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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini menunjukkan 

kecenderungan sektor swasta semakin menonjol. Terlebih lagi dengan adanya 

serangkaian deregulasi ekonomi (deregulasi perbankan), peran swasta yang 

kebanyakan memilih badan usaha berupa perseroan terbatas (PT) menjadi 

semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya  seperti 

koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
1
 

Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero 

(saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab 

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil 

bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga 

dikenal di Negara – Negara lain seperti : di Malaysia disebut Sendirian 

Berhad (SDN BHD), di Singapura disebut Private Limited (Pte Ltd), di 

Jepang disebut KabusikhiKaisa, di Inggris disebut Regidtered Companies, di 

Belanda disebut Naamloze Vennootschap (NV), dan di Prancis disebut 

Societes A Responsabilite Limite (SARL).
2
  

                                                 
1 Absori, 2006, Hukum Ekonomi Indonesia, Muhammadiyah University Press, hal 41 
2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal 1 



 2 

Ketentuan perundang – undangan yang mengatur mengenai perseroan 

terbatas saat ini dapat kita temukan di dalam Undang – Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan berlakunya : 

1. Buku I Bab II Bagian III pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab 

Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, 

Staatsblad 1847:23). 

2. Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonontie op de Indonesia 

Maatschappij op Aandelen. Stb 1939-569 jo. 717). 

3. UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. 

Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan 

Terbatas khususnya pasal 1 dinyatakan bahwa  : 

“ Perseroan Terbatas 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 ” 

 

Definisi Perseroan Terbatas dapat terdiri dari unsur – unsur : 

1. Persekutuan. 

2. Dengan modal perseroan yang tertentu yang dibagi atas saham – saham. 

3. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham 

atau lebih. 

4. Melakukan perbuatan hukum dibawah mana yang sama dengan tanggung 

jawab yang semata-mata terbatas pada modal mereka setorkan.
3
  

                                                 
3 Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf, Bandung; Eresco, 

hal 6 
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Dalam PT, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan 

pemegang kedaulatan tertinggi. Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara 

pemegang saham. Konsekwensinya keputusan tersebut mengikat para pihak 

yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh 

Undang – Undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan 

sebagaimana yang diatur dalam AD/ART.
4
 

Prinsip mayoritas didalam Perseroan Terbatas (PT) telah menimbulkan 

pengambil keputusan serta pengendalian perseroan dilakukan menurut 

kehendak pemegang saham terbanyak. Dari sinilah awal masalah terjadi, 

yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan 

minoritasnya? Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan merugikan pemegang 

saham minoritas, padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan 

hukum, meskipun tidak harus menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Akan 

tetapi ketika kita berbicara tentang perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas dalam suatu perseroan terbatas, berarti kita telah memasuki suatu 

wilayah yang paling sulit dalam hukum perusahaan. Banyak teori hukum yang 

sudah diterapkan pada persoalan ini dengan ruang jelajah yang tidak begitu 

jelas dan dengan memakai standar yang jelas. 

Berkaitan dengan upaya untuk melindungi pihak – pihak yang dapat 

dirugikan seperti, pemegang saham minoritas dan tenaga kerja, UU Nomor 40 

                                                 
4 Absori, 2006, Hukum Ekonomi Indonesia, Surakarta; Muhammadiyah University Press, hal 43 
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur beberapa ketentuan 

yang dapat mencegah kerugian – kerugian yang ditimbulkan.  

Konsep perlindungan hukum tentang prinsip perlindungan pemegang 

saham minoritas merupakan hal yang baru dalam sistem hukum koorporat di 

Indonesia walaupun didalam KUHP sudah ada aturan tentang perseroan 

namun tidak secara eksplisit mengatur perlindungan pemegang saham 

minoritas. Pengaturannya secara menyeluruh baru dilakukan sejak keluarnya 

UU No. 1 Tahun 1995 dan telah diperbaharui dengan munculnya UU Nomor 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  

Pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat menggunakan 

mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak – haknya. Hal ini terutama 

disebabkan seringkali pemegang saham mayoritas identik dengan direksi, baik 

secara fisik maupun kepentingannya. Jadi tidaklah mudah bagi pemegang 

saham minoritas untuk memenangkan tuntutannya melalui mekanisme Rapat 

Umum Pemegang Saham. Untuk menghindarkan hal ini, baik undang – 

undang maupun yurisprudensi memberikan perlindungan kepada pemegang 

saham minoritas yang memungkinkan dan terakhir menuntut direksi perseroan 

berdasarkan hak perseorangan dan hak derivatif. Secara teoritis seluruh 

kekuasaan dan wewenang suatu perseroan berada ditangan Rapat Umum 

Pemegang Saham dan direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

Kedua organ ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau 

dengan prinsip mayoritas. Prinsip mayoritas ini adalah siapa yang menguasai 



 5 

atau mengendalikan lebih dari separuh pemegang saham dalam rapat RUPS 

dengan demikian juga menentukan direksi memiliki suatu kekuasaan yang 

nyata dalam mengendalikan perseroan. Hal ini akan menimbulkan persoalan 

bagi pemegang saham minoritas seandainya pemegang saham mayoritas 

melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya karena mampu 

mengendalikan RUPS. 

Perlunya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas mengingat 

sebelum berlakunya UUPT terdapat suatu kondisi dimana : 

1. Berlakunya prinsip mayoritas yang menyebabkan pemegang saham 

minoritas berada pada posisi yang sulit dalam menegakkan kepentingan 

dan haknya. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas begitu 

lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi/komisaris yang 

merugikan dirinya dan perseroan. Hal ini karena kedudukan pemegang 

saham mayoritas identik dengan direksi/komisaris selalu organ perseroan 

baik itu identik secara fisik maupun kepentingannya. 

2. Prinsip personan in judgment atau capacity standing in court in 

judgment yakni hak untuk mewakili perseroan yang hanya boleh 

dilakukan oleh pihak perseroan  dan pemegang saham minoritas tidak 

boleh melakukan tindakan derivatif.
5
 

Diantara tindakan direksi yang dapat merugikan pemegang saham 

minoritas misalnya, transaksi Self Dealing dan ajaran corporate opportunity. 

Transaksi Self Dealing  mengandung unsur conflict of interest, yaitu antara 

                                                 
5 Usman Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan, Perseroan Terbatas. Bandung: P.T 

Alumni. hal 120  
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kepentingan pribadi direksi dengan kepentingan perseroan. Transaksi antara 

pribadi direksi dengan perseroan menimbulkan kemungkinan (bila tidak 

“fair”) akan merugikan perseroan dan dengan sendirinya merugikan 

pemegang saham. Ajaran corporate opportunity menyatakan bahwa direksi 

atau organ perusahaan lainnya tidak diperbolehkan mengambil kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, jika kesempatan tersebut 

sebenarnya dapat diberikan kepada perseroan.
6
  

Perlindungan hak – hak yang memadai kepada pemegang saham 

minoritas dalam perseroan terbatas dapat ditemukan dalam pasal 84 UU 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :  

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.  

 

Mengingat hal ini maka penulis merasa terdorong untuk meneliti 

masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam 

perseroan terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas untuk menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS 

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS  

PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 

40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS“. 

                                                 
6 Chatamarrasjid Ais.2004, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal – Soal Aktual Hukum 

Perusahaan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 17 
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B. Perumusan Masalah 

1 Bagaimanakah bentuk – bentuk perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas perseroan terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas? 

2 Dimanakah letak perbedaan perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas antara Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang 

– Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui bentuk – bentuk perlindungan hukum 

pemegang saham minoritas perseroan terbatas menurut UU 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

b. Untuk mengetahui letak perbedaan perlindungan hukum 

pemegang saham minoritas antara Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1995 dengan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2008 

tentang Perseroan Terbatas 2. Tujuan Subyektif 

a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Sebagai cara untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang 

telah diperoleh selama menempuh kuliah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada 

khususnya mengenai pengaturan perlindungan hukum 

pemegang saham minoritas perseroan terbatas. 

b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan – 

pemecahan atas permasalahan yang dikaji. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola piker dinamis 

dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak – pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. 

 

E. Metode Penelitian 

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani, “methodos”, yang berart 

cara kerja, upaya atau jalan suatu kegiatan yang pada dasarnya adalah salah 

satu upaya dan upaya tersebut bersifat ilmiah dengan mencari kebenaran yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran 

yang dimaksud.
7
 

                                                 
7 Koentjoroningrat, 1993, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia, hal 22 
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Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini 

adalah merupakan suatu keniscayaan dan menggunakan metode-metode 

penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diteliti. Adapun uraian mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai 

berikut : 

1 Metode pendekatan 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis 

normatif, maka metode pendekatan yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan 

doktrinal. Pendekatan doktrinal yaitu penelitan yang bersifat normatif 

kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan 

(library research).
8
 

2 Sumber data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder. Data sekunder dapat dibedakan menjadi: 

a. Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat) terdiri dari:
9
 

1. Norma dasar pancasila; 

2. Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR; 

3. Peraturan perundang-undangan; 

4. Bahan-bahan hukum yang tidak dikoodifikasikan; 

5. Jurisprudensi; 

                                                 
8 Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum. Surakarta; Fakultas Hukum 

UMS. Hal. 7 
9 Ibid Hal. 13 
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6. Traktat 

b. Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai 

kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum 

primer), yang terdiri dari: 

1. Rancangan perundang-undangan; 

2. Hasil karya ilmiah para sarjana; 

3. Hasil penelitian; 

c. Bahan hukum tersier  

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal bibliografi 

3 Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kepustakaan. Studi kepustakan merupakan 

penelitian yang didasarkan pada kajian data-data yang berasal dari data 

sekunder. 

4 Metode analisis data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka 

langkah selanjutnya ialah analisis data. Analisis data mempunyai 

kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis normative kualitatif, dimana sebelumnya data disusun 

sebagai hasil penelitian kemudian diadakan analisis, data diproses 
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melalui teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis dan disusun 

secara khirarki. 

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - 

peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif 

dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha 

penemuan asas – asas dan informasi – informasi yang bersifat 

ungkapan monografis
10
.  

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan di dalan memahami isi dan tujuan dari penelitian, 

maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara 

keseluruhan.  

BAB I :    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah; 

B. Perumusan Masalah; 

C. Tujuan Penelitian; 

D. Manfaat Penelitian; 

E. Metode Penelitian; 

F. Sistematika Skripsi. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas 

                                                 
10 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum Dan Juremetri, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, hal 98 
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1. Pengertian Perseroan Terbatas 

2. Jenis Perseroan Terbatas 

3. Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

4. Organ Perseroan Terbatas 

5. Pengertian Saham 

6. Jenis – Jenis Saham 

7. Tanggung Jawab Pemegang Saham 

B. Tinjauan tentang AD/ART Perseroan Terbatas 

C. Tinjauan tentang Modal Perseroan Terbatas 

D. Tinjauan tentang prinsip – prinsip universal Perseroan 

Terbatas 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk – bentuk perlindungan hukum oleh Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

terhadap pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas 

B. Letak perbedaan perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas antara Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 

dengan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang 

Perseroan Terbatas 

BAB IV :   PENUTUP 

A. Kesimpulan; 

B. Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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