hak pakai masih dimiliki oleh sekutu, maka
berakhirnya persekutuan perdata terjadi apabila barang tersebut
sudah benar-benar dimasukkan oleh sekutu yang bersangkutan.
Namun apabila belum dimasukkan oleh sekutu yang
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2)

68

bersangkutan, maka musnahnya barang berarti timbulnya
kerugian yang diderita oleh persekutuan perdata.
(3) Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
Penjelasan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 1619 dan 1650
KUH Perdata. Bahwa apabila tidak terdapat perjanjian tentang
daluwarsa dalam pendirian persekutuan perdata, maka pada
dasarnya setiap sekutu dalam persekutuan perdata berhak
membubarkan persekutuan perdata dengan cara :
memberitahukan kepada seluruh sekutu, harus didasari oleh
itikad baik dan pada saat yang tepat. Namun demikian
ketentuan tentang pembubaran oleh seorang sekutu ini dapat
disimpangi/dikecualikan/dihapuskan, apabila pengecualian/
penghapusan tersebut dicantumkan pada perjanjian
sebelumnya atau pada saat pendirian persekutuan perdata.
(4) Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah
pengampuan atau dinyatakan pailit.
Meninggalnya salah seorang sekutu membawa konsekuensi
terhadap keberlangsungan persekutuan perdata. Hal tersebut
sebagaaimana diatur di dalam Pasal 1651-1652 KUH Perdata.
Apabila salah seorang sekutu meninggal sebenarnya dapat
diteruskan oleh ahli warisnya, termasuk keuntungan dan
kerugian persekutuan perdata, melekat pada ahli waris sekutu
tersebut. Namun apabila ahli waris tidak menghendaki
meneruskan dalam persekutuan perdata, maka persekutuan
perdata dapat berakhir.
Sementara apabila bisa dibuktikan bahwa terdapat sekutu yang
berada di bawah pengampuan, maka keberadaan persekutuan
perdata dapat berakhir/bubar. Terlebih apabila kemudian
sekutu/para sekutu dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka
otomatis persekutuan perdata juga berakhir/bubar. Bahkan
harus ditempuh langkah berikutnya yakni pembagian harta
kekayaan persekutuan perdata.
Sebab yang diatur dalam Pasal 1647 KUH Perdata : Putusan Hakim
Berdasarkan ketentuan Pasal 1647 KUH Perdata, hakim
melalui pengadilan dapat dimintakan putusannya unntuk
membubarkan persekutuan perdata. Cara ini baru akan ditempuh
oleh para sekutu apabila pembubaran persekutuan perdata tidak
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sebagai anggota Dewan Komisaris. Mengenai ketentuan dan syarat
pemberhentian anggota Dewan komisaris sama dengan ketentuan
pemberhentian anggota Direksi yang telah dijelaskan sebelumnya.
Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 119 UUPT : “Ketentuan
mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian
anggota Dewan Komisaris.”
Berikut jangka waktu yang membatasi masa tugas anggota
Komisaris :
1) Jangka waktu masa tugas direksi diatur dalam Anggaran Dasar;
2) Diberhentikan melalui RUPS
Selain alasan sebagaimana dijelaskan di atas, berakhirnya masa
tugas anggota Komisaris juga dapat ditentukan kondisi subyektif
yang dialami yang bersangkutan, antara lain :
1) Mengundurkan diri
2) Meninggal Dunia
3) Melakukan perbuatan lain sehingga anggota Komisaris
dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga dan atau diputuskan/
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
D. MODAL PT
Setiap subyek hukum memiliki hak untuk mendirikan Perseroan Terbatas
(PT). Tapi tidak setiap orang/subyek hukum dapat mendirikannya, karena
ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kecukupan
modal. Modal adalah kekayaan awal perseroan. Di dalam anggaran dasar
harus memuat : nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya
jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
Di dalam UUPT modal perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:
1.

Modal Dasar (Autorized Capital)

Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang
disebut dalam akta pendirian.Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 3132 UUPT. Di dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa modal dasar
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c.

telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”
Termasuk dalam hal kepailitan. Apabila kepailitan yang dialami
oleh perseroan sebagai akibat dari tindakan/perbuatan anggota
Dewan Komisaris tersebut, maka yang bersangkutan dapat
dikenakan tanggung jawab pribadi, sebagaimana dimaksud di dalam
Pasal 115 ayat (1) dan (2).
(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian
Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap
pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan
Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban
Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan
Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab
dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat
5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Anggota Dewan Komisaris juga dapat dibebaskan dari beban
tanggung jawab pribadi atas kepailitan yang dialami perseroan
apabila ia dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud di dalam
Pasal 115 ayat (3) UUPT :”Anggota Dewan Komisaris tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang
mengakibatkan kepailitan; dan
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah
terjadinya kepailitan.”
f.

172

Berakhirnya Masa Tugas Anggota Dewan Komisaris
Pada dasarnya tidak ada anggota Dewan Komisaris yang abadi,
ada jangka waktu sampai berapa lama yang bersangkutan menjabat
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ada pembatasan jangka waktu umur persekutuan perdata, sedangkan
hak sekutu untuk membubarkan persekutuan perdata sudah
dihilangkan melalui perjanjian pendirian persekutuan perdata.
Selain hal tersebut, tentu dasar permohonan pembubaran harus
dengan alasan yang sah (wettige redden), obyektif dan dilandasi
itikad yang baik.
Bubarnya persekutuan perdata berarti bubar pula inbreng yang
dimasukan oleh para sekutu, termasuk seluruh harta kekayaan yang
bisa diperoleh oleh para sekutu. Terhadap harta kekayaan
persekutuan perdata akan dibagi berdasarkan perjanjian yang dibuat
terdahulu (paada awal pendirian atau sebelum bubarnya persekutuan
perdata). Pembagian harta kekayaan tersebut dilakukan setelah
dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Namun apabila
persekutuan perdata tersebut rugi, mak pertanggungjawaban
dibebankan kepada para sekutu hingga harta kekayaan pribadi
(tanggung renteng).
f.

Jenis Persekutuan Perdata

Jenis-jenis persekutuan perdata diatur di dalam Pasal 1620-1623
KUH Perdata. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1620 KUH Perdata,
maka berdasar pasal tersebut jenis persekutuan perdata ada 2 (dua)
macam, yakni persekutuan perdata penuh dan persekutuan perdata
khusus.
1)

Persekutuan Perdata Penuh
Persekutuan Perdata Penuh disebut juga persekutuan perdata
jenis umum, adalah persekutuan dimana sekutu memasukkan
seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau sebagian tertentu
dari harta kekayaannya secara umum. Harta pribadi yang dimiliki
oleh para sekutu dalam persekutuan perdata jenis ini, diperjanjikan
akan dimasukkan semuanya, bahkan termasuk kerajinan yang
dimiliki oleh para sekutu. Secara sederhana dapat diartikan pula
bahwa harta kekayaan persekutuan perdata ini adalah harta kekayaan
yang berasal dari seluruh aktivitas dan semua atau sebagian harta
milik para sekutu. Sehingga jenis usaha yang dimiliki persekutuan
perdata ini bisa bermacam-macam (tidak terbatas).
Berdasarkan Pasal 1621 KUH Perdata, apabila di dalam
memasukkan inbreng tersebut tidak disertai rincian maka
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persekutuan perdata jenis ini dilarang karena melanggar ketentuan
mengenai syarat pembagian keuntuan yang adil dalam persekutuan
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1633 KUH Perdata. Sehingga
perincian inbreng adalah syarat persekutuan perdata umum
diperbolehkan eksistensinya. Berdasarkan Pasal 1622 KUH Perdata,
eksesistensi persekutuan perdata penuh tetap diperbolehkan
sepanjang terdapat perjanjian terdahulu/sebelumnya diantara para
sekutu mengenai pembagian keuntungan yang adil dan atau rata.
Sudah barang tentu prasyarat adil dan atau rata ini didasarkan pada
perincian inbreng dari para sekutu atau berdasarkan
perjanjianpendirian ditentukan lain.
2)

Persekutuan Perdata Khusus
Penjelasan persekutuan perdata jenis ini terdapat di dalam Pasal
1623 KUH Perdata, yang menyatakan :
“Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang
hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau
hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu
usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan
pekerjaan”
Berdasarkan pasal terebut, maka persekutuan perdata khusus
adalah suatu persekutuan yang dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yakni
inbrengnya dan jenis usaha yang dimiliki persekutuan. Dilihat dari
inbrengnya, berdasarkan Pasal 1623 KUH Perdata maka
persekutuan perdata khusus, inbreng terdiri dari barang-barang
tertentu atau pemakaiannya atau hasil yang akan didapat dari barangbarang tertentu tersebut atau sebagian dari tenga kerja. Sedangkan
apabila dilihat dari gerak usahanya, maka dalam persekutuan perdata
khusus ini memiliki kecenderungan gerak usahanya ditentukan
secara khusus, bisa hanya mengenai produk-produk atau jasa atau
pemakaian produk/barang tertentu saja.

3). Persekutuan Firma (venootschap onder firma)
Firma merupakan badan usaha yang lebih tertata disbanding
persekutuan perdata. Persekutuan firma sudah memposisikan diri
dengan usaha-usah yang lebih jelas dan biasanya spesifik pada satu
disiplin tertentu. Di dalam sub bab ini akan dibahas mengenai
pengertian, cara mendirikan, pembagian keuntungan dan
pembubaran/berakhirnya firma.
70
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mengandung makna menembus tira/cadar perusahaan/perseroan.
Artinya suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak
orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku,
tanpa melihat bahwa tindakan pelaku tersebut pada dasarnya adalah
tindakan perseroan. Jadi setiap anggota Dewan Komisaris wajib
bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dinyatakan di dalam
pasal 114 ayat (3) dan (4) UUPT.
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab
secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan
Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap
anggota Dewan Komisaris.
Konsekuensi dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh
anggota Dewan Komisaris ini, maka berdasarkan Pasal 114 ayat
(6) UUPT, bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan
Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Kerugian perseroan
sebagaimana dimaksud tidak dapat dibebankan kepada anggota
Dewan Komisaris sepanjang anggota Dewan Komisaris yang
dimaksud dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sebab apa
saja yang dapat membebaskan anggota Dewan Komisaris dari
tanggung jawab pribadi diatur di dalam Pasal 114 ayat (5) UUPT :
“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat
membuktikan:
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang
mengakibatkan kerugian; dan
Hukum Perusahaan
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Ketentuan mengenai jenis Komisaris ini diatur di dalam Pasal
120 UUPT.
(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu)
orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang
komisaris utusan.
(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang
tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
(4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam
anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak
bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan
Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang
dilakukan Direksi.
e.
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Pertanggungan Jawab Pribadi
Komisaris, pada dasarnya bukanlah organ yang bertanggung
jawab terhadap pengurusan perseroan. Dewan Komisaris memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada Direksi atas kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh
Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan
memastikan pengurusan perseroan dijalankan oleh Direksi dengan
baik dengan memperhatikan manajemen risiko dan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance. UUPT memberikan kewenangan
yang lebih terhadap Perseroan, bukan hanya mengawasi dan
memberikan nasehat, namun dalam beberapa hal tertentu Komisaris
dapat menggantikan tugas Direksi.
Seperti halnya dalam pertanggungjawaban pribadi yang harus
dibebankan kepada Anggota Direksi, Anggota Komisaris juga dapat
dibebankan tanggung jawab pribadi untuk seluruhnya, apabila
Komisaris melakukan kesalahan dan atau kelalaian yang berakibat
perseroan mengalami keruagian atau perseroan diputus pailit oleh
Pengadilan Niaga. Prinsip yang digunakan juga menggunakan
prinsip Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Duty, yang
Hukum Perusahaan

a.

Pengertian dan Ketentuan Umum firma
Kata “persekutuan firma” berasal dari bahasa Belanda
“venootschap onder firma” , yang secara harfiah dapat
diartikan : perserikatan dagang antara beberapa perusahaan.
Persekutuan firma, atau biasa disebut firma atau disingkat Fa
diatur dalam Pasal 16-35 KUHD. Firma adalah suatu
persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama
bersama dimana tiap-tiap sekutu/firmant yang tidak
dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma
dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung
jawab atas seluruh hutang firma secara renteng/tanggung
menanggung. Sedangkan definisi dalam KUHD sebagaimana
diatur dalam Pasal 16 KUHD adalah :” Yang dinamakan
persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan
untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)”.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa pada
dasarnya firma adalah persekutuan perdata khusus, letak
kehususannya terletak pada jenis usaha tertentu. Secara
sistematis penulis jelaskan bahwa firma adalah persekutuan
perdata jenis khusus yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1) Menjalankan perusahaan (Pasal16 KUHD).
Arti menjalankan perusahaan ini aadalah, firma harus
melakukan aktifitas selayaknya dalam aktifitas
perusahaan. misalnya ketentuan dalam Pasal 6 KUHD di
mana setiap orang yang menjalankan perusahaan harus
melakukan pembukuan. Aktifitas lain adalah pendaftaran
perusahaan, membayar pajak, dan lain sebagainya. Selain
itu dalam menjalankan perusahaan harus dikelola dengan
memenuhi unsur-unsur perusahaan yaitu terang-terangan,
terus-menerus, dan bertujuan mencari laba/keuntungan.
2) Mempunyai nama bersama (Pasal16 KUHD).
Kata “firma” juga dapat diartikan “nama bersama”.
Artinya di dalam persekutuan firma, ketika keluar
menjalin hubungan perdata hukum dengan pihak ketiga
memakai 1 (satu) nama yang telah disepakati bersama
oleh para sekutu/firmant menjadi nama perusahaan.
Sehingga masing-masing sekutu tidak mengatasnamakan
diri mereka sendiri tetapi sudah menggunakan nama
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perusahaan. Pada umumnya dalam persekutuan firma
nama perusahaan diambil dari nama salah satu atau
beberapa sekutu. Sebagai contoh : Bambang Bersaudara,
Fa. Pujiyono Suwadi & Co, Fa.Joyo Sumirat, MTP Law
Firm, dll. Juga harus diketahui bahwa tidak harus nama
bersama ini diambilkan dari nama salah satu/beberapa
sekutu, bisa juga diambilkan dari nama umum yang
menarik dan tepat bagi usaha firma yang bersangkutan.
Catatanya adalah bahwa pemilihan nama tersebut bebas
asalkan tidak melanggar ketentuan peruandang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum.
Bagaimana apabila sebuah firma yang sudah bubar,
apakah nama bersama tersebut bisa digunakan untuk firma
baru ? Nama dari suatu persekutuan firma yang telah bubar
dapat dipakai oleh firma baru dengan ketentuan :
a) Mendapat persetujuan dari bekas sekutu yang
namanya dipakai tersebut.
b) Apabila bekas sekutu yang namanya dipakai tersebut
sudah meninggal, maka para ahli warisnya telah
menyetujui.
c) Penggunaan dan persetujuan tersebut harus
dinyatakan dalam akta notaris.
d) Para sekutu dalam firma harus mendaftarkan
penggunaan nama tersebut.
Ketentuan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal
30 KUHD :
“Firma atau perseroan yang telah dibubarkan dapat
dilanjutkan oleh seorang atau lebih baik atas kekuatan
perjanjian pendiriannya maupun bila diijinkan dengan
tegas oleh bekas persero yang namanya dengan tegas
disebut di situ, atau bila dalam hal ada kematian para ahli
warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk
membuktikannya harus dibuatkan akta, dan
mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat
kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan
dalam Pasal 23 dan ...”

72

Hukum Perusahaan

c)

Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap
pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan
Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
d) Komisaris Independen harus mengerti peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal;
e) Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh
pemegang saham minoritas yang bukan merupakan
pemegang saham pengendali (bukancontrolling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Oleh karena itu tujuan adanya Komisaris Independen adalah
agar pengawasan yang dilakukan Komisaris lebih baik, sehingga
akan tercipta Good Corporate Governance dalam perseroan
tersebut. Selain kepentingan pencapaian Good Corporate Governance dalam perseroan, tujuan keberadaan Komisaris Independen
adalah menjadi penyeimbang keputusan yang dibuat oleh pemegang
saham mayoritas, sehingga seolah-olah Komisaris Independen
adalah wakil dari pemegang saham minoritas. Dengan demikian
peran Komisaris Independen dapat mengurangi atau menghindari
benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan
minoritas.Pihak yang dapat mengusulkan siapa yang menjadi
Komisaris Independen adalah pemegang saham. Kalau di dalam
BUMN, biasanya yang menentukan Komisaris Independen adalah
Kementrian terkait. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris
Independen dilakukan oleh RUPS.
2)

Komisaris Utusan
Komisaris Utusan adalah Komisaris yang diusulkan dan atau
ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris Independen tetap
dilakukan oleh RUPS.Tugas dan wewenang komisaris utusan
ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan. Dengan syarat,
ketentuan tersebut :
a) Tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundangundangan yang berlaku;
b) Tugas Komisaris Utusan tersebut tidak bertentangan
dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris; dan
c) Keberadaan Komisaris Utusan idak mengurangi tugas
pengurusan yang dilakukan Direksi.
Hukum Perusahaan
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d.

Jenis-jenis Komisaris
Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi
direksi dalam melakukan pengurusan perseroan. Komisaris dapat
hanya terdiri 1 (satu) orang saja atau lebih. Apabila terdiri lebih
dari 1 (satu) orang maka bersifat kolektif kolegial yang bisa disebut
dnegan Dewan Komisaris. Di dalam Dewan komisaris terdapat 2
(dua) jenis Komisaris, yakni :
Komisaris Independen
Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal dari luar
perusahaan (Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT). Ia dipilih menjadi
anggota Dewan Komisaris karena profesionalitas, kompetensi dan
integritas yang dimilikinya. Asumsinya bahwa yang bersangkutan
adalah benar-benar bersifat independen, artinya bebas pengaruh,
tidak mudah diintervensi oleh pihak dan kepentingan manapun.
Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris
yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan
bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata untuk kepentingan perseroan. (Pedoman umum Good Corporate Governance, 2006)
Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 (Lampiran
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/
07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan ketentuan huruf
C.2.e. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan
Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa), mengenai
beberapa kriteria tentang Komisaris Independen adalah sebagai
berikut:
a) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi
dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham
pengendali (controlling shareholders) Perusahaan Tercatat
yang bersangkutan;
b) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan
direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat
yang bersangkutan;

3)

1)
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b.

Pertanggungjawaban tanggung menanggung atau bersifat
pribadi untuk keseluruhan (Hoofdellijk voor het geheel)
Unsur ini terdapat di dalam Pasal 18 KUHD :
“Didalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung
jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas
perikatan-perikatan perseroannya.”
Istilah yang populer untuk pertanggungjawaban ini adalah
tanggung renteng sebagaimana disebut dalam Pasal 18
KUHD tersebut. Artinya bahwa dalam melakukan
hubugan hukum dengan pihak ketiga, firma tidak
selamanya memperoleh laba/keuntungan, namun juga bisa
mengalami kerugian. Apabila firma mengalami kerugian,
maka firma harus menanggung beban kerugian tersebut.
Apabila harta firma tidak cukup untuk menutup beban
kerugian tersebut maka kekayaan pribadi masing-masing
sekutu/firmant dapat juga dipakai untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban perusahaan/firma terhadap pihak
ketiga.
Tanggung renteng merupakana beban yang harus
ditanggung oleh para sekutu dalam persekutuan firma.
Mengenai ketentuan tanggun renteng ini pada umumnya
dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Pada pokonya ditanggung oelh seluruh sekutu secara
bersama-sama, namun tidak ditentukan berapa besar
atau kecilnya, yang pasti tanggungan yang harus
dibayar oleh firma harus diselesaikan oleh para
sekutu.
b) Secara proporsional, dibagi berdasarkan inbreng dari
masing-masing sekutu.
c) Ditanggung sama rata tanpa kecuali.

Cara Mendirikan
Pada dasarnya sejak terjadi kesepakatan baik lisan maupun
tertulis diantara para sekutu maka persekutuan firma tersebut
telah terbentuk. Karena berdasarkan Pasal 16 KUHD bahwa
terbentuknya firma karena adanya kesepakatan, dan
sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1618 KUH Perdata
kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatn konsensuil.
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Untuk memperjelas cara pendirian firma penulis sistemasikan
dalam 2 (dua) bahasan, yakni cara pembentukan dan cara
pendaftaran.
1) Pembentukan Firma
Di dalam Pasal 22 KUHD dinyatakan :
“Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta
otentik, tanpa adanya kemungkinan disangkalakan
terhadap pihak ketiga bila akta itu tidak ada.”
Berdasarkan pasal tersebut maka pendirian firma secara
tertulis pada dasarnya tidaklah mutlak. Sebagaimana telah
dijelaskan di atas, bahwa firma sudah ada dengan adanya
konsensus (kesepakatan) antara para pendirinya, terlepas
dari bagaimana cara mendirikannya. Tujuan utama adanya
akta otentik adalah sebagai alat bukti utama keberadaan
firma dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak
ketiga. Oleh karena itu akta pendirian secara tertulis
seyogianya menjadi keharusan bagi calon sekutu yang
akan mendirikan firma. Sebagai bukti hukum, pembuatan
akta pendirian Firma dibuat di hadapan Notaris. Terdapat
tiga unsur penting dalam isi Pasal 22 KUHD di atas, yang
dapat diuraikan sebagai berikut : Firma harus didirikan
dengan akta otentik; Firma dapat didirikan tanpa akta
otentik; dan Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan
pihak ketiga.
Apabila ternyata para sekutu memilih pendirian secara
lisan, maka ketiadaan bukti tertulis (akta otentik) tidak
boleh digunakan bagi sekutu/para sekutu untuk lepas dari
tanggung jawab. Artinya, ketiadaan akta pendirian tersebut
tidak dapat dipakai sebagai pembuktian oleh sekutu
terhadap pihak ketiga bahwa persekutuan Firma itu tidak
ada. Sebagai contoh sebuah persekutuan firma bernama
ABADI Fa, didirikan oleh 3 (tiga) orang, yakni A, B dan
C. Suatu ketika A melakukan hubungan hukum (hutang)
dengan pihak ketiga bernama Z untuk kepentingan usaha
firma tersebut. Namun setelah jatuh tempo pengembalian
hutang tersebut tidak dibayar. Maka Z menagih kepada
C, tetapi C menolak dengan beralasan tidak ada bukti
tertulis yang menyatakan A, B dan C bergabung
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(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat
membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih
adalah anggota Dewan Komisaris.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris.
Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa tugas Komite yang
dibentuk oleh Dewan komisari aadalah membenatu tugas Dewan
Komisaris dalam melakukan pengawasan perseroan. Terdapat 3
(tiga) manfaat dibentuknya Komite oleh Dewan Komisaris, yaitu :
a) untuk efisiensi waktu pengawasan
b) tercapainya obyektifitas hasil pengawasan dan
c) memanfaatkan keahlian anggota Dewan Komisaris
Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris
diantaranya adalah :
a) Komite Audit
b) Komite Tata Kelola
c) Komite Renumerasi
d) Komite Nominasi
e) Dan lain-lain sesuai kebutuhan Perusahaan
Seberapa banyak dan seberapa gemuk organisasi Komite
tergantung pada besar kecilnya perseroan. Bahkan dalam beberapa
perseroan belum menganggap pembentukan Komite memiliki arti
penting untuk dibentuk. Namun diantara Komite diatas, yang relative familier adalah Komite Audit. Berdasarkan Pedoman Umum
Good Corporate Governance di Indonesia, Komite Audit
diwajibkan pembentukannya oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) bagi perseroan yang tercatat di bursa efek
(terbuka), perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang
menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat, perusahaan yang
produknya digunakan secara luas oleh masyarakat serta perusahaan
berdampak luas terhadap lingkungan. Tugas Komite Audit adalah
membantu proses pengawasan terutama terkait dengan manajemen
resiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan dan aktivitas
audit.

Hukum Perusahaan

167

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

yang dilakukan Dewan Komisaris ini harus disertai alasannya,
artinya tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya bukan karena alasan subyektif, suka atau tidak suka secara
personal.
UUPT tidak memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk memberhentikan secara permanen anggota Direksi.
Yang memiliki legalitas kuat untuk memberhentikan secara
perrmanen anggota Direksi adalah RUPS. Namun persoalannya,
pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu
untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan “menyelamatkan”
Perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai
organ pengawas, oleh UUPT diberi kewenangan untuk melakukan
pemberhentian sementara. Pemberhentian anggota direksi secara
sementara waktu tersebut dilakukan karena Dewan Komisaris
melihat dari hasil pengawasan yang dilakukannya, perseroan dalam
kondisi “tidak baik” apabila salah satu atau beberapa atau seluruh
anggota Direksi sebagaimana dimaksud oleh Dewan komisaris tidak
segera diberhentikan, hal tersebut guna menghindari kerugian yang
lebih besar.
Pengertian Dewan Komisaris adalah institusi organ yang
kolektif kolegial, artinya seorang saja anggota Dewan Komisaris
tidak dapat memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi,
kecuali Dewan Komisaris hanya terdiri dari satu orang saja
sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 108 ayat (4) UUPT : “Dewan
Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.”
8)

Membentuk Komite untuk membantu pengawasan
Kewenagan untuk pengawasan di dalam perseroan diberikan
kepada Komisaris. Namun UUPT memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite guna
membantu tugas dan kewenangannya dalam mengawasi Direksi
melakukan pengurusan perseroan. Dalam setiap Komite tersebut,
salah satu atau beberapa anggotanya adalah anggota Dewan
Komisaris. Komite tersebut harus mempertanggungjawabkan tugas
dan pekerjaannya kepada Dewan Komisaris. Hal tersebut tertian di
dalam Pasal 121 UUPT.
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mendirikan persekutuan firma. Demikian pula dengan B,
juga menolak untuk bertanggung jawab. Sedangkan posisi
C sudah sulit dihubungi. Kondisi demikian bisa mungkin
terjadi, oleh karena itu meski Pasal 22 KUHD tidak
mewajibkan pendirian dengan akta otentik, namun seolaholah sudah menjadi mutlak bahwa sebaiknya pendirian
firma harus dengan akta otentik. Selain itu, pada kasus A,
B, C dan Z tersebut, sebenarnya apabila Z masih dapat
menunjukkan bukti-bukti lain berupa surat, kuitansi atau
saksi-saksi yang menunjukkan keterkaitan A, B dan C
dengan firma sebagaimana dimaksud maka sekutu dalam
ABADI Fa masih bisa dimintai pertanggungjawaban.
2)

Pendaftaran dan Pengumuman Firma
Pendaftaran dan pengumuman firma diatur di dalam Pasal
23-29 KUHD. Di dalam Pasal 23 KUHD disebutkan :
“Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta
itu dalam register yang disediakan untuk itu pada
kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah
hukum tempat kedudukan perseroan itu.”
Pasal 24 KUHD :
“Akan tetapi persero firma diperkenankan untuk hanya
mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk
otentik.”
Dari ketentuan 2 pasal tersebut di atas dapat dinyatakan
bahwa Persekutuan Firma harus mendaftarkan akta
pendiriannya atau hanya petikannya saja ke kepaniteraan
Pengadilan Negeri di mana Persekutuan Firma tersebut
didirikan . Mengenai tenggang waktu pendaftaran ini tidak
ditentukan dalam undang-undang, tetapi biasanya para
pendiri melalui notaris sesegera melakukan pendaftaran
setelah selesai bersepakat mengenai akta pendirian.
Bahkan meskipun sudah memiliki akta pendirian, namun
tidak segera mendaftarkan maka dimungkinkan terdapat
sanksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD,
bahwa terhadap, Persekutuan Firma yang belum
melakukan pendaftaran dan pengumuman, maka
Persekutuan Firma tersebut harus dianggap sebagai :
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a)

Persekutuan Umum seperti halnya persekutuan
perdata yang menangani segala urusan/usaha;
b) Memiliki jangka waktu pendirian yang tidak terbatas;
c) Tidak ada perbedaan dan atau pengecualian terhadap
seorang sekutu/firmant dalam hal melakukan
hubungan hukum dengan pihak ketiga. Artinya
apabila ada tindakan terhadap pihak ketiga dari salah
satu sekutu yang merugikan firma, sebelum firma
tersebut didaftarkan dan diumumkan, maka pihak
ketiga dapat menuntut kepada firma, dengan cara
memperhitungkan pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh sekutu yang
melakukan pelanggaran tersebut.
Mengenai apa yang harus dimuat dalam petikan akta
otentik yang harus didaftarkan ke pengadilan negeri diatur
di dalam Pasal 26 KUHD yang menyebutkan bahwa
petikan sebagaimana dimaksud Pasal 24 KUHD harus
memuat :
a) Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para
sekutu/firmant ;
b) Pernyataan mengenai bidang usaha firma, apakah
bersifat umum atau terbatas menjalankan usaha
khusus;
c) Penunjukkan jika ada para persero yang tidak
diperkenankan bertanda tangan atas nama firma ;
d) Jangka waktu berdirinya firma ;
e) Hal-hal lain mengenai ketentuan-ketentuan hubungan
pihak ketiga dnegan para sekutu atau terhadap firma
Pengumuman firma diatur di dalam Pasal 28 KUHD yang
menyebutkan :
“Di samping itu para persero wajib mengumumkan
petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan
ketentuan Pasal 26.”
Yang dimaksud dengan surat kabar resmi dalam ketentuan
di atas adalah bahwa akta pendirian Firma harus
diumumkan dalam Berita Negara RI. Baik di dalam KUH
perdata maupun KUHD tidak diatur mengenai batas waktu
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yang lama. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud termasuk
juga mewakili perseroan dalam melakukan hubungan hukum
dengan pihak ketiga. Sementara kewenangan khusus Komisaris
untuk mewakili perseroan dapat terjadi apabila Anggota Direksi
memiliki persoalan sehingga anggota Direksi yang bersangkutan
menjadi tidak berwenang mewakili perseroan, sementara anggota
Direksi lain yang harus mewakili mengalami persoalan yang hampir
sama, atau mengalami persoalan lain sehingga juga tidak bersedia
atau menjadi tidak berwenang mewakili Perseroan. Persoalan yang
menyebabkan anggota Direksi menjadi tidak berwenang mewakili
Perseroan adalah :
a) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UUPT apabila terjadi kondisi
tersebut diatas maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.
Pasal 99 ayat (2) UUPT dengan jelas menyatakan bahwa
Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan
ketika seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan.
7)

Memberhentikan sementara anggota Direksi
Organ perseroan yang berhak memberhentikan anggota Direksi
adalah RUPS. Namun berdasarkan Pasal 106 UUPT, Dewan
Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi. Di
dalam Pasal 106 ayat (1) UUPT menyatakan : “Anggota Direksi
dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan
menyebutkan alasannya.” Penjelasan mengenai pemberhentian
sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris telah dijelaskan
pada pembahasan sub bab sebelumnya. Pada pokoknya tindakan
Hukum Perusahaan
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tersebut harus tetap dalam kerangka kepentingan dan pencapaian
tujuan Perseroan. Hak dan kewenangan Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dinyatakan di dalam Pasal 117 UUPT.
(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan
persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu.
(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan
pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan
Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat
Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan
hukum tersebut beritikad baik.
Melakukan Pengurusan dan atau Mewakili Perseroan
Pada dasarnya tugas untuk melakukan pengurusan dan
mewakili perseroan adalah tugas Direksi. Namun dalam kondisi
tertentu anggota Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk
mengurus perseroan dan atau mewakili perseroan dalam melakukan
hubungan hukum dengan pihak ketiga. Kewenangan Dewan
Komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan terjadi,
berdasarkan anggaran dasar apabila seluruh anggota Direksi
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut
berdasarkan Pasal 118 UUPT yang menyatakan :
(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS,
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu.
(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua
ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban
Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.
Ketentuan di atas diperkuat dengan ketentuan yang terdapat
di dalam Pasal 107 huruf c UUPT serta penjelasannya. Jangka waktu
kewenangan Dewan Komisaris tersebut sampai pemberhentian
sementara itu ditolak oleh RUPS atau RUPS menyetujui
pemberhentian dan mengangkat Direksi baru menggantikan Direksi

kapan akta pendirian firma tersebut harus diumumkan.
Namun sebagaimana dalam hal pendaftaran firma bahwa
ketiadaan batas waktu ini tetap menimbulkan sanksi.
Artinya berdasarkan Pasal 29 KUHD baik pendaftaran
maupun pengumuman akta pendirian firma harus
dilakukan sesegera mungkin.para sekutu
Mengenai pengumuman ini, tenggang waktunya pun tidak
diberikan oleh undang-undang. Namun kewajiban untuk
mendaftarkan dan mengumumkan adalah merupakan
suatu keharusan yang bersanksi. Artinya, mengenai
kelalaian untuk melakukan kewajiban tersebut pada
pendirian suatu firma akan dikenakan sanksi. Sanksi
tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 KUHD
seperti yang sudah dijelaskan di atas.

6)
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c.

Sekutu dalam Firma
Titik tekan firma adalah usaha bersama. Para sekutu yang
tergabung di dalam firma semua memiliki hak dan kewajiban
untuk bersama-sama berusaha. Oleh karena itu, dalam
persekutuan firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu
yang berususaha atau yang mengurus firma, sekutu ini disebut
sekutu komplementer atau Firmant atau sekutu aktif. Sekutu
komplementer menjalankan urusan perusahaan dan
mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga
bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Di dalam Pasal
17 KUHD disebutkan bahwa :
“Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan,
mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan
menerima uang atas nama perseroan dan mengikat
perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga keoada
perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan
dengan perseroan atau yang bagi para persero menurut
perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak
dimasukkan dalam ketentuan ini.”
Berdasarkan Pasal 17 KUHD tersebut di dalam akta pendirian
dan atau anggaran dasar firma harus ditegaskan apakah diantara
para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar
untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Hal
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tersebut penting kaitannya dengan pertanggungjawaban
tindakan terhadap pihak ketiga. Meskipun di dalam
persekutuan firma dimungkinkan ada sekutu yang tidak
diperkenankan melakukan hubungan hukum atas nama firma
terhadap pihak ketiga, namun demikian bagi sekutu yang
bersangkutan tetap dibebani sifat tanggung renteng seperti
halnya sekutu yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 18 KUHD.
Apabila di dalam persekutuan Firma tidak ada perjanjian atau
kesepakatan terdahulu mengenai tata pengelolaan firma (yang
dimuat di dalam akta pendirian/anggaran dasar firma) maka
kepada firma tersebut berlaku :
1) Para sekutu memiliki kedudukan yang sama, para sekutu
dianggap secara timbal-balik telah memberi kuasa atau
member kerelaan supaya yang satu melakukan pengurusan
bagi yang lain, begitu pula sebaliknya.;
2) Terhadap barang-barang yang dimiliki oleh firma, maka
para sekutu boleh menggunakan barang-barang kekayaan
tersebut secara bebas, dengan syarat sesuai dengan tujuan
dan kepentingan firma ;
3) Seluruh biaya yang timbul dari operasional dan
pemeliharaan barang-barang firma wajib ditanggung oleh
para sekutu.
d.

Pembagian Keuntungan
Di dalam KUHD tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan
pembagian keuntungan. Oleh karena itu dalam persekutuan
firma, pembagian keuntungan didasarkan pada 2 hal, yakni;
1)

78

Perjanjian
Pada dasarnya firma didasarkan pada perjanjian
konsensuil antar para sekutu/firmant. Konsensus tersebut
dapat terjadi dalam pembuatan akta pendirian dan
ketentuan-ketentuan lain yang mengatur perusahaan/
firma, termasuk dalam hal pembagian keuntungan. Para
sekutu dapat bersepakat terlebih dahulu mengenai cara,
metode dan jumlah keuntungan yang dibagi untuk para
sekutu. Sebagai batasannya pembagian tersebut tidak
boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada
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agar menghadiri RUPS dapat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
apabila Direksi tidak merespon permintaan Pemegang Saham atau
Dewan komisaris agar menyelenggarakan dan memanggil RUPS.
Hak dan kewenangan Dewan Komisaris ini terdapat di dalam Pasal
79 ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) UUPT.
(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali
kepada Dewan Komisaris; atau
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri
RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan
panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat
lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris
berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan
masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada
ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
tidak menentukan lain.
5)

Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu
Ketentuan mengenai hak ini adalah bagian dari upaya preventif
yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, agar perbuatan hukum
yang akan dilakukan oleh Direksi selain tidak bertentangan dengan
hukum positif, kesusilaan dan ketertiban umum, perbuatan hukum
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(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
besarnya gaji dan nag sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan
Komisaris.
3) Melakukan permintaan dilaksanakannya RUPS
Berdasarkan alasan-alasan tertentu, Dewan Komisaris dapat
meminta untuk dilaksanakan RUPS. Permintaan dilakukan apabila
Dewan Komisaris melihat dari hasil pengawasan yang dilakukannya
terhadap pengurusan perseroan, demi kepentingan perseroan harus
diadakan RUPS. Mengenai kewenangan Dewan Komisaris untuk
meminta dilakukannya RUPS ini terdapat di Pasal 79 ayat (1), (2),
(3), (4) dan (5) UUPT.
(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan
didahului pemanggilan RUPS.
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan atas permintaan:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang
lebih kecil; atau
b. Dewan Komisaris.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
disampaikan oleh pemegang saham tembusannya
disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima.
4)
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Melakukan panggilan RUPS
Hak untuk melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham
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2)

e.

salah seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan jika
seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah satu sekutu
saja. Selain itu kesepakatan mengenai pembagian
keuntungan juga tidak diperbolehkan melanggar hukum,
ketertiban umum dan kesusilaan.
Pengaturan dalam KUH Perdata
Apabila para sekutu dalam firma tidak memiliki
kesepakatan terlebih dahulu mengenai ketentuan
pembagian keuntungan, maka ketentuan pembagian
keuntungan (dan kerugian) dalam persekutuan Firma
diatur dalam Pasal 1633-1635 KUH Perdata yang
mengatur cara pembagian keuntungan dan kerugian yang
diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan diantara pada
sekutu. Pembagian ini pada dasarnya didasarkan pada
inbreng dari masing-masing sekutu. Pembahasan lebih
jelas sudah diulas pada pembahasan tentang pembagian
keuntungan dalam persekutuan perdata.

Berakhir/Bubarnya Firma
Ketentuan mengenai berakhir/bubarnya firma diatur didalam
Pasal 31-35 KUHD. Di dalam Pasal 31 KUHD disebutkan :
“Pembubaran persoroan firma sebelum waktu yang ditentukan
dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau
penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang
ditentukan,…”
Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa
berakhir/bubarnya firma karena :
1) Telah ditentukan dengan atau oleh perjanjian (yang
tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar);
2) Telah berakhir waktunya/daluwarsa ;
3) Lepasnya tanggung jawab para sekutu (mengundurkan
diri, meninggal atau pailitnya para sekutu)
Sementara ketentuan lebih detail mengenai pembubaran ini
juga terdapat di dalam Pasal 1646 - 1652 KUH Perdata.
Sebagaimana dalam bubarnya persekutuan perdata/matschaap,
Terdapat 5 sebab berakhirnya Persekutuan firma, 4 sebab
terdapat dalam Pasal 1646 KUH Perdata dan 1 sebab diatur
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dalam Pasal 1647 KUH Perdata. Sebab tersebut adalah sebagai
berikut :
a) Sebab yang diatur dalam pasal 1646 KUH Perdata
(1) Lampaunya waktu/daluwarsa
(2) Musnahnya barang atau telah tercapainya tujuan
persekutuan.
(3) Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
(4) Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah
pengampuan atau dinyatakan pailit.
b) Sebab yang diatur dalam pasal 1647 KUH Perdata :
Putusan Hakim

5)

c.
4). Persekutuan Komanditair/ commanditaire vennootschap (CV)
CV tidak diatur secara tersendiri baik di dalam KUHD maupun
di dalam KUH Perdata. Peraturan yang mengatur CV adalah sama
dengan peraturan yang mengatur tentang firma, yakni pada Pasal
16-35 KUHD. Letak perbedaan mendasar hanya pada jenis
sekutunya. Pengertian CV terdapat di dalam Pasal 19 KUHD yang
menyebutkan:
“Perseroan yang dibentuk dengan cara meminjamkan uang atau
disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau
antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara
tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih
sebagai pemberi pinjaman uangnya.”
Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa CV suatu
persekutan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu
usaha yang sebagian sekutunya, yaitu sekutu komanditer,
memasukkan modal dan sebagian sekutu lainnya, yaitu sekutu aktif,
menjalankan perusahaan. Di dalam CV terdapat ciri-ciri sebagai
berikut :
a. Menjalankan usaha
b. Didirikan oleh beberapa orang/sekutu
c. Terdapat sekutu yang menjalankan usaha (sekutu aktif/
komplementer) dan sekutu yang hanya memberikan modal/
pinjaman/pelepas uang/geldschieter (sekutu pasif/komanditer);
d. Terhadap sekutu yang menjalankan usaha berlaku tanggung
jawab satu untuk seluruhnya/tanggung renteng.
80
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Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan oleh Direksi.
Terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau, Dewan Komisaris wajib
memberikan laporan kepada RUPS. Hal tersebut diatur di
dalam Pasal 116 huruf c UUPT : “Dewan Komisaris wajib: c.
memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada
RUPS.”

Hak dan Wewenang
1) Mendapatkan gaji atau honorarium dan tunjangan
Terhadap tugas/kewajiban anggota Dewan komisaris dalam
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi,
kepadanya diberikan gaji atau honorarium dan tunjangan,
besarannya ditetapkan oleh RUPS. Pada awal berdirinya perseroan,
biasanya besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan ditentukan
oleh para pendiri melalui atau dengan rambu-rambu ketentuan di
dalam anggaran dasar/akta pendirian. Namun setelah perseroan
berjalan, untuk selanjutnya penentuan besarnya gaji dan atau
tunjangan lainnya ditentukan melalui RUPS. Mengenai ketentuan
ini diatur dalam Pasal 113 : “Ketentuan tentang besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS.”
2) Menentukan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota
Direksi
Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi. Sebenarnya
kewenangan ini adalah wewenang yang dimiliki oleh RUPS. Namun
RUPS dapat melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada
Dewan Komisaris. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur di
dalam Pasal 96 UUPT.
(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
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tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan
orang yang mereka wakili.”
Pasal 1877 KUHPerdata:
“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya,
ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak
daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus
memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan
tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”
Ketentuan mengenai kewajiban membuat risalah rapat ini
diatur di dalam Pasal 116 huruf a UUPT : “Dewan Komisaris
wajib: a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan
menyimpan salinannya;”
4)

160

Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan
Perseroan lain
Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan harta
kekayaannya yang berkaitan kepemilikan saham di perseroan
tempat dia sebagai Dewan Komisaris maupun di perseroan
lain. Begitu juga apabila ada anggota keluarganya apabila
memiliki saham di perseroan tempat dia sebagai anggota
Dewan Komisaris maupun perseroan lain. Laporan tersebut
wajib disampaikan anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan kepada perseroan untuk selanjutnya dicatat dalam
daftar khusus. Urgensi pelaporan tersebut adalah untuk
mencegah terjadinya konflik kepentingan yang mengarah pada
subyektifitas anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
pada khususnya atau perseroan pada umumnya. Selain
menghindari konflik kepentingan akibat subyektifitas,
kegunaan pelaporan juga dapat mencegah terjadinya moral
hazard. Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan kepada
perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain
tersebut diatur di dalam Pasal 116 huruf b UUPT : “Dewan
Komisaris wajib:
b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut
dan Perseroan lain;”
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e.

Terhadap sekutu komanditer, tanggung jawab terbatas sebatas
modal yang disetorkankan.
Dapat dinyatakan pula bahwa sebenarnya CV adalah
persekutuan firma yang memiliki sekutu yang hanya memberikan
uang/modal, selain sudah tentu terdapat sekutu yang menjalankan
usaha seperti halnya dalam firma. Titik tekannya, bahwa di dalam
CV ada sekutu yang menjalankan usaha dan ada sekutu yang hanya
mempercayakan uang/modalnya untuk dijalankan oleh sekutu yang
menjalankan usaha tersebut. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan
yang berlaku di dalam firma, juga berlaku untuk CV, baik itu
mengenai pendirian, pembagian keuntungan/kerugian dan
pembubaran CV. Berikut bebapa ketentuan mendasar yang menjadi
cirri khas CV yang tidak terdapat dalam badan usaha yang lain.
a. Sekutu
Di dalam CV terdapat 2 (dua) sekutu, yaitu :
1) Sekutu Komplementer
Sekutu ini adalah sekutu yang menjalankan usaha CV,
oleh karena itu sekutu ini disebut juga sebagai sekutu aktif
atau sekutu kerja. Berdasarkan definisi CV yang terdapat
di dalam Pasal 19 KUHD, sekutu komplementer adalah
sekutu sekutu yang bekerja menjadi pengurus CV, artinya
semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu
komplementer/aktif. Sekutu aktif sering juga disebut
sebagai persero kuasa atau persero pengurus yang
memiliki hak dan kewajiban, yakni : Melakukan perikatan/
hubungan hukum dengan pihak ketiga ; bertanggung
jawab keluar mengatasnamakan CV ; dan bertanggung
jawab secara pribadi untuk keseluruhan/tanggung renteng.
2) Sekutu Komanditer
CV disebut sebagai persekutuan komanditair/
commanditaire vennootschap karena adanya sekutu
komanditer. Sekutu ini disebut juga sebagai sekutu pasif
atau sekutu tidak kerja atau sekutu diam. Sekutu ini tidak
mengurusi atau tidak menjalankan usaha CV. Kewajiban
sekutu ini hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga
sebagai pemasukan pada persekutuan sebagai modal. Jika
CV mengalami kerugian, sekutu komanditer hanya
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bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan
begitu pula jika CV mendapatkan keuntungan, pembagian
hasil keuntungan CV yang mereka peroleh tergantung
pada modal yang mereka setorkan.
Bahkan berdasarkan Pasal 20 dan 21 KUHD, sekutu
komanditer dilarang untuk mengurusi usaha CV.
Pasal 20 alinea kesatu KUHD
“Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat
dalam Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero
komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.”
Pasal 20 alinea kedua KUHD
“Persero ini (sekutu komanditer –pen) tidak boleh
melakukan tindakan pengurusan, atau bekerja dalam
perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan
pemberian kuasa sekalipun.”
Pasal 20 alinea ketiga KUHD
“Ia (sekutu komanditer –pen) tidak ikut memikul kerugian
lebih daripada jumlah uang yang dimasukkannya dalam
perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa
diwajibkan mengembalikan keuntungan yang telah
dinikmatinya.”
Pasal 21 KUHD
“Tiap-tiap persero (sekutu komanditer –pen) yang
melanggar ketentuan-ketentuan alinea kesatu atau alinea
kedua dari Pasal yang lalu (Pasal 20 KUHD -pen),
bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk
seluruhnya terhadap semua utan dan perikatan perseroan
itu.”
Pasal 20 KUHD memberikan batasan ruang gerak yang
dapat dilakukan oleh sekutu komanditer, batasan tersebut
adalah sekutu komanditer tidak diperbolehkan untuk ikut
dalam pengurusan persekutuan sehari-hari. Konsekuensi
dari batasan yang diberikan tersebut, maka
tanggungjawabnya hanya terbatas sampai pada sejumlah
modal yang disetorkan. Sedangkan Pasal 21 KUHD
memuat sanksi apabila sekutu komanditer ikut dalam
pengurusan CV. Sanksi tersebut adalah berubahnya sta82
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pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat
Dewan Komisaris.
3)

Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpannya
Risalah rapat adalah catatan mengenai apa yg telah dibicarakan
dan diputuskan dalam suatu rapat. Sehingga pekerjaan
“membuat risalah rapat” pada dasarnya adalah pekerjaan
administrasi. Di dalam setiap rapat Dewan Komisaris, risalah
rapat harus selalu dibuat. Rapat yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris biasanya terdiri dari rapat rutin dan rapat khusus.
Rapat Rutin diselenggarakan berkala, sedangkan Rapat Khusus
diadakan secara khusus untuk membahas masalah tertentu yang
dinilai penting untuk dibahas. Tujuan risalah rapat (minutes of
meeting) adalah untuk:
a) Merangkum pembicaraan/diskusi yang terjadi di dalam
rapat ;
b) Membuat kesimpulan mengenai hasil rapat dan
merumuskan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan
dan siapa yang bertangung jawab;
c) Sebagai dokumentasi dan atau untuk dapat diberikan hasil
rapat kepada peserta yang tidak hadir ;
d) Sebagai tambahan bukti permulaan apabila diperlukan
untuk pembuktian.
Mengenai kekuatan pembuktian risalah rapat ini apabila risalah
rapat dibuat oleh Notaris dan merupakan akta otentik, maka
berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata akta tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi jika risalah
rapat tersebut tidak dibuat oleh Notaris, maka risalah rapat
tersebut termasuk akta di bawah tangan, sehingga tidak
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, akta
di bawah tangan tersebut dapat disangkal oleh para pihak. Hal
ini dapat diihat dalam Pasal 1876 dan Pasal 1877 KUHPerdata:
Pasal 1876 KUHPerdata:
“Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan
oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib
mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi
bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya,
cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui
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dalamnya. Pihak yang terikat dalam perjanian anggaran
dasar/akta pendirian adalah selain para pendiri juga organ-organ yang dibentuk oleh para pendiri. Setelah
perseroan berjalan sebagai badan hukum, maka anggaran
dasar ditetapkan melalui RUPS dan juga berlaku sebagai
hukum bagi organ-organ yang terikat di dalamnya. Sebagai
hukum, maka anggaran dasar mengandung perintah
berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan,
salah satunya adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh
anggota Dewan komisaris. Selain amanat yang tertuang
di dalam anggaran dasar, anggota Dewan Komisaris juga
wajib melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh
RUPS. Sebagai organ tertinggi RUPS berwenang membuat aturan-aturan dan atau perintah yang mengikat bagi
pengurusan perseroan. Apabila aturan dan atau perintah
tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh
anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan
Komisaris harus tunduk terhadap keputusan RUPS
tersebut.
c) Melaksanakan pelimpahan wewenang dari RUPS untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota
Direksi
Pada dasarnya ini adalah wewenang yang dimiliki oleh
RUPS. Namun RUPS dapat melimpahkan wewenang
yang dimilikinya kepada Dewan Komisaris. Kewajiban
Dewan Komisaris adalah melaksanakan pelimpahan
wewenang tersebut dalam menentukan besarnya gaji dan
tunjangan lain bagi anggota Direksi. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur di dalam Pasal 96 UUPT.
(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS.
(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), besarnya gaji dan nag sebagaimana dimaksud
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tus tanggung jawab sekutu. Apabila ditemukan sekutu
komanditer ikut mengurusi/menjalankan usaha CV
tersebut, maka kepada sekutu komanditer tersebut berlaku
tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan apabila
CV mengalami kerugian.
b.

Jenis CV
Dalam praktiknya kita dapat menemukan keberadaan
persekutuan komanditer/CV tidak pattern hitam putih seperti
teori, namun aada tarik ulur antar sekutu untuk memastikan
perusahaan tetap berjalan dan atau untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar. Ada beberapa jenis CV yang dapat
dilihat dari dua hal, yakni perkembanganya dan dari hubungan
CV tersebut terhadap pihak ketiga. 1) Jenis-jenis CV dilihat
dari perkembangannya.
a) CV murni
CV murni adalah CV yang didominasi oleh sekutu
komanditer. Di dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu
komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu
komanditer. Dominasi banyaknya sekutu komanditer ini
menandakan karakteristik persekutuan komanditer/CV.
Bentuk ini merupakan bentuk CV yang awal/pertama.
b) CV campuran
CV campuran ini pada awalnya berasal dari persekutuan
firma. Ketika firma membutuhkan tambahan modal dapat
ditawarkan kepada para sekutu, namun sekutu atau
sebagian sekutu menghendaki berpindahnya tanggung
jawab dari tenggung renteng menjadi sebatas modal yang
disetor. Oleh karena itu sekutu ini beralih dari sekutu aktif
menjadi sekutu pasif/komanditer. Bisa juga terjadi kondisi
dimana para sekutu dalam firma tidak bersedia menambah
inbreng mereka atau para sekutu juga tidak bersedia
beralih menjadi sekutu pasif, maka dipilihlah tambahan
modal itu dari luar/pihak ketiga. Pihak ketiga ini hanya
dilibatkan dalam memberikan tambahan modal, sehingga
karenanya menjadi sekutu pasif/komanditer
c) CV bersaham
Dalam bentuk CV ini letak perbedaannya bahwa CV ini
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mengeluarkan saham, namun saham ini tidak dapat
diperjualbelikan. Saham ini berbedda dengan modal awal
perusahaan/CV, saham ini adalah uang/modal yang bisa
liquid, sehingga mudah untuk biaya operasional maupun
pengembangan perusahaan. Asumsinya bahwa di dalam
perusahaan/CV terhadap modal awal yang disetor
biasanya telah dijadikan asset perusahaan dan oleh
karenanya modal awal ini susah untuk ditarik demi
pembiayaan keperluan perusahaan. Padahal aktivitas
perusahaan membutuhkan dana cair/modal yang tidak
beku sebagai pembiayaannya. Oleh karena itu, saham
menjadi alternative pilihan bagi CV untuk mendapatkan
dana yang liquid. Saham ini tidak hanya diperuntukan
kepada sekutu komanditer saja, namun sekutu
komplementer juga berhak mengambilnya.
2)

84

CV dilihat dari hubungannya dengan pihak ketiga
Dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, CV
dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu persekutuan komanditer
diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, dan
persekutuan komanditer atas saham.
a) CV diam-diam
Keberadaan CV diam-diam ini dapat dilihat dari
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1921 KUHD. Di dalam CV ini hubungan keluar seolaholah seperti firma, bahkan menggunakan nama firma,
sehingga pihak ketiga mengetahui persekutuan ini
sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu
komanditer. Seangkan hubungan ke dalam (di internal perusahaan) tetap berlaku adanya dua sekutu,
yakni sekutu komplementer dan sekutu komanditer.
b) CV terang-terangan
CV ini secara terang-terangan mempublikasikan/
menampakkan diri kepada umum dan atau kepada
pihak ketiga sebagai CV, bukan sebagai firma.
Publikasi/penampakan ini dapat diketahui dengan
adanya papan nama perusahaan, surat menyurat yang
dilakukan (adanya kop surat dan atau surat tersebut
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2)

Melakukan Tugas yang didelegasikan oleh RUPS
RUPS adalah organ tertinggi perseroan. Apabila RUPS
membuat suatu keputusan, maka organ lainnya harus tunduk
untuk melaksanakannya. Termasuk didalamnya adalah apabila
putusan itu harus dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
Di dalam UUPT diatur mengenai keputusan RUPS apa saja
yang dapat dikenakan untuk dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris.
a) Melakukan pengurusan Perseroan
Dalam kondisi tertentu (misal : kekosongan
kepengurusan/Direksi), maka RUPS dapat memutuskan
anggota Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan
perseroan, yakni tindakan pengurusan Perseroan dalam
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Terhadap
putusan yang sudah di buat oleh RUPS tersebut, maka
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus
melaksankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab. Terhadap pelaksanaan tugas pengurusan perseroan
yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut,
maka kepadanya berlaku hak, wewenang dan kewajiban
Direksi. Ketentuan mengenai tugas/kewajiban ini di atur
di dalam Pasal 118 UUPT
(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS,
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu.
(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu melakukan tindakan
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang,
dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak
ketiga.
b) Wajib melaksanakan amanat anggaran dasar dan
keputusan RUPS
Seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa
Anggaran dasar pada awal pendirian perseroan merupakan
perjanjian para pendiri dan mengikat bagi yang terikat di
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menjalankan fungsi organ yang harus berorientasi demi
kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karena itu dalam
menjalankan kewajiban ini direksi akan menyusun rancana aksi
berikut organisasi dan target-target capaiannya. Hal tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT.
(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi.
(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pelaksaanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, harus
dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Artinya bahwa anggota
Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap kewajiban yang
(harus) dilakukannya. Bahkan resiko/tanggung jawab pribadi untuk
keseluruhan dapat dibebankan kepada anggota Komisaris yang
bersangkutan apabila karena kesalahan dan kelalainnya dalam
melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada anggota
Direksi, menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Mengenai
kewajiban bertanggung jawab atas kewajiban pengawasan dan
pemberian nasehat ini terdapat di dalam Pasal 114 ayat (1), (2) dan
(3) UUPT.
(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab
secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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c.

memang mengatasnamakan CV). Sehingga dalam CV
bentuk ini, hubungan kedalam maupun keluar
kesemuanya secara jelas menggunakan bentuk CV.
c) CV atas saham
Deskripsi CV atas saham ini sama seperti yang telah
dijelaskan dalam bentuk CV bersaham yang telah
dikemukakan di atas. Demi kebutuhan modal yang
cair CV mengeluarkan saham-saham. Ketentuan
mengenai CV ini tidak ditemukan dalam KUHD,
tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan
asalkan tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Biasanya CV atas saham merupakan
bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke
Perseroan Terbatas (PT).
Kelebihan CV
Bentuk badan usaha CV di Indonesia sangat diminati oleh para
pelaku usaha. Makanya kita dapat dengan mudah menemukan
badan usaha berbentu CV dari pada firma maupun persekutuan
perdata. Terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai
kelebihan badan usaha CV, antara lain :
1) Prosedur pembentukan/pendirian CV relatif mudah
Prosedur pembentukan/pendirian CV sama dengan
pendirian firma. Adanya CV tidak harus mendapatkan
pengesahan Negara. Sifat pendiriannya hanya pemberitahuan kepada Negara dnegan pendaftaran perusahaan
dan diumumkan dalam Berita Negara. Selain itu biaya
pendirian juga relatif murah. Para pendiri cukup hanya
membayar pembuatan akta pendirian di notaries dan biaya
administrasi pengurusan pendaftaran di pengadilan negeri
dan pengumuman di Berita Negara yang diurus (biasanya)
juga oleh notaries. Kemudahan ini tidak ditemukan apabila
hendak mendirikan Perseroan Terbatas.
2) Organ CV sangat sederhana
Di dalam CV hanya terdapat 2 (dua) sekutu, yaitu sekutu
komplementer dan sekutu komanditer. Meskipun hanya
dua sekutu, namun masing-masing sekutu ini sudah ada
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3)

4)

86

pembagian hak dan kewajiban yang jelas. Sekutu
komanditer sebagai pemodal dan sekutu komplementer
bertanggung jawab mengurus jalannya perusahaan.
Adanya fleksibilitas hak dan kewajiban para sekutu
Sebagaimana dijelasakan dalam jenis-jenis CV pada
pembahasan sebelumnya, batas antara sekutu
komplementer dan sekutu komanditer tidaklah hitam putih,
namun masing-masing bisa fleksibel. Pembedanya hanya
terletak pada aktivitasnya. Apabila dibutuhkan demi
kelangsungan hidup dan atau demi bertambahnya
keuntungan CV maka sekutu komplementer dapat berubah
menjadi sekutu komanditer, begitu pula sebaliknya.
Karakter ini cocok untuk perusahaan keluarga atau
perusahaan yang dibangun dengan dasar kinship.
Sudah dapat ikut tender di perusahaan ataupun
pemerintahan
Pekerjaan-pekerjaan khususnya diadakan oleh
pemerintahan akan mewajibkan adanya tender. Bentuk
badan usaha CV adalah bentuk badan usaha minimal yang
dapat melakukan tender dalam lingkungan pemerintahan.
Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang membentuk/
mendirikan berbagai bendera CV agar mendapatkan
peluang lebih banyak ikut dalam tender tersebut.
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(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang
menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh
Perseroan.
Apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat
(1) dan ayat (2) maka berdasarkan pasal 112 UUPT, pengangkatan
tersebut menjadi batal karena hukum sejak saat anggota Dewan
Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya
persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
Konsekuensi dari batal demi hukumnya pengangkatan tersebut
adalah perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan
Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum
pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab
Perseroan, namun hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian
Perseroan apabila kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dan
atau kelalaian dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab pribadi
untuk seluruhnya.
b. Tugas dan Kewajiban Komisaris
Komisaris memiliki tugas sebagaimana disebut dalam
penjelasan sebelumnya, yakni pengawasan dan memberikan nasehat
kepada anggota Direksi dalam melakukan kepengurusan dan
perwakilan perseroan. Tugas/kewajiban tersebut adalah pelaksanaan
kewajiban yang berhubungan dengan perseroan, amanat anggaran
dasar dan Keputusam RUPS i yang diatur di dalam UUPT antara
lain :
1) Melakukan Pengawasan dan Memberi Nasehat
Tindakan anggota Komisaris dalam melakukan pengawasan
dan memberikan nasehat kepada Direksi adalah dalam rangka
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tersebut adalah persyaratan yang diberikan oleh UUPT dan atau
yang dibuat secara khusus oleh instansi atau internal perseroan.
Pasal 110 UUPT menegaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi
anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang :
1) Cakap menurut hukum ; harus memenuhi unsur kedewasaan
secara hukum dan tidak berada dibawah pengampuan
(mengenai kecakapan hukum ini diatur di dalam Pasal 330,
1330 KUH Perdata, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
2) Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
yang bersangkutan belum pernah :
a) dinyatakan pailit;
b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan
dinyatakan pailit; atau
c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
Selain syarat di atas secara internal perseroan yang dimaksud
dapat menentukan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk menjadi
anggota Dewan Komisaris dalam perseroan tersebut, misalnya harus
lulusan minimum strata 1, memiliki keahlian tertentu, dan lainlain. Syarat-syarat tersebut dapat dimasukkan di dalam anggaran
dasar atau ketentuan-ketentuan internal lain yang ditetapkan melalui
RUPS. Mengenai syarat-syarat menjadi direksi ini secara tegas
dinyatakan di dalam Pasal 110 UUPT.
(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum,
kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan
dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
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BAB V
PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk usaha yang saat ini paling banyak
dipakai dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Eksistensinya mampu
merespon dinamika ekonomi dan bisnis di dalam negeri maupun global.
Berbagai peraturan pun juga disiapkan untuk senantiasa menata PT agar
semakin responsive terhadap perubahan tersebut. Perseroan Terbatas adalah
badan usaha yang berbadan hukum. Berbeda dengan usaha yang tidak
berbadan hukum (perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma
maupun persekutuan komanditer), di dalam PT ada pemisahan secara tegas
organ-organ perusahaan dan harta kekayaan. Di dalam bab ini penulis akan
mendeskripsikan Perseroan Terbatas dengan sitemasi sebagai berikut.
A. SUMBER HUKUM
Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam dua rezim peraturan perundangundangan. Rezim pertama PT diatur dalam undang-undang yang terkodifikasi,
yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), merupakan peraturan
warisan peninggalan Belanda ketika menjajah Hindia Belanda (Indonesia),
biasa disebut sebagai wetbook van kophandle. Ketentuan mengenai PT diatus
dalam Pasal 36-56 KUHD. Sebenarnya rezim ini sudah mengalami beberap
perubahan kecil yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, tetapi belum
menjawab kebutuhan mengenai dinamika badan usaha PT ini. Perbahan yang
peling terkenal adalah UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak
suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi
Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische
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Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No.
569 jo 717.
Rezim kedua adalah aturan spesifik yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang mengatur utuh tentang PT. Ada dua peraturan yang pernah berlaku
di Indonesia, periode pertama adalah UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah
diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007. UU No. 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan
terbatas yang diatur dalam Pasal 36-56 KUHD dan segala perubahannya.
KUHD dan UU No 4 tahun 1971 dinilai sudah tidak bisa mengejar dinamisasi
bisnis di dalam maupun luar negeri, maka lahirlah UU No 1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam
konsideran UU No 1 tahun 1995 tentang PT, yaitu :
a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel,
Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional
maupun internasional;
b. bahwa disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini
masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia
(Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen,
Staatsblad 1939 : 569 jo. 717);
c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi
kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional,
serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan
dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas;
d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas
kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang
Perseroan Terbatas;
Hal tersebut juga ditegaskan lagi di dalam penjelasan atas UUPT tahun
1995 dalam bagian umum :
88

Hukum Perusahaan

pengawas yang berkonsentrasi melakukan pengawasan pada cash
flow keuangannya. Konsentrasi tugas pengawasan sektor keuangan
perseroan tersebut akan mampu mendeteksi dini atau mencegah
penyalahgunaan atau moral hazard dana dari masyarakat oleh para
pengurus/direksinya. Karena inti dari perseroan yang bergerak
sebagai perantara jasa keuangan (financial intermediatory) atau
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang
menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau
Perseroan Terbuka adalah kepercayaan (trust) dari masyarakat.
Sedangkan untuk perseroan yang mendasarkan prinsip usahanya
pada prinsip syariah, maka selain adanya organ Dewan Komisaris
sebagai pengawas, di dalam perseroan tersebut harus juga terdapat
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi agar anggota
Direksi dalam menjalankan perseroan tetap berpegang teguh pada
prinsip-prinsip syariah.
Ketentuan mengenai organ Komisaris diatur di dalam Pasal
108 sampai dengan Pasal 121 UUPT. Berikut beberapa ketentuan
yang terdapat di dalam UUPT.
a.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Sama halnya dengan anggota Direksi, bahwa pengangkatan
direksi dilakukan oleh RUPS, kecuali untuk pertama kali ketika
pendirian perseroan, direksi tidak diangkat melalui RUPS, tetapi
oleh pendiri perseroan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU PT :
(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
Di dalam Pasal 8 huruf b UUPT menyatakan bahwa nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
pertama kali diangkat harus termuat di dalam keterangan lain
bersama anggaran dasar yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari akta pendirian. Dengan demikian untuk pertama kalinya
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pendiri
yang tertuang di dalam akta pendirian. Untuk menjadi anggota
Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan. Persyaratan
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apabila ternyata persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 UUPT tersebut tidak terpenuhi.
Pasal 95
(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya
persyaratan tersebut.
(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau
Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan
dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
3.
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Komisaris
Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan
pengawasan kepada anggota Direksi dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya menjalankan perseroan. Dewan Komisaris
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Dewan
Komisaris juga berhak memberikan nasihat kepada Direksi. Baik
pengawasan maupun nasihat yang diberikaan oleh Dewan Komisari
adalah dalam kerangka untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tertuang di dalam
anggaran dasar.
Biasanya anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu)
orang anggota. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu)
orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Apalagi apabila
perusahaan/perseroan sebagaimana dimaksud bergerak sebagai
perantara jasa keuangan (financial intermediatory) atau
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang
menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau
Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris. Hal demikian wajar karena harus ada
Hukum Perusahaan

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi
kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat
dewasa ini. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya dalam
hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, peningkatan
kerjasama internasional, sistem perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.
Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak
dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun
pengaturan di bidang Perseroan Terbatas yang baru harus tetap bersumber
dan setia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan.
Mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan
hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan
persekutuan modal, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa semua
saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan
usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.
Di samping itu Undang-undang ini harus tetap dapat melindungi
kepentingan setiap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait
serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab pada
kenyataannya dalam suatu Perseroan terbatas dapat terjadi pertentangan
kepentingan antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas, atau
kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pemegang saham
mayoritas. Dalam benturan kepentingan tersebut kepada pemegang saham
minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain hak untuk meminta
Rapat Umum Pemegang Saham dan memohon diadakan pemeriksaan
terhadap jalannya perseroan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat
menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi
serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala
bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam Undang-undang ini
diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan perseroan.
Demikian pula dalam rangka perlindungan kreditor dan pihak ketiga,
ditetapkan persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembali
saham dan pembubaran perseroan.
Tanpa mengurangi upaya untuk memberikan perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas tersebut, diperhatikan juga perlindungan
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kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri, antara lain dengan
menegaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ perseroan.
Dengan berlakunya UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
tersebut maka ketentuan tentang Perseroan terbatas yang terdapat di dalam
KUHD maupun UU No 4 tahun 1971 sudah tidak berlaku.
Periode kedua adalah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal
16 Agustus 2007, dan masih berlaku hingga sekarang. Dengan keluarnya
UUPT tahun 2007 tersebut. Lahirnya UUPT tahun 2007 dilandasi
ketidakmampuan UUPT tahun 1995 dalam mengikuti dinamisasi badan usaha.
Setelah perjalanan UU PT tahun 1995 ini selama 12 tahun, ternyata banyak
ditemukan dinamisasi bisnis yang tidak mampu dikejar oleh UU PT tahun
1995 ini.
Sejak tanggal 16 Agustus 2007, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas sudah tidak berlaku dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 UU
No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi :
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Hal tersebut juga sesuai dengan konsideran UUPT tahun 2007, yakni :
a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu
didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian
nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia
usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa
mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur
tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim
dunia usaha yang kondusif;
c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan
perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih
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juga apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan
pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan, dan kepada yang
bersangkutan dihukum oleh pengadilan dan sudah
berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian masa
tugas juga hanya menunggu waktu untuk segera dapat
dilakukan. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan oleh
RUPS, Pemegang Saham atau untuk pemberhentian
sementara dilakukan oleh Dewan Komisaris.
Kondisi Pailit dan atau dihukum oleh pengadilan karena
melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
(contoh korupsi atau menyuap), adalah keadaaan yang
harus dihindari oleh orang-perseorangan sebagai subyek
hukum apabila hendak atau sudah menjadi anggota
Direksi. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 93 ayat (1)
UUPT : Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi
adalah orang perseorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.
Kondisi lain apabila ternyata perseroan melakukan
ketidakcermatan dalam pengangkatan anggota Direksi,
yang ternyata anggota Direksi tersebut tidak memenuhi
persyaratan untuk diangkat sebagaiamana dimaksud di
dalam Pasal 93 UUPT tersebut. Apabila anggota Direksi
yang baru saja diangkat ternyata tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, maka
masa tugasnya langsung berakhir karena batal demi
hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan
tersebut. Di dalam Pasal 95 UUPT dijelaskan lebih rinci
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pekerjaan yang ditinggalkan oleh anggota Direksi yang
bersangkutan. Di dalam Pasal 107 UUPT dinyatakan :
‘Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:
a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang
lowong; dan
c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan
mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota
Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk
sementara’
2) Meninggal Dunia
Kematian seoarang anggota Direksi akan menghilangkan
tugas/kewajiban yang harus dilakukannya. Kematian
berarti ketiadaan atau nisbinya subyek. Oleh karena itu
apabila anggota Direksi meninggal, sejak saat itu berakhir
pula masa tugas yang bersangkutan sebagai anggota
Direksi.
3) Melakukan perbuatan lain sehingga anggota Direksi
dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga dan atau
diputuskan/dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.
Pailit adalah kondisi bangkrutnya subyek hukum karena
ketidakmampuannya melakukan pelunasan hutang yang
telah jatuh tempo kepada para kreditornya. Ketentuan
mengenai Kepailitan diatur di dalam UU No 37 tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
pembayaran Utang. Di dalam UUPT seseorang sebagai
subyek hukum perorangan yang dinyatakan pailit oleh
Pengadilan Niaga dan sudah berkekuatan hukum tetap,
kepadanya ditetapkan sebagai subyek hukum perorangan
yang tidak dapat menjadi anggota Direksi Perseroan. Oleh
karena itu apabila dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya sebagai anggota Direksi kemudian terdapat
putusan Pengadilan Niaga yang mempailitkan yang
bersangkutan dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka
prosedur pemberhentian hanya soal waktu saja. Demikian
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memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang
yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas;
Dari penjelasan di atas, saat ini ketentuan tentang PT diatur di dalam
UU No 40 tahun 2007 tentang PT ini mengandung tujuan yakni efisiensi dan
efektiftifitas, yang di dalamnya mengandung 5 (lima) misi utama, yakni: 1.
Efisiensi/mempersingkat waktu; 2. Menyederhanakan prosedur; 3.
Menyederhanakan syarat; dan 4. Menurunkan biaya. 5. Mengokohkan
organisasi perusahaan yang kuat. Selain UU No UU No 40 tahun 2007 tentang
PT yang menjadi sumber hukum PT juga terdapat peraturan-peraturan lain
dan peraturan pelaksana UU PT, diantaranya :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998, tentang pemakaian nama
Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, tentang penggabungan,
peleburan,dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1998, tentang merger, konsiliasi,
dan akuisisi bank
6. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999, tentang bentuk-bentuk tagihan
tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang
Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
8. Dan lain-lain
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B. PENGERTIAN
Perseroan Terbatas (PT), dikenal dengan beberapa penyebutan, antara
lain : Naamloze Vennootschap (NV), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD),
Corporate Limited (Co. Ltd.). Jadi PT bisa disebut juga sebagai korporasi.
Di dalam Black’s Law Dictionary (Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary. 2004 : 1178), korporasi adalah :
“An entity (use a business) having authority under law to act a single
person distinct from theshareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinetely; a group of succession of persons established in accordance with legal personality distinct from the natural
persons who make it up, exists indefinetely apart from them, and has
the legal powers that it’s constitution gives it”.
Dari definisi korporasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, korporasi
merupakan badan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Sebagai badan
hukum, Korporasi memiliki harta kekayaan yang berbeda dari kekayaan
pribadi para pemegang sahamnya. Selain keberadaan pemegang saham,
korporasi memiliki organ pengurus yang menjalankan korporasi. Eksitensi
badan hukum korporasi diakui oleh negara.
Selanjutnya dalam konsepsi modern Business Corporation, dikatakan
oleh C.A Cooke dalam bukunya yang berjudul Corporation, Trust and Company, A Legal History (C.A. Cooke, 1950) , bahwa : “In addition to it’s legal
personality, the modern business corporation has at least other legal characteristics :
1) Transferable shares (share holders can change without affecting its status
as a legal entity),
2) Perpectual succession capacity (its possible continued existence despite
shareholders’ death or withdrawal), and
3) Limited liability (including, but not limited to : the share
holders’mlimited responsibility for corporate debt, insulation from
judgmentsmagainst the corporation, share holders’ amnesty from
criminalmactions of the corporation, and in some jurisdictions, limited
liabilitymfor corporate officers and directors from criminal acts by
themcorporation)
Berdasarkan defiisi yang dikemukakan C.A Cooke tersebut dapat
dinyatakan bahwa sebagai subyek hukum, korporasi memiliki karakteristik
sebagai berikut ;
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(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang
melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal pemberhentian sementara harus
diselenggarakan RUPS.
(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.
(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.
(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan
diberhentikan untuk seterusnya.
(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil
keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi
batal.
(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
Selain alasan sebagaimana dijelaskan di atas, berakhirnya masa
tugas anggota Direksi juga dapat ditentukan kondisi subyektif
yang dialami oleh anggota Direksi yang bersangkutan, antara
lain :
1) Mengundurkan diri
Pengunduran diri anggota Direksi diatur di dalam Pasal
107 huruf a UUPT, bahwa tata cara pengunduran diri
diatur di dalam anggaran dasar. Namun demikian sebagian
besar niat kuat pengunduran diri yang diajukan oleh
anggota Direksi kepada Dewan Komisaris maupun
pemegang saham akan mendapat persetujuan. Di dalam
anggaran dasar mengatur mengenai tata cara pengunduran
diri, termasuk di dalamnya adalah prosedur serah terima
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dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi
yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang
rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk
membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian
tersebut.
(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3);
c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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3)

Diberhentikan oleh para pemegang salam tanpa melalui forum RUPS
Pembahasan mengenai pemberhentian anggota Direksi oleh
para pemegang salam tanpa melalui forum RUPS ini sudah di
bahas pada sub bab sebelumnya. Sebelum diputuskan
diberhentikan, anggota Direksi yang bersangkutan tetap diberi
hak untuk melakukan pembelaan diri. Pengaturan
pemberhentian ini terdapat di dalam Pasal 105 UUPT

4)

Diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris
Pembahasan mengenai pemberhentian anggota Direksi secara
sementara ini sudah di bahas pada sub bab sebelumnya.
Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 106 UUPT:
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota
Direksi yang bersangkutan.
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1)

Kepemilikan korporasi dibuktikan dengan kepemilikan saham, dimana
saham dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada subyek hukum/
siapapun juga;
2) Eksitensinya/umurnya tidak ditentukan berdassarkan umur pemegang
saham, sehingga keberlangsungan hidup korporasi adalah terus menerus;
3) Pertanggungjawabannya terbatas, artinya tanggung jawab sebatas pada
perannya masing-masing, baik dalam aspek perdata maupun pidana.
(sebagai contoh, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas
pada saham yang dimilikinya, pengurus/direksi bertanggung jawab
terbatas paada perbuatannya).
Kata “Perseroan Terbatas” berasal dari dua kata, yakni “perseroan” dan
“terbatas”. Kata “perseroan” berasal dari kata dasar “sero”, artinya modalnya
yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menekankan kepada
terbatasnya tanggung jawab, artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas
hanya nilai nominal saham yang dimilikinya. Istilah Perseroan Terbatas yang
terdiri dari dua kata tersebut sebenarnya gabungan antara sebutan yang
digunakan di dalam Hukum Inggris dan Hukum Jerman. Di satu pihak
ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga
ditampilkan segi pertanggungjawabannya yang terbatas.
Menurut Chatamarrasjid Ais dalam bukunya yang berjudul “Penerobosan
Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan” (2004:55),
Perseroan Terbatas merupakan suatu artificial person, yaitu suatu badan
hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya mempunyai hak
dan kewajiban yang sama dengan manusia.
Beberapa definisi dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.
1. Di dalam Pasal 36 alinea pertama KUHD :
Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah
seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya
hanya dari tujuan perusahaan saja.
Definisi dalam KUHD ini tidak cukup sempurna, karena secara
terminologi hanya menyebut PT adalah “tidak mempunyai firma”, yang
dapat diartikan bahwa di dalam PT tidak terdapat sekutu yang
bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya. Secara sistematis
definisi PT dalam KUHD memuat unsur-unsur PT sebagai berikut :
a. Tidak terdapat sekutu yang bertanggung jawab tanggung renteng ;
b. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masingmasing persero (pemegang saham) ;
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c.
d.

PT memiliki orientasi tujuan yang lebih jelas;
Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya
terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.
Di dalam beberapa tambahan pasal di KUHD diantaranya Pasal 40, 42
dan 45 KUHD dapat juga diketahui bahwa di dalam PT terdapat organorgan, yakni direksi selaku pengurus perusahaan, komisaris selaku
pengawas direksi dan pemegang saham (persero) yang tergabung dalam
Rapat Umum Pemegang Saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi
di dalam PT.
Pasal 40
Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau Sero-sero atas nama
atau blangko.
Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab
lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.
Pasal 42
Dalam akta ditentukan cara bagaimana sero-sero atau saham-saham atas
nama dioperkan; hal itu dapat dilakukan dengan Pemberitahuan suatu
pernyataan kepada para pengurus dari Persero bersangkutan dan pihak
penerima pengoperan, atau dengan pernyataan seperti itu yang dimuat
dalam buku-buku perseroan itu dan ditandatangani oleh atau atas nama
kedua belah pihak.
Pasal 45
Para pengurus tidak bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan
sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak
bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan
perseroan.
Akan tetapi bila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau
perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka
terhadap pihak ketiga bertanggung jawab masing-masing secara
tanggung-renteng untuk keseluruhannya untuk kerugian-kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga karenanya.
2.
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Pasal 1 angka 1 UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta
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itu untuk pengangkatan anggota Direksi yang dilakukan oleh
para pendiri, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 94 ayat
(2) UUPT : “Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi
dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian….”, begitu pula
untuk pemberhentian pertama kali juga dapat dinyatakan di
dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian perseroan. Sedangkan
untuk selanjutnya pemberhentian dilakukan melalui RUPS,
namun Anggaran Dasar dapat menentukan tata cara
pengunduran diri bahkan pemberhentiannya sekalipun. Hal
tersebut dinyatakan di dalam UUPT :
Pasal 94 ayat (4) : “Anggaran dasar mengatur tata cara
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan
anggota Direksi.”
Pasal 107 huruf a : “Dalam anggaran dasar diatur ketentuan
mengenai:
a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;…”
2)

Diberhentikan melalui RUPS
Pemberhentian melalui RUPS dilakukan dengan dua cara,
yakni :
a) Diusulkan dan diputuskan oleh pemegang saham
b) Tindak lanjut dari pemberhentian sementara yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris
Pembahasan mengenai pemberhentian anggota Direksi melalui
RUPS ini sudah di bahas pada sub bab sebelumnya. Sebelum
diputuskan diberhentikan, anggota Direksi yang bersangkutan
tetap diberi hak untuk melakukan pembelaan diri. Pengaturan
pemberhentian ini terdapat di dalam Pasal 105 UUPT:
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya.
(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
dalam RUPS.
(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
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d.

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.”
Hal yang sama juga terjadi pada kepailitan yang dialami
oleh perseroan. Anggota Direksi yang bersangkutan dapat
terbebas dari tanggung jawab pribadi untuk seluruhnya
dalam hal kepailitan perseroan apabila anggota Direksi
terebut dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut
bukan disebabkan oleh kesalahannya. Secara lebih
lengkap hal tersebut diatur did alam Pasal 104 ayat (4)
UUPT.
(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila
dapat membuktikan:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya
kepailitan.
e.
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Berakhirnya Masa Tugas Anggota Direksi
Anggota Direksi merupakan bagian dari organ perseroan. Masa
tugasnya tidak seumur hidup, tetapi ada jangka waktunya yang diatur
di dalam AD/Akte Pendirian maupun UUPT. Hal tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 94 ayat (3) UUPT : “Anggota Direksi
diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.”
Berikut jangka waktu yang membatasi masa tugas anggota Direksi:
1) Jangka waktu masa tugas direksi diatur dalam Anggaran Dasar
Pada awal pendirian perseroan, Anggaran Dasar/Akta Pendirian
adalah kesepakatan para pendiri, untuk selanjutnya Anggaran
Dasar dapat dirubah atau diperbarui oleh pemilik perseroan,
yakni para pemegang saham melalui forum RUPS. Oleh karena
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peraturan pelaksanaannya.
Berdasarkan definisi yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 1 UU No
1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan secara
sistematis PT memiliki unsure-unsur sebagai berikut.
a. Merupakan Badan Hukum.
b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian
c. Melakukan Kegiatan Usaha
d. Modal Dasar Seluruhnya terbagi dalam bentuk Saham
e. Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam UU No. 1/1995 serta
Peraturan Pelaksananya
3.

Pasal 1 angka 1 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut 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.
Berdasarkan definisi yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat unsur-unsur yang sama
dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 1 UU No 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut.
a. Merupakan Badan Hukum.
Terdapat dua jenis subjek hukum, yaitu natuurlijk person (orang perorangan) dan rechtperson (badan hukum). Dalam
Kepustakaan Hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan
sebutan Rechtsperson, sedangkan dalam kamus Hukum Ekonomi
Legal Entity diartikan sebagai “Badan hukum yaitu badan atau
organisasi yang oleh hukum diberlakukan sebagai subyek hukum,
yaitu pemegang hak dan kewajiban”. Dalam pasal 1 ayat (1) UUPT
secara tegas dinyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum. PT
merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan
sebagai perusahaan yang berbadan hukum.
PT memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan
hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban sebagai subyek
hukum. PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak
dan kewajiban, sebagai badan hukum. Ada beberapa pakar yang
mengatakan bahwa subyek hukum PT adalah artificial, artinya yang
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sengaja diciptakan untuk membentuk kegiatan perekonomian yang
dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan. PT
adalah subyek hukum mandiri (persona standi in juditio) PT
bertanggung jawab sendiri atas setiap hubungan hukum yang
dilakukan (tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian). Hal ini berarti
PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang
manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia
bertindak dengan perantaraan pengurusnya). PT dapat mengikatkan
dirinya dalam satu atau lebih perikatan hukum,
Aktivitas hukum PT dilakukan oleh organ-organnya sesuai
dengan kewenangannya masing-masing. Organ-organ tersebut
sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 angka 2 UU PT : “Organ
Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris.” Sebagai badan hukum, perseroan melakukan
sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh
pengurus yang disebut direksi. Direksi bertanggung jawab penuh
untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,
baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan
kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan dewan komisaris,
yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan
tugasnya tersebut. Baik direksi maupun komisaris, keduanya
bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
Sebagai subyek hukum mandiri PT memiliki kapasitas dan
kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan
pengadilan. Berbeda dengan subyek hukum orang-perorangan, yang
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata, pada subjek hukum
pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat
pribadi perseorangan tersebut berada dalam kandungan.
“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan,
dianggap telah lahir bilamana kepentingan si anak
menghendakinya”
Namun untuk melakukan perbuatan hukum subyek hukum
pribadi harus memenuhi unsur kecakapan hukum sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 330 KUH Perdata (atau UU lainnya : UU
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 39 tahun 1999 tentang
HAM, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tentang
kedewasaan dan Pasal 443 KUH Perdata tentang pengecualian
96
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Pertanggungjawaban anggota Direksi tersebut, termasuk dalam
kepailitan perseroan yang disebabkan oleh tindakan/perbuatan
anggota Direksi yang bersangkutan. Hal tersebut sebagaimana
dinyatakan di dalam Pasal 104 ayat (2) dan (3) UUPT.
(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan
harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh
kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap
anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung
jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari
harta pailit tersebut.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai
yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan
pailit diucapkan.
Anggota Direksi dapat terbebas dari beban tanggung jawab
pribadi untuk seluruhnya apabila yang bersangkutan dapat
membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya benar-benar
dilakukan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.
Hal tersebut didasarkan pada doktrin Business Judgment Rule
adalah doktrin yang mengatakan bahwa direksi suatu
perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul
dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan
tersebut didasarkan kepada itikad baik, hati-hati dan penuh
tanggung jawab.Pengecualian mengenai tanggung jawab
pribadi anggota Direksi ini terdapat di dalam Pasal 97 ayat (5)
UUPT : “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila
dapat membuktikan :
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian; dan
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2)

144

menunjuk dan atau membedakan nilai yang benar atau salah.
Artinya itikad baik ini adalah keadaan batin si pelaku (anggota
Direksi), dalam melaksanakan tugas/kewajibannya harus jujur,
terbuka dan amanah (dapat dipercaya). Keadaan batin anggota
Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, sejatinya
tidak boleh dicemari dengan niat jahat, tipu daya atau
menyembunyikan sesuatu untuk mencapai tujuan pribadi.
Apabila tindakan anggota Direksi meniadakan itikad baik,
maka dapat dikenai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian
yang dialami oleh perseroan akibat tindakannya tersebut.
Tidak penuh tanggung jawab
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga
bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung,
memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan
memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Dalam
hubungan tindakan anggota Direksi dan perseroan, maka letak
tanggung jawab terletak pada awal tindakan/perbuatan, pada
pelaksanaan tindakan/perbuatan dan pada akhir tindakan/
perbuatan. Pada awal tindakan/perbuatan, anggota Direksi
harus memiliki kesadaran akan kemungkinan resiko dari
tindakan/perbuatan yang akan dilakukannya, oleh karena itu
dia harus memastikan bahwa tindakan yang akan dilakukannya
adalah dalam kerangka pencapaian tujuan perseroan. Pada
pelaksanaan tindakan/perbuatan, anggota Direksi juga harus
berhati-hati, makanya tindakan tersebut harus mematuhi
rambu-rambu aturan internal perusahaan yang berwujud
anggaran dasar, job description, standart operasional procedure (SOP), maupun aturan yang ditetapkan dan berlaku bagi
anggota Direksi. Selain itu tindakan anggota Direksi harus juga
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan maupun ketertiban umum. Pada akhir
tindakan/perbuatan anggota Direksi yang bersangkutan harus
memiliki kewajiban pertanggungan jawab. Apabila akibat
tindakan/perbuatan yang dia lakukan menyebabkan perseroan
mengalami kerugian, maka anggota Direksi yang bersangkutan
harus dimintai pertanggungan jawab secara pribadi.
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kedewasaan (dibawah perwalian, contoh : cacat mental, dungu dan
lain-lain). Sedangkan pada badan hukum sebagai subyek hukum,
dicirikan dalam 2 hal, yakni, pertama terdapat pemisahan harta
kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara
pemegang saham dan perusahaan; Kedua, mendapat pengesahan
badan hukum dari Negara (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/
Menkum HAM). Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa
perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan
hukum perseroan, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (16)
UU PT adalah menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menteri Hukum dan HAM).
b.

Didirikan Berdasarkan Perjanjian
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa yang
dimaksud dengan “Perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. PT harus didirikan oleh paling sedikit 2 subyek
hukum. Setiap hubungan hukum oleh sedikitnya 2 subyek hukum
harus ada kesepakatan, dan di dalam PT kesepakatan itu harus
dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang berwujud akta pendirian.
Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hakhak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan
menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajibankewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian, selanjutnya
disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan. Akata pendirian
sebagai sebuah kesepakatan/perjanjian memeuat ketentuan
sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 UUPT.
Pasal 8
(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain
berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau
nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor
dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan
badan hukum dari pendiri Perseroan;
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b.

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang pertama kali diangkat;
c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian
saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham
yang telah ditempatkan dan disetor.
(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh
orang lain berdasarkan surat kuasa.
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syaratsyarat yang disebutkan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya
sah jika memenuhi empat syarat yakni:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Sebab yang halal.
Ketentuan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan Pasal 7 ayat
(1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua
orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT : “Perseroan didirikan oleh
2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.
c.
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Melakukan Kegiatan Usaha
PT adalah dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha.
Jenis kegiatan usaha perusahaan di dalam PT terdapat dalam
Anggaran Dasar. Anggaran dasar merupakan kesepakatan para
pendiri yang dibuat pada awal pendirian PT dan bisa dievaluasi
berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang
ekonomi, baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan
memperoleh keuntungan/ laba. Tujuan utama perusahaan adalah
memperoleh keuntungan/ laba (profit oriented).Tujuan tersebut
ditentukan di dalam anggaran dasar perseroan. Di dalam UU PT
2007 diatur mengenai kegiatan usaha perseroan dengan
menggunakan prinsip syariah (hukum agama Islam).
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perseroan, maka tanggung jawab Direksi sebatas pada pengerjaan
tugas/kewajiban tersebut, sehingga beban kerugian ditanggung oleh
perseroan bukan oleh anggota Direksi. Namun dalam perkembangan
respon hukum terhadap dinamisasi bisnis, UUPT merespon dengan
menembus cadar pertanggungjawaban anggota Direksi dalam
perseroan. Artinya anggota Direksi dapat dimintai pertanggung
jawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan.
Respon hukum UUPT ini menganut prinsip piercing corporate veil.
Prinsip ini pada dasarnya adalah untuk membebani tanggung jawab
seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum
perseroan, maka apabila kerugian perseroan tersebut adalah akibat
tindakan anggota Direksi, maka beban kerugian tersebut tidak
(sepenuhnya) ditanggung oleh perseroan, justru anggota Direksi
yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara
pribadi.
Sebenarnya pertanggungjawaban yang demikian disebut,
pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, berlaku tidak hanya
kepada Direksi, namun juga komisari maupun pemegang saham.
Selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris,
dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap
hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Gunawan Widjaja, 2008 : 56).
Pertanggungjawaban anggota Direksi dapat dibebankan secara
pribadi apabila kerugian yang dialami oleh perseroan merupakan
akibat dari kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam
melaksanakan tugasnya mengurus perseroan. Hal tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT : “Setiap anggota
Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).” Ayat (2) sebagaimana dimaksud
menekankan pentingnya anggota Direksi melaksanakan tugas/
kewajiban pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab. Jadi yang disebut “kesalahan atau kelalaian”
sebagaimana dimaksud di atas adalah tindakan anggota Direksi yang
melakukan pengurusan perseroan dengan :
1) Tidak dilandaskan pada itikad baik
Itikad baik menekankan pada standar moral dengan dapat
Hukum Perusahaan
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dinyatakan di dalam Pasal 106 ayat (3) UUPT : “Anggota
Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal
98 ayat (1).” Terhadap pemberhentian sementara yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris, anggota Direksi yang
bersangkutan berhak dan berwenang melakukan
pembelaan. Hak dan wewenang tersebut diatur di dalam
Pasal 106 ayat (5) UUPT : “Dalam RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.”
d)

d.
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Mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya
Anggota Direksi berhak menerima gaji dan tunjangan
karena tugas dan kewajibannya melakukan pengurusan
perseroan. Pada awal berdirinya perseroan, biasanya
besarnya gaji dan atau tunjangan lainnya ditentukan oleh
para pendiri melalui atau dengan rambu-rambu ketentuan
di dalam anggaran dasar/akta pendirian. Namun setelah
perseroan berjalan, untuk selanjutnya penentuan besarnya
gaji dan atau tunjangan lainnya ditentukan melalui RUPS
atau RUPS dapat melimpahkan kewenangan tersebut
kepada Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut dinyatakan
di dalam Pasal 96 UUPT :
(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS.
(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pertanggungjawaban Pribadi Direksi
Anggota Direksi adalah pelaksana perseroan. Anggota Direksi
memiliki tugas ganda sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila
atas pekerjaan yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi
Hukum Perusahaan

d.

Modal Dasar Seluruhnya terbagi dalam bentuk Saham
Saham (dalam bahasa Inggris disebut share” atau “stock”,
dalam bahasa Belanda disebut “andeel”) adalah karakteristik utama
yang dimiliki PT dalam hal modal. Modal dasar (saham) biasanya
dimiliki oleh para pendiri. Saham merupakan tanda keikutsertaan
dalam memiliki modal perusahaan. Artinya, setiap orang yang
menginvestasikan modalnya kedalam suatu PT harus dapat
dibuktikan dengan kepemilikan saham. Menurut Kansil (2001:96),
saham adalah suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perusahaan.
Ini berarti bahwa setiap orang yang menginvestasikan modalnya
kedalam suatu perseroan akan diberikan tanda bukti kepemilikan
atas perseroan tersebut. Saham juga menunjukkan hak dan
kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan
perseroan.
Kepemilikan saham juga menunjukkan hak dan kewajiban serta
hubungan hukum antara pemiliknya dengan PT/perusahaan. Saham
terbagi dalam lembar-lembar saham, setiap lembar yang dikeluarkan
oleh perseroan memiliki nilai nominal tertentu yang besarnya
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan terbatas. Saham inilah
yang kemudian menjadi modal perseroan, sebagaimana dimaksud
di dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan : “Modal dasar
Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” Pasal 32 ayat
(2) UUPT menentukan batas minimal/paling sedikit jumlah modal
dasar perseroan : “Modal dasar Perseroan paling sedikit berjumlah
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun dalam Pasal
32 ayat (2) UUPT menentukan pengecualian mengenai batas minimal/paling sedikit jumlah modal dasar perseroan (jumlah minimum
modal perseroan dapat diatur berbeda):” Undang-Undang yang
mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Saham ini harus terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri.
Sebagai badan hukum, sifat pertanggungjawabannya terbatas,
karena pada prinsipnya ada pengakuan keterpisahan tanggung jawab
antara perusahaan selaku badan hukum dengan pemegang saham
sebagai pribadi. Hal ini tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT
tahun 2007 yang menyatakan : “Pemegang saham Perseroan tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
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nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.
Berapa jumlah modal di dalam suatu PT harus tercantum dalam
Anggaran Dasar. Setiap orang dalam Perseroan Terbatas dapat
memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan
perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas
yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila hutang perusahaan
melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut
tidak dapat dibebankan kepada para pemegang saham. Namun
apabila PT memperolehkeuntungan, maka keuntungan tersebut
dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, biasanya dapat
ditetapkan dalam anggaran dasar maupun ditetapkan melalui RUPS.
Setiap saat saham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga
menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UndangUndang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah
menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya
menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat
diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang
melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah
anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus
RUPS (Ridwan Khairandy, 2009 : 44).
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e.

Umurnya tidak bergantung pada umur pendiri maupun umur
pemegang saham
Eksistensi PT dibuktikan dengan 2 (dua) hal, yakni : adanya
aktivitas/kegiatan usaha dan adanya saham yang masih dimiliki oleh
para pemegang saham. Hidup matinya PT tidak digantungkan pada
orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang
sahamnya. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak
lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.
Bahkan untuk kepemilikan perseroan (saham) dapat dialihkan
kepada siapapun juga, dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan
di dalam Anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku.

f.

Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam UUPT tahun 2007
serta Peraturan Pelaksananya
Setiap hubungan hukum harus tidak boleh melanggar ketentuan
perundang-undangan. Termasuk hubungan hukum mengenai dan
Hukum Perusahaan

Keputusan Dewan Komisaris memberhentikan smeentara
anggota Direksi yang dimaksud harus diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
Direksi yang telah diberhentikan secara sementara tidak
lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas/
kewajiban dalam pengurusan perseroan dan atau mewakili
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Namun demikian, pemberhentian tersebut hanya bersifat
sementara. Artinya, pemberhentian permanen tetap harus
dilakukan melalui forum RUPS.
Mengenai ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 106
ayat (2), (4), (6), (7), (8) dan ayat (9) UUPT :
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
anggota Direksi yang bersangkutan.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus
diselenggarakan RUPS.
(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.
(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan
pemberhentian sementara, anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah
lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, pemberhentian sementara
tersebut menjadi batal.
(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8)
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
Sekalipun keputusan Dewan Komisaris tersebut bersifat
sementara, namun sejak keputusan tersebut dibuat,
anggota Direksi yang bersangkutan dilarang melakukan
pekerjaan pengurusan perseroan dan atau mewakili
perseroan di dalam atau di luar pengadilan. Hal tersebut
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mengambil keputusan sebagaimana disebut sebagai
“kesepakatan” tersebut. Namun apabila pembelaan diri
tersebut tidak diterima, maka keputusan pemberhentian
tetap akan dilakukan dan berlaku sejak tanggal keputusan
para pemegang saham itu dibuat atau tanggal lain yang
ditentukan melalui keputusan para pemegang saham
tersebut. Demikian pula pemberhentian anggota direksi
jika dilakukan melalui forum RUPS. Hal tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 105 ayat (5) UUPT :
“Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3);
c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
c) Dewan Komisaris
Dalam hal-hal tertentu wewenang untuk memberhentikan
anggota Direksi juga dapat dilakukan oleh Dewan
Komisaris. Namun, wewenang Dewan Komisaris tersebut
sebatas untuk memberhentikan sementara waktu bukan
pemberhentian permanen. Hal tersebut sebagaimana
dinyatakan di dalam Pasal 106 ayat (1) UUPT : “Anggota
Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.” Tindakan
yang dilakukan komisaris ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bukan karena alasan subyektif, suka
atau tidak suka secara personal. Pemberhentian anggota
direksi secara sementara waktu tersebut dilakukan karena
Dewan Komisaris melihat dari hasil pengawasan yang
dilakukannya, perseroan dalam kondisi tidak baik apabila
salah satu atau beberapa atau seluruh anggota Direksi
sebagaimana dimaksud oleh Dewan komisaris tidak
segera diberhentikan. Apalagi bila pemberhentian harus
menunggu dilakukan RUPS justru dinilai oleh Dewan
Komisaris akan sangat memperburuk keadaan perseroan.
140
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yang berkaitan dengan PT. Di dalam konteks PT berlaku UU No
40 tahun 2007 tentang PT, sehingga segala aktifitas PT dan yang
berkaitan hukum dengan PT tidak boleh melanggar UU tersebut,
termasuk juga tidak boleh melanggar ketentuan peratuarn
pelaksanaan UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT
menganut sistem tertutup (closed sistem). Di dalam pasal 18 UUPT
disebutkan : “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Di dalam
penjelasan Pasal 18 UUPT dinyatakan bahwa kegiatan usaha
merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka
mencapai maksud tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam
anggaran dasar.
C. ORGAN-ORGAN PT
Sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, bahwa : “Organ
Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.” RUPS merupakan forum pemegang saham yang merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi. Direksi adalah pengurus perseroan, organ
yang menjalankan perseroan dalam melakukan perikatan/hubungan hukum
dengan pihak ketiga dalam rangka mencapai tujuan perseroan, yakni
keuntungan/laba. Sedangkan komisaris adalah organ yang bertugas
mengawasi direksi bekerja. Secara lebih rinci penulis sistemasikan sebagai
berikut.
1.

RUPS
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan mengenai
RUPS diatur di dalam Bab VI Pasal 75-91 UUPT. Di dalam ketentuan
tersebut terdapat beberapa pokok pikiran utama mengenai eksistensi
RUPS dalam PT/perseroan, yakni :
a.

RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi perseroan
Ciri khas perseroan terbatas adalah kepemilikannya dibuktikan
dengan kepemilikan saham. Oleh karena itu sebenarnya kedaulatan
tertinggi berada di pemegang saham. Namun kedaulatan itu tidak
berjalan sendiri-sendiri, melainkan terlembaga dalam suatu forum
bernama RUPS. Dapat pula dinyatakan bahwa RUPS adalah forum miliknya para pemegang saham perseroan. Kewenangan yang
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dimiliki oleh RUPS diatas kewenangan yang dimiliki Direksi atau
Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang PT dan/atau anggaran dasar. Oleh karena itu, direksi dan
komisaris dalam menjalankan kewenangannya bertanggung jawab
kepada RUPS. Hal tersebut seprti dinyatakan di dalam Pasal 75
UUPT
Pasal 75
(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/
atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata
acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan
Perseroan.
(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil
keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau
diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara
rapat.
(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus
disetujui dengan suara bulat.
b.

Jenis RUPS
RUPS secara rutin diadakan setidak-tidaknya sekali dalam setiap
tahunnya. Namun demikian RUPS dapat diselenggarakan diluar
waktu rutin sebagai mana dimaksud.
1)
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RUPS Tahunan
RUPS tahunan, disebut pula RUPS rutin adalah RUPS yang
diselenggarakan oleh perseroan secara rutin setiap tahun.
Penyelenggaraan RUPS ini biasanya untuk meminta
pertanggungjawaban tugas dan kewajiban direksi maupun
komisaris dan laporan-laporan tahunan lainnya. Selain itu, di
dalam RUPS ini juga akan disusun kerangka perseroan satu
tahun kedepan. Penyelenggaraannya wajib diadakan dalam
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir
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demikian, dalam kondisi tertentu pemegang saham juga
memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah
untuk memberhentikan anggota Direksi. Biasanya
keputusan para pemegang saham untuk memberhentikan
anggota Direksi diambil dalam kondisi mendesak
(misalnya : anggota Direksi yang bersangkutan tersangkut
tindakan pidana atau tertangkap tangan melakukan suap),
sedangkan untuk melakukan pemberhentian melalui
RUPS harus ditempuh dan membutuhkan waktu beberapa
saat, padahal perseroan membutuhkan keputusan cepat
berkaitan dengan posisi anggota Direksi tersebut demi
keberlangsungan perseroan kedepan. Mengenai
kewenangan pemegang saham dalam memberhentikan
anggota Direksi dinyatakan di dalam Pasal 105 ayat (3)
UUPT : “Dalam hal keputusan untuk memberhentikan
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota
Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu
tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan
untuk membela diri sebelum diambil keputusan
pemberhentian.”
Syarat agar pemberhentian anggota Direksi ini dapat
diberlakukan, pemegang saham harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 91
UUPT mengenai syarat pengambilan keputusan di luar
RUPS: “Pemegang saham dapat juga mengambil
keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan.”
Berdasarkan Pasal 105 ayat (3) UUPT, di dalam
pemberhentian anggota Direksi oleh “kesepakatan” para
pemegang saham, anggota Direksi yang bersangkutan
selain diberitahukan terlebih dahulu juga diberi
kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Apabila
pembelaan diri tersebut oleh para pemegang saham dapat
diterima, maka para pemegang saham tidak jadi
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setiap pemberhentian, anggota Direksi yang bersangkutan
memiliki hak/wewenang untuk melakukan pembelaan diri.
a) Pemberhentian oleh RUPS
Wewenang memberhentikan ada direksi ada pada
RUPS,bahkan dalam pemerhentian direksi, RUPS dapat
melakukannya sewaktu-waktu. Hal tersebut dinyatakan
di dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT : “Anggota Direksi
dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”.
Dalam proses pemberhentian ini, sebelum keputusan
RUPS diambil, anggota Direksi yang bersangkutan
berwenang melakukan pembelaan diri. Namun apabila
anggota Direksi tidak mengambil hak dan kewenangan
tersebut, maka rencana pemberhentian anggota Direksi
langsung dapat diputuskan oleh RUPS. Dalam hal anggota
Direksi melaksanakan hak/wewenangnya untuk
melakukan pembelaan diri, apabila pembelaan diri
tersebut dapat mempengaruhi para pemegang saham untuk
membatalkan rencana pemberhentian, maka keputusan
pemberhentian tidak akan dibuat oleh RUPS. Namun
apabila pembelaan diri tersebut tidak cukup meyakinkan
para pemegang saham, maka pemberhentian anggota
Direksi tersebut dapat diputuskan oleh forum RUPS.
Mengenai hak/wewenang pembelaan diri anggota direksi
yang diberhentikan oleh RUPS ini terdapat di dalam Pasal
105 ayat (2) dan (4) :
(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
diri dalam RUPS.
(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut
b) Pemegang saham
Pemegang saham adalah pemilik perseroan. Pemegang
saham dapat menentukan arah perseroan melalui
keputusan yang diambil dalam forum RUPS. Namun
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2)

c.

RUPS tidak rutin
RUPS ini diselenggarakan diluar waktu RUPS tahunan.
Biasanya diselenggarakan karena untuk menyelesaiakn suatu
persoalan strategis yang cukup mendesak. Persoalan tersebut
dapat berpengaruh terhadap arah perseroan kedepannya.
Penyelenggaraanya tanpa mengurangi kewajiban mengadakan
RUPS setiap tahun sekali.
Pengaturan mengenai jenis RUPS ini terdapat di dalam Pasal
78 UU PT :
Pasal 78
(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen
dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2).
(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Penyelenggara RUPS
Pada umumnya pelaksanaan RUPS diselenggarakan oleh
direksi, namun dengan beberapa persyaratan pemegang saham dan
atau komisaris dapat mengusulkan diselenggarakannya RUPS. Hal
tersebut telah diatur di dalam Pasal 79 UUPT.
Pasal 79
(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan
didahului pemanggilan RUPS.
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan atas permintaan:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran
dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
b. Dewan Komisaris.
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(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan
kepada Dewan Komisaris.
(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada
Dewan Komisaris; atau
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan
masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang
perlu oleh Direksi.
(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan
panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada
ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan
lain.
d.
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Tempat RUPS
Pada dasarnya RUPS diselenggarakan di tempat domisili perseroan
berada. Domisili perseroan mengandung arti adalah tempat dimana
perseroan melaksanakan kegiatan usahanya, Dikarenakan perseroan
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perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam
surat kuasa.”
3)

Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar
perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan
persetujuan RUPS.
Ketentuan inni terdapat di dalam Pasal 104 ayat (1) UUPT
yang menyatakan :”Direksi tidak berwenang mengajukan
permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan
niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.” Kalimat pokok dalam ketentuan Pasal
104 ayat (1) UUPT adalah ketidakwenangan direksi
mengajukan permohonan pailit, namun terdapat anak kalimat
yang memberikan batasan bahwa ketidakwenangan
sebagaimana dimaksud dalam pokok kalimat tersebut terjadi
sepanjang permohonan pailit tersebut belum mendapatkan
persetujuan dari RUPS, artinya apabila mendapatkan
persetujuan RUPS maka direksi berwenang mengajukan
permohonan pailit atas perseroan kepada Pengadilan Niaga.
Dengan demikian, pada dasarnya kewenangan direksi untuk
mengajukan permohonan pailit atas perseroan kepada
Pengadilan Niaga harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagaimana
disebut di dalam Pasal 104 ayat (1) UUPT, yakni :
a) Mendapatkan persetujuan RUPS ;
b) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya UU No 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.

4)

Membela diri di dalam forum RUPS dan atau di luar forum
RUPS jika anggota Direksi telah diberhentikan.
Pemberhentian anggota Direksi dapat bersifat sementara dan
bersifat tetap/permanen. Pemberhentian anggota Direksi secara
permanen hanya dapat dilakukan oleh forum RUPS dan atau
seluruh pemegang saham. Sementara berbeda dengan
pemberhentian permanen. pemberhentian anggota Direksi yang
bersifat sementara dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam
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(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,
yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota
Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak
bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
Namun kewenangan sebagaimana dimaksud di atas ada
batasnya. Di dalam Pasal 99 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa
anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
a) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat
(1) UUPT, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UUPT yang
berhak mewakili perseroan adalah :
a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
b) dewan komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.
2)
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Memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal-hal tertentu
direksi berhak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk
melaksanakan tugas dan atau kewajibannya dalam melakukan
pengurusan perseroan. Tentunya tugas pengurusan yang
dimaksud adalah yang menyangkut kepentingan perseroan
keluar, yakni ketika melakukan tugas mewakili peseroan baik
di dalam maupun di luar pengadilan. Misalnya : menunjuk
kuasa hukum. Kewenangan memberi kuasa ini di atur di dalam
Pasal 103 UUPT : “Direksi dapat memberi kuasa tertulis
kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau
kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan
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sebagaimana dimaksud berkedudukan hukum di wilayah Negara
Republik Indonesia. Maka sekalipun kegiatan usaha perseroan
tersebut lintas Negara, namun penyelenggaraannya harus
dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia. Di dalam UUPT ini juga
sudah mengakomodasi pelaksanaan RUPS untuk PT terbuka yang
tidak harus dilaksanakan di tempat domisili perseroan, namun dapat
dilaksanakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan
dicatatkan. Selain itu di dalam UUPT ini juga sudah mengakomodasi ketentuan pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi.
Penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat RUPS dapat diselenggarakan di/melalui ;
1) Domisili kegiatan usaha perseroan ;
2) Untuk PT Terbuka, di tempat kedudukan bursa di mana saham
Perseroan dicatatkan ;
3) Melalui media telekonferensi.
Ketentuan mengenai tempat yang dapat dilaksanakan RUPS
ini diatur di dalam Pasal 76 dan 77 UUPT.
Pasal 76
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang
utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat
kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua
pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui
diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat
diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui
dengan suara bulat.
Hukum Perusahaan
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Pasal 77
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat.
(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan
keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui
dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
e.
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Hak Suara dalam RUPS
Setiap saham yang dikeluarkan bukan hanya berarti bukti
kepemilikan, namun setiap saham juga mempunyai satu hak suara.
Hak Suara tersebut penting digunakan di dalam RUPS untuk
membuat pilihan-pilihan, menyetujui atau menolak pilihan, dan lainlain yang dietetapkan di dalam anggaran dasar dan tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal 84 UUPT.
Pasal 84
(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara,
kecuali anggaran dasar menentukan lain.
(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk:
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang
sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah
dimiliki oleh Perseroan.
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jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan
kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan
anggaran dasarnya.
(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut
beritikad baik.
(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang
pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan
RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
c.

Hak dan Wewenang Direksi
Di dalam UUPT selain mengatur mengenai kewajiban yang
harus dilaksankan oleh direksi sebagai organ perseroan, UUPT juga
mengatur mengenai hak dan wewenang yang dimiliki oleh direksi
dalam menjalankan perseroan. Hak dan wewenang tersebut sebagai
berikut.
1) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan
PT adalah subyek hukum artificial, karena dalam melakukan
hubunngan hukum PT membutuhkan bantuan organ-organ
perseroan. Namun demikian sekalipun di dalam perseroan
terdapat organ lain selain direksi,yakni RUPS dan komisaris,
namun dalam berhubungan dengan pihak ketiga maupun
berhubungan dengan pengadilan, personifikasi perseroan
terdapat pada direksi. Selain tugas mewakili perseroan di dalam
dan di luar pengadilan ini merupakan kewajiban, tugas tersebut
juga merupakan hak dan wewenang yang hanya dimiliki oleh
organ direksi dan tidak dimiliki oleh organ perseroan yang lain
yakni RUPS dan komisaris, Di dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT
dinyatakan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan. Kewenangan perwakilan tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UUPT :
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khusus. Urgensi pelaporan tersebut adalah untuk mencegah
terjadinya konflik kepentingan yang mengarah pada
subyektifitas anggota direksi yang bersangkutan pada
khususnya atau perseroan pada umumnya. Bahkan apabila
akibat tidak dilaksanakan pelaporan tersebut oleh direksi yang
bersangkutan, sehingga dalam perjalanan menimbulkan
kerugian bagi perseroan maka anggota direksi tersebut
bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
tersebut.Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 101 UUPT.
(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan
mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang
bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan
Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar
khusus.
(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan
kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara
pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.
6)
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Wajib meminta persetujuan RUPS dalam hal :
a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak.
Ketentuan di atas terdapat di dalam Pasal 102 UUPT
(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau
Hukum Perusahaan

Dalam melaksanakan haknya menggunakan hak suara, pemegang
saham yang berhalangan dapat diwakilkan dengan menggunakan
surat kuasa. Bahkan tanpa adanya halanganpun, pemegang sahan
dapat memberikan surat kuasa untuk menghadiri RUPS dan
menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya. Namun tidak setiap orang dapat diberikan hak kuasa
oleh pemegang saham. Penerima kuasa harus memenuhi syarat
kecakapan hukum sebagai subyek hukum. Selain itu dalam beberapa
agenda, yakni untuk pemilihan direksi dan atau komisaris maupun
karyawan, maka surat kuasa tidak dapat diberikan kepada direksi
dan atau komisaris maupun karyawan dimana agenda tersebut akan
dilaksanakan di dalam RUPS. Hal tersebut dinyatakan di dalam
Pasal 85 UUPT
Pasal 85
(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan
surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak
suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan
dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat
kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam
RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini
dan anggaran dasar Perseroan.
(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
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f.
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Kuorum RUPS
Tidak semua forum bertemunya para pemegang saham dapat
dianggap sebagai RUPS, RUPS dianggap sah apabila memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh UUPT. Salah satunya adalah
mengenai kuorum RUPS. Terdapat 3 (tiga) ketentuan mengenai
kuorum, yakni :
1) Pada umumnya RUPS harus dihadiri atau diwakili oleh lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara.;
2) Apabila kuorum RUPS tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan
pemanggilan untuk RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili;
3) Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapaai, maka penentuan
kuorum RUPS ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
dimana perseroan tersebut berdomisili.
Ketentuan mengenai kuorum tersebut diatur di dalam Pasal
86 UUPT.
Pasal 86
(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau
anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum.
(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit
1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua
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honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
Laporan tahunan tersebut wajib dilaporkan kepada RUPS.
Kewajiban lain yang berkaitan dengan laporan tahunan tersebut
harus dilaksanakan direksi, yakni membuat :
a) daftar pemegang saham;
b) daftar khusus (contoh : saham yang dimiliki oleh direksi
atau anggota keluarga direksi)
c) risalah RUPS; dan
d) risalah rapat Direksi.
Kewajiban tersebut terdapat di dalam Pasal 100 ayat (1) dan
(2) UUPT.
(1) Direksi Wajib:
a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus,
risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Dokumen Perusahaan; dan
c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan
dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
5)

Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang
dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau
keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain
Setiap anggota direksi wajib melaporkan harta kekayaannya
yang berkaitan kepemilikan saham di perseroan tempat dia
sebagai direksi maupun perseroan lain. Begitu juga apabila
ada anggota keluarga direksi yang memiliki saham di perseroan
tempat dia sebagai direksi maupun perseroan lain. Laporan
tersebut wajib disampaikan oleh direksi yang bersangkutan
kepada perseroan untuk selanjutnya dicatat dalam daftar
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RUPS tersebut. Mengenai kewajiban direksi yang harus
melaksanakan amanat anggaran dasar dan keputusan RUPS
tersebut tetap harus tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini terdapat di dalam Pasal 98
ayat (3) dan (4) UUPT :
(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas
dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan
4)
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Wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada
RUPS
Laporan tahunan adalah laporan mengenai pekerjaan
kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi selama 1
(satu) tahun yang telah berjalan. Berdasarkan Pasal 66 ayat
(2) UUPT, laporan tahunan sebagaimana dimaksud harus
memuat sekurang-kurangnya :
a) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya
neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan
laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus
kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut. Laporan ini harus memenuhi
standar akuntansi keuangan ;
b) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;
d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku
yang baru lampau;
f) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
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(6)

(7)

(8)

(9)

g.

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar
ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan
RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau
ketiga dilangsungkan.
RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pengambilan Keputusan di dalam RUPS
UUPT mengakomodasi warisan budaya dalam pengambilan
keputusan pada forum RUPS, yakni musyawarah untuk mufakat.
Di dalam pengambilan keputusan, sedapat mungkin harus ditempuh
dengan musyawarah untuk mufakat. Berikut jenis-jenis/cara
pengambilan keputusan di dalam RUPS
1) Musyawarah untuk mufakat
2) Voting/suara terbanyak
Ketentuan mengenai keputusan voting adalah sah jika disetujui lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 87 UUPT :
(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan
adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang
dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah
sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
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Namun untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang
menyangkut masa depan perseroan, maka persyaratan
mengenai voting dibuat lebih ketat, yakni :
1) Untuk merubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika
dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika
disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan.
2) Untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu
berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
Ketentuan mengenai voting strategis di dalam RUPS tersebut diatur
dalam Pasal 88 dan 89 UUPT.
Pasal 88
(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan
jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum
kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan
RUPS yang lebih besar.
(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit
3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang
110
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direksi ini diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPT.
(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap
anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran
dasar.
Dalam hal-hal tertentu direksi berhak memberikan kuasa
kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan
yang harus dilakukan oleh direksi. Misalnya : untuk
menghadapi kasus di pengadilan, perseroan melalui direksi
menunjuk kuasa hukum; untuk melakukan pengurusan hak
kekayaan intelektual (contoh : paten), direksi menunjuk kuasa
konsultan hak kekayaan intelektual untuk melakukan
pengurusan tersebut. Kewenangan memberi kuasa ini di atur
di dalam Pasal 103 UUPT : “Direksi dapat memberi kuasa
tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih
atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan
melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang
diuraikan dalam surat kuasa.”
3)

Wajib melaksanakan amanat anggaran dasar dan keputusan
RUPS
Anggaran dasar pada awal pendirian perseroan merupakan
perjanjian para pendir dan berlaku sebagai undang-undang bagi
yang terikat di dalamnya. Setelah perseroan berjalan sebagai
badan hukum, maka anggaran dasar ditetapkan melalui RUPS
dan juga berlaku sebagai hukum bagi organ-organ yang terikat
di dalamnya. Sebagai hukum, maka anggaran dasar
mengandung perintah berupa kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan, salah satunya adalah kewajiban yang harus
dilakukan oleh direksi. Selain amanat yang tertuang di dalam
anggaran dasar, direksi juga wajib melaksanakan kewajiban
yang telah diputuskan oleh RUPS. Sebagai organ tertinggi
RUPS berwenang membuat aturan-aturan dan atau perintah
yang mengikat bagi pengurusan perseroan. Apabila aturan dan
atau perintah tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan
oleh direksi, maka direksi harus tunduk terhadap keputusan
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(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi
atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap
anggota Direksi.
(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila
dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut.
(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan
gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota
Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada Perseroan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota
Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama
Perseroan.
2)
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Wajib mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan
Kewajiban ini merupakan pelaksanaan tugas perwakilan.
Perseroan sebagai badan hukum perdata, apabila melakukan
hubungan hukum/perikatan dengan pihak ketiga, maka organ
pelaksana yang mewakili perseroan sebagai subyek hukum
tersebut wajib dilaksanakan oleh direksi. Termasuk apabila
perseroan berurusan dengan pengadilan, eksistensi perseroan
sebagai subyek hukum juga wajib dilaksanakan oleh direksi.
Mengenai kewajiban perwakilan yang harus dilakukan oleh
Hukum Perusahaan

pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5),
ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi
Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pasal 89
(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu
berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan
jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebih besar.
(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih
besar.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5),
ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
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tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga
bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
h.

112

Kewenangan RUPS
1) Menetapkan Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar perseroan dibuat pada saat pendirian oleh para
pendiri. Namun apabila dalam perjalanan perseroan, Anggaran
Dasar tersebut dikehendaki dilakukan perubahan, maka
perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan RUPS. Hal
tersebut sebagaimana terdapat di dalam 19 ayat (1) dan ayat
(2) UUPT :
(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib
dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
2) Menyetujui (atau tidak menyetujui) Pembelian kembali saham
perseroan yang telah dikeluarkan
Saham adalah bukti kepemilikan atas perseroan. Saham
dikeluarkan oleh perseroan dan dapat dimiliki oleh siapapun
dengan kewajiban seseorang yang akan membeli saham
tersebut harus mengeluarkan sejumlah harta kekayaan/uang
sesuai dengan harga nominal saham yang ia inginkan. Namun
apabila perseroan menghendaki, saham yang telah dikeluarkan
oleh perseroan dan kemudian dimiliki oleh pihak lain
(pemegang saham), perseroan dapat membeli kembali saham
tersebut dengan sejumlah syarat. Syarat utama pembelian
saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan tersebut adalah
harus mendapatkan persetujuan RUPS. Ketentuan tersebut
terdapat di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UUPT.
Pasal 37
(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah
dikeluarkan dengan ketentuan:
a. pembelian kembali saham tersebut tidak
menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi
lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan
ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli
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(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan
oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi
tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang
bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.
b.

Kewajiban Direksi
Direksi memiliki tugas ganda sebagaimana disebut dalam
penjelasan sebelumnya, yakni kepengurusan dan perwakilan
perseroan. Tugas ganda tersebut adalah pelaksanaan kewajiban yang
berhubungan dengan perseroan, RUPS dan yang berkaitan dengan
kepentingan kreditur/masyarakat. Kewajiban direksi yang diatur
di dalam UUPT antara lain :
1) Wajib menjalankan perseroan demi kepentingan perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Tindakan direksi dalam menjalankan perseroan harus
berorientasi demi kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh
karena itu dalam menjalankan kewajiban ini direksi akan
menyusun rancana aksi berikut organisasi dan target-target
capaiannya. Kewajiban ini dinyatakan di dalam Pasal 92 ayat
(1) UUPT : “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.” Itikad baik menjadi dasar pelaksanaan profesionalisme kinerja direksi, bahkan ada beberapa konsekuensi akibat
apabila pelaksanaan profesionalisme kinerja direksi tersebut
nir etika. Hal terebut dinyatakan di dalam Pasal 97 UUPT.
(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.
(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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ternal lain yang ditetapkan melalui RUPS. Mengenai syarat-syarat
menjadi direksi ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 93 UUPT.
(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan
dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang
menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh
Perseroan.
Syarat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 UUPT harus
dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pengangkatan yang dilakukan
batal demi hukum. Mengenai batalnya pengangkatan yang
disebabkan tidak dipenuhinya syarat tersebut di dalam Pasal 93
UUPT di atur di dalam Pasal 95 UUPT :
(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena
hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi
yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama
Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan
menjadi tanggung jawab Perseroan.
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3)

kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan
fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan
sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara
langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan,
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal
karena hukum.
(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad
baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal
karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan
paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 38
(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya
boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai
dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan
persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau
anggaran dasar.
Memutuskan Penambahan Modal
Pada awal pendirian perseroan, modal telah ditetapkan oleh
perseroan. Modal ini adalah sejumlah uang yang disetorkan
atau disanggupi untuk disetorkan oleh pendiri/pemegang
saham. Kepemilikan yang dibuktikan dengan kepemilikan
saham yang dimiliki oleh para pendiri atau pemegang saham
pada awal pendirian perseroan. Modal minimum PT telah

Hukum Perusahaan

113

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ditetapkan sedikitnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam pejalanan perusahaan, biasanya untuk ekspansi
usaha, perseroan dapat melakukan perubahan dengan
penambahan modal. Penambahan modal yang demikian harus
diputuskan melalui forum RUPS. Hal tersebut sebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPT.
Pasal 41
(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan
persetujuan RUPS.
(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.
Pasal 42
(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah
sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan
kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan
anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.
(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan
dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila
dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali
ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.
(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perseroan.
4)
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Memutuskan Penetapan Pengurangan Modal
Demikian pula dalam hal pengurangan modal, perseroan
diperbolehkan untuk melakukannya. Biasanya pengurangan
modal ini dilakukan karena efisiensi yang dilakukan oleh
perusahaan. Pengurangan modal juga harus diputuskan melalui
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kali ketika pendirian perseroan, direksi tidak diangkat melalui
RUPS, tetapi oleh pendiri perseroan. Hal tersebut sebagaimana
disebutkan di dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) UU PT :
(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan
oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
Di dalam Pasal 8 huruf b UUPT menyatakan bahwa nama
lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
pertama kali diangkat harus termuat di dalam keterangan lain
bersama anggaran dasar yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari akta pendirian. Dengan demikian untuk pertama kalinya
pengangkatan direksi dilakukan oleh pendiri yang tertuang di dalam
akta pendirian. Untuk menjadi direksi harus memenuhi persyaratan.
Persyaratan tersebut adalah persyaratan yang diberikan oleh UUPT
dan atau yang dibuat secara khusus oleh instansi atau internal
perseroan. Pasal 93 UUPT menegaskan bahwa yang dapat diangkat
menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang :
1. Cakap menurut hukum ; harus memenuhi unsur kedewasaan
secara hukum dan tidak berada dibawah pengampuan
(mengenai kecakapan hukum ini diatur di dalam Pasal 330,
1330 KUH Perdata, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
2. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
yang bersangkutan belum pernah :
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan
dinyatakan pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan.
Selain syarat di atas secara internal perseroan yang dimaksud
dapat menentukan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk menjadi
direksi dalam perseroan tersebut. Syarat-syarat tersebut dapat
dimasukkan di dalam anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan inHukum Perusahaan
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penuh terhadap jalannya perseroan, bahkan RUPS juga
memiliki kewenangan untuk melakukan pembubara perseroan.
Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a
UUPT : Pembubaran Perseroan terjadi : a. berdasarkan
keputusan RUPS
2.

a.

126

Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS. Tugas direksi adalah menjalankan
aktivitas usaha perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, direksi
memiliki tugas ganda, yakni melaksanakan kepengurusan dan
perwakilan. Di dalam menjalankan perusahaan direksi memiliki
kewenangan untuk menata organisasi, menyusun job decription,
memerintah bawahan, dan lain-lain dalam rangka mencapai tujuan
perusahaan. Sementara dalam melakssanakan tugas perwakilan
direksi adalah organ yang sah mewakili perusahaan dalam
melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, baik dalam
kepentingan hukum perikatan maupun mewakili perusahaan di
muka pengadilan. Tugas kepengurusan dilakukan secara kolegial
oleh masing-masing anggota direksi berdasarkan job decription.
Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 92
(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang
dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.
Oleh karena itu Direksi merupakan organ yang harus membela
kepentingan perseroan. Definisi direksi terdapat di dalam Pasal 1
ayat (5) UU PT: “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.” Ketentuan mengenai organ perseroan, direksi, diatur di dalam Pasal 92-107 UUPT.
Pengangkatan Direksi
Sudah dijelaskan di dalam sub bab sebelumnya bahwa
pengangkatan direksi dilakukan oleh RUPS, kecuali untuk pertama
Hukum Perusahaan

RUPS. Hal tersebut ditentukan di dalam Pasal 44 UUPT.
Pasal 44
(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan
adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan
persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju
untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan
mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal keputusan RUPS.
5)

6)

Memberikan Persetujuan Rencana Kerja
Rencana kerja adalah uraian rencana kegiatan taktis dan
strategis yang akan dilakukan oleh direksi dalam 1 (satu) tahun
kedepan. Oleh karena itu rencana kerja ini juga disebut rencana
tahunan. Rencana kerja tahunan dibuat sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang dan harus memuat juga anggaran
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
Rencana kerja tersebut dapat dilaksanakan asalakan
mendapatkan persetujuan melalui forum RUPS. Hal tersebut
sesuai denganyang dinyatakan Pasal 64 UUPT.
Pasal 64
(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang
disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris
atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus
mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut
terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
Melakukan Pemeriksaan, Persetujuan, dan pengesahan
Laporan Tahunan,
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Laporan tahunan adalah laporan yang dibuat oleh direksi,
merupakan laporan kegiatan selama satu tahun yang telah
berjalan. Laporan tahunan setidak-tidaknya harus memuat
laporan keuangan, kegiatan, pelaksanaan kegiatan CSR, serta
kegiatan lain dan aktivitas keadministrasian. Laporan tahunan
tersebut harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari
forum RUPS. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Pasal
66 ayat (1) dan (2) UUPT.
Pasal 66
(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS
setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat sekurang-kurangnya:
a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya
neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan
laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus
kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut;
b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;
d.
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku
yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
7)
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Memutuskan Penetapan Penggunaan Laba
Laba adalah keuntungan yang diperoleh perseroan setelah
melakukan kegiatan usaha. Laba dihitung dalam setiap
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14) Mengangkat dan Memberhentikan Dewan Pengawas Syariah
Syariah, selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya
juga mengatur hubungan antar manusia. Usaha dengan prinsip
syariah adalah usaha yang berlandaskan pada aturan dan
norma-norma Agama Islam. Aturan tersebut bersumber pada
Al Quran, Hadits dan Ijma (kesepakatan/fatwa para ulama).
Bagi perseroan yang menjalankan usahanya berdasarkan
prinsip Syariah., maka selain mempunyai Dewan Komisaris
wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan
Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih
yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional. Perseroan
yang menggunakan prinsip syariah biasanya adalah perseroan
yang bergerak di sektor keuangan, misalnya : perbankan,
asuransi dan dana pensiun. Karena usaha yang bergerak di
sektor keuangan, khususnya perbankan, sangat mudah untuk
membedakan mana yang menggunakan prinsip syariah mana
yang tidak menggunakannya atau biasa disebut konvensional.
Letak perbedaannya adalah dalam perbankan syariah menolak
bunga (riba), sedangkan perbankan konvensional menerapkan
bunga.
Ketentuan mengenai kewenangan RUPS dalam mengangkat
Dewan Pengawas Syariah bagi perseroan yang menjalankan
usaha dengan prinsip syariah, diatur di dalam Pasal 109 UUPT.
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib
mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang
diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia.
(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai
dengan prinsip syariah.
15) Penetapan Pembubaran Perseroan
Para pemegang saham melalui forum RUPS memiliki kuasa
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l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil
yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan;
n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan
Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama
tahun buku yang sedang berjalan; dan
o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masingmasing untuk mendapat persetujuan.
Pasal 124
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis
mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.
Pasal 125
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan
saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan
oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung
dari pemegang saham.
(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau
orang perseorangan.
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum
berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan
perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan
keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
Pasal 127
(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil
sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
124
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tahunnya. Meskipun laba adalah hasil perseroan yang dilakukan
melalui kegiatan direksi perseroan, namun penggunaan laba
tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang oleh direksi
perseroan. Penggunaan laba harus ditetapkan melalui forum
RUPS. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 71 UUPT.
Pasal 71
(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah
penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen,
kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif.
8)

Memutuskan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang menjalankan kegiatan
perseroan dalam melakukan hubungan perikatan dengan pihak
ketiga dan mewakili perseroan dalam urusan hukum di
pengadilan. Untuk pertama kali perseroan dibentuk, pada tahap
awal direksi diangkat oleh para pendiri, namun dalam tahap
berjalannya perseroan berikutnya, siapa yang duduk sebagai
direksi tidak muncul begitu saja, siapa yang dapat menjadi
direksi harus melalui prosedur pengangkatan dalam forum
RUPS. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 94 UUPT.
Pasal 94
(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi
dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu
dan dapat diangkat kembali.
(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan
dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota
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Direksi.
(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,
dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat
mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian tersebut.
(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya
RUPS.
(7) 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.
(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap
permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang
disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum
tercatat dalam daftar Perseroan.
(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak
termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi
baru atas pengangkatan dirinya sendiri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UUPT tersebut
menimbulkan
konsekuensi
direksi
harus
mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada RUPS.
Dalam keadaan tertentu RUPS dapat memberhentikan
direksi, utamanya apabila pertanggungjawaban direksi
dianggap oleh RUPS tidak memuaskan atau direksi
dianggap gagal dalam menjalankan perseroan. Ketentuan
tersebut terdapat di dalam Pasal 105 UUPT.
Pasal 105
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya.
(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi
118
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Pasal 123
(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan
menerima Penggabungan menyusun rancangan
Penggabungan.
(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan;
b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan dan persyaratan
Penggabungan;
c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang
menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang
menerima Penggabungan;
d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang
menerima Penggabungan apabila ada;
e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan;
f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha
dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
g. neraca proforma Perseroan yang menerima
Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia;
h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan diri;
i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang
akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak
setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta
gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima
Penggabungan;
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12) Mengangkat Komisaris Independen
Di dalam UUPT 2007 juga diatur mengenai keberadaan
Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah
komisaris yang tidak memiliki hubungan/afiliasi dengan
pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris lainnya. Komisaris ini diangkat karena
profesionalitas, ia memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan
oleh perseroan. Tugas Komisaris Independen adalah membantu
dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap tugas
dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan.
Mengenai keberadaan Komisaris Independen harus diangkat
melalui forum RUPS. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal
120 ayat (1) dan ayat (2) UUPT:
(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu)
orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang
komisaris utusan.
(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang
tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
13) Penetapan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Penggabungan dan Peleburan perseroan adalah upaya starategis
yang diperbolehkan dalam UUPT. Tindakan penggabungan dan
atau peleburan biasanya dilakuakn untuk menyelamatkan
eksistensi perusahaan, atau dalam hal-hal tertentu tindakan
tersbeut justru merupakan bagian dari rencana untuk
mendapatkan tambahan modal bagi perusahaan. Penggabungan
dan peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan
atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Demikian juga
dalam hal pengambilalihan perseroan oleh perseroan pihak
lainnya. Tindakan tersebut umumnya juga dilakukan untuk
menyelematkan perusahaan. Tindakan penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan harus tetap memperhatikan
pemegang saham minroitas dan karyawan perusahaan tersebut.
Oleh karena itu Tindakan penggabungan, peleburan, dan
pengambilalihan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Hal
tersbeut sebagaimana diatur di dalam Pasal 123, Pasal 124,
Pasal 125, dan Pasal 127 UUPT.
122

Hukum Perusahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
dalam RUPS.
(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi
yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang
rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk
membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian
tersebut.
(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);
b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3);
c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
9)

Menolak atau Menyetujui Permintaan Direksi dalam hal :
a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b) menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan utang.
Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 102 UUPT :
(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan
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yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau
jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan
kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan
anggaran dasarnya.
(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut
beritikad baik.
(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku
bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10) Memutuskan Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris
Komisaris adalah pengawas direksi dalam menjalankan
perseroan, agar direksi dalam bekerja tetap pada jalur
pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk pertama
kali komisaris dipilih/ditetapkan oleh para pendiri, tapi untuk
perjalanan perseroan berikutnya, siapa yang dapat menjadi
komisaris ditetapkan oleh pemegang saham melalui forum
RUPS. Oleh karena itu komisaris wajib mempertanggungjawabkan tugasnya juga kepada RUPS. Para pemegang saham
melalui forum RUPS dapat menilai pertanggungjawaban
komisaris, bahkan RUPS dapat memberhentikan komisaris.
Hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 111 dan Pasal 119
UUPT.
Pasal 111
(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
tertentu dan dapat diangkat kembali.
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(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan
anggota Dewan Komisaris.
(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,
dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian tersebut.
(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib
memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri
untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
keputusan RUPS tersebut.
(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap
pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan
Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri
oleh Direksi.
Pasal 119
Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis
berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
11) Memutuskan Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
Komisaris adalah organ perseroan yang karena pekerjaannya
maka setiap anggota komisaris berhak mendapatkan gaji atau
horarium dan tunjangan. Besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
RUPS. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT:
“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
RUPS.”
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