
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal yang 

terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pemegang 

saham suatu Perseroan Terbatas seringkali disebut sebagai pemilik Perseroan 

Terbatas. Pemegang saham sebagai pemilik (eignenaar, owner) perseroan 

melakukan kontrol serta pengawasan terhadap kepengurusan yang dilakukan 

oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maupun terhadap kekayaan serta kebijakan

kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan Terbatas.1 Kontrol 

terhadap kepengurusan Perseroan Terbatas dilakukan melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

suatu perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari: RUPS, Direksi, dan 

Dewan Komisaris. Ketiga organ perseroan tersebut sejajar dan berdampingan 

sesuai dengan pemisahan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan 

anggaran dasar.2 Namun, Pasal 75 ayat (1) mengatur bahwa “RUPS 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau 

anggaran dasar”. Secara umum, kewenangan apapun yang tidak diberikan 

kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS.

1 M. Yahya Harahap. 2015. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 306.
2 Ibid., hlm 307.
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Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan, Pasal 78 ayat (1) 

mengklasifikasikan jenis rapat perseroan menjadi dua jenis, yaitu RUPS 

tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan merupakan RUPS yang wajib 

diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah 

tahun buku terakhir, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dapat 

diadakan sewaktu-waktu yang didasarkan atas kebutuhan untuk kepentingan 

perseroan. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) mengatakan bahwa RUPS lainnya 

dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 

kepentingan perseroan. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah 

susunan direksi maupun dewan komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan,

jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan 

persetujuan dari para pemegang saham. RUPSLB juga dapat diadakan 

berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris. 

Pemegang saham yang dimaksud dapat terdiri dari 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 (pasal 79 ayat (2) huruf a). 

Permintaan tersebut diajukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris 

kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak 

surat permintaan itu diterima, maka Dewan Komisaris atau pemegang saham 

yang bersangkutan berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa. 
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Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan

RUPSLB dalam jangka waktu tersebut di atas, pemegang saham yang meminta

penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonannya kepada 

ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan 

sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah 

memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, 

menetapkan pemberian izin untuk RUPS Luar Biasa apabila pemohon secara 

sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon 

mempunyai kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPSLB.

Pada tahun 2002 permasalahan serupa pernah terjadi pada PT Semen 

Padang, dimana pada saat itu PT Semen Gresik Tbk yang merupakan 

pemegang saham mayoritas atau holding company PT Semen Padang ingin 

melakukan pergantian Direksi. PT Semen Gresik Tbk sebagai pemegang saham

mayoritas (99,9%)3  mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi PT Semen 

Padang untuk menyelenggarakan RUPSLB yang salah satu agendanya adalah 

pergantian Direksi, tetapi permintaan ini ditolak oleh Direksi PT Semen 

Padang. Atas penolakan ini PT Semen Gresik Tbk mengajukan permohonan 

untuk memanggil sendiri RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, 

namun permohonan ini ditolak pada 12 Juni 2002 oleh Ketua Pengadilan 

Negeri Padang dengan keluarnya putusan No. 93/PN.P/2002/PN.PDG.4

Setelah ditolaknya permohonan pertama, PT Semen Gresik Tbk 

kemudian kembali mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi PT Semen 

3 PT Semen Gresik Tbk. 2003. Prospektus 2003, Jakarta, hal. 24.
4 Bisnis  Indonesia,  “MA Kabulkan Permohonan RUPSLB Semen  Gresik,”  Jakarta,  30

April 2003



4

Padang untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Permintaan ini pun 

kembali ditolak oleh Direksi PT Semen Padang. Sehingga untuk kedua kalinya 

PT Semen Gresik Tbk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri 

Padang untuk memanggil RUPS Luar Biasa sendiri, permohonan yang kedua 

ini pun kembali mendapat penolakan dengan keluarnya putusan No. 

124/PT.P/T/2002/PN.PDG. Bahkan Pengadilan Negeri Padang menyatakan 

permohonan kedua ini sebagai perkara Nebis In Idem yaitu dimohonkannya 

perkara yang sama untuk kedua kali.

Selain itu, penelitan yang dilakukan oleh Sianipar, menjelaskan 

beberapa hal menjadi permasalahan dalam mengukur keabsahan putusan yang 

diambil dalam suatu RUPS. Diantaranya seperti yang terjadi dalam 

pelaksanaan RUPSLB PT Hotel Danau Toba Internasional (PT HDTI) 

sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 

K/Pdt/2011, dimana jumlah kuorum peserta RUPS menjadi permasalahan yang

utama.5

Dalam kasus PT Techno Coal Utama Prima sebagai pemegang saham 

PT Ridlatama Tambang Mineral. PT Techno Coal Utama Prima mengajukan 

permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang didasari oleh pertimbangan 

bahwa kinerja pengurusan perseroan PT Ridlatama Tambang Mineral oleh 

anggota Direksi dinilai kurang baik. Surat Tercatat yang berisi permintaan 

diselenggarakannya RUPSLB tersebut ditanggapi dengan penolakan, kemudian

pemegang saham tersebut mengirimkan Surat Tercatat kembali pada Dewan 

Komisaris PT. Ridlatama Tambang Mineral yang berisi hal yang sama, yaitu 

5 Ribka Angelia M. Sianipar. 2013. Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang
Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/PDT/2011, Premise Law Jurnal, Vol
1, No 2
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permintaan diselenggarakannya RUPSLB. Namun, atas surat tersebut, Dewan 

Komisaris tidak pernah menanggapinya. Padahal, mengacu pada Undang-

Undang Perseroan Terbatas, pada Pasal 79 ayat (5) dan (7) mengatur bahwa 

Direksi dan Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam 

jangka waktu paling lambat lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS dapat dimanfaatkan pemegang saham 

mayoriyas untuk kepentingannya. Perlindungan terhadap pemegang saham 

minoritas adalah menyusun korum AD yang berbeda dari ketentuan korum 

UUPT, tetapi tidak bertentangan dengan UUPT.6

Sikap penolakan yang diberikan Direksi dan Dewan Komisaris yang 

tidak menanggapi permintaan pemegang saham, membuat pemegang saham 

mengambil tindakan upaya hukum mengajukan permohonan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS dengan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas Pasal 80 ayat (2). Namun demikian, permohonan yang diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut juga ditanggapi dengan penolakan. 

Penolakan yang juga diberikan oleh Majelis Hakim ini, dinilai oleh pemegang 

saham selaku pemohon, telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa 

permohonan yang diajukan pemegang saham. Sebagaimana dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas Pasal 80 ayat (7) diatur bahwa dalam hal Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan, maka upaya hukum dapat 

diajukan dengan kasasi. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, pemegang 

saham kemudian menempuh upaya hukum berupa pengajuan kasasi kepada 

Mahkamah Agung.

6 Diana.,  Gunawan Widjaja,  dan Hardijan Rusli.  2003.  Tinjauan Yuridis Rapat Umum
Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Law Review, 3(3) hal 19.
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Upaya hukum berupa pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh 

pemegang saham tersebut, kemudian juga ditanggapi dengan penolakan. Dalam

hal ini, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan yang diberikan oleh 

Majelis Hakim yang telah memutuskan menolak permohonan pemegang 

saham.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih 

lanjut secara yuridis mengenai hal tersebut, dan hasilnya dituangkan dalam 

bentuk tugas akhir dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung 

No. 1698 K/PDT/2012 Tentang Penolakan Penyelenggaraan RUPSLB (Studi 

Kasus pada PT Techno Coal Utama Prima)”.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung atas penolakan 

penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah 

sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah:
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1. Menganalisis Hasil Putusan Mahkamah Agung mengenai penolakan 

penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

hukum, yaitu hukum perusahaan sebagai salah satu referensi tambahan yang

membahas mengenai pelaksanaan RUPSLB pada perusahaan. 

2. Manfaat Praktis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  bagi  penulis  untuk

menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian hukum, yang

merupakan  bentuk  pelatihan  dan  pembelajaran  terhadap  penerapan  teori

yang telah dipelajari.

E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang 

sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan 

mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis  Normatif.  Dalam

penelitian  atau  pengkajian  ilmu  hukum  normatif,  kegiatan  untuk

menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial,
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sebab  ilmu  hukum normatif  tidak  mengenal  data  atau  fakta  sosial  yang

dikenal  hanya  bahan  hukum,  jadi  untuk  menjelaskan  hukum atau  untuk

mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan

konsep  hukum  dan  langkah-langkah  yang  ditempuh  adalah  langkah

normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan bahan hukum yang

meliputi:

a. Bahan hukum primer 

Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum yang  di  peroleh  dari

hukum  positif  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  hakim.

Penulis  dalam penelitiannya  menggunakan  Putusan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia yaitu Putusan Nomor: 1698 K/PDT/2012. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder  adalah  bahan hukum yang  mendukung  bahan

hukum primer yang berupa yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan dari

hakim terdahulu  yang  digunakan sebagai  pedoman bagi  Hakim dalam

memutus  suatu  perkara,  buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  hasil  kegiatan

ilmiah dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang di  peroleh  dari  Ensiklopedi,  Kamus  hukum,

glosarry, artikel-artikel dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam penulisan  hukum ini  penulis  mempergunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data atau sumber-sumber

penelitian  dengan cara  mempelajari  buku, jurnal,  makalah,  artikel  dan

lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
b. Studi  Dokumentasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara

membuka  situs  direktori  putusan,  kemudian  cari  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  di  pencarian,  kemudian  pilih  direktori  putusan

Mahkamah Agung kemudian pilih klasifikasi putusan tentang penolakan

penyelenggaraan  RUPSLB.  Setelah  mencari  beberapa  putusan  tentang

penolakan penyelenggaraan  RUPSLB maka  di  dapatkan putusan yang

memiliki klasifikasi kasus, yaitu putusan nomor: 1698 K/PDT/2012.
c. Studi Internet, yaitu pengumpulan data-data dari sumber informasi media

online dengan cara download, browsing atau searching berita, artikel dan

karya tulis resmi di internet.

4. Teknik Analisis Data

Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan

metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah

metode  yang  bersifat  interaktif,  yaitu  dengan  melakukan

analisis  terhadap  peraturan-peraturan  dan  bahan-bahan

hukum yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas

dengan  cara  menginterprestasikan  semua  peraturan

perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  masalah  yang

dibahas,  menelaah  dan  menilai  bahan  hukum  yang

berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas,  mengevaluasi
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perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  masalah

yang dibahas, sehingga akhirnya dapat dilakukan penarikan

kesimpulan  dengan  menggunakan  logika  berpikir  secara

deduktif  yakni  dari  yang bersifat  umum  ke yang bersifat

khusus, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk lebih memberi gambaran kepada pokok-pokok permasalahan 

yang diuraikan pada bab-bab berikutnya, maka penulis menguraikan skripsi ini 

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab  ini  menguraikan  tentang  latar  belakang,  rumusan  masalah,

tujuan penelitian,  manfaat  penelitian,  metode  penelitian  dan sistematika

penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori tentang perseroan terbatas, organ perseroan

terbatas,  RUPS,  dan  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  dan

Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menganalisis  mengenai  penolakan penyelenggaraan

RUPSLB yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dan

hasil  putusan  Mahkamah  Agung  mengenai  penolakan  penyelenggaraan
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RUPSLB  atas  permintaan  pemegang  saham  oleh  Dewan  Direksi  dan

Dewan Komisaris ditinjau dari pertimbangan hukum dan Undang-Undang

tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini  berisi  kesimpulan  dan  saran  yang  dikemukakan  penulis  dalam

penulisan hukum ini berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah

dilakukan penulis,  serta  memberikan masukan-masukan bagi para pihak

terkait.


