
BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha.

Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan

usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang Indonesia1.Bentuk-bentuk badan usaha

yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa),

Perseroan Komanditer (ex, yaitu commanditaire Vennootschap) dan Perseroan Terbatas

(PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

yang disebut Naatschap atau persekutuan (perdata)2.

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar

perusahaan (UWDP), definisi perusahaan adalah sebagai berikut: perusahaan adalah

setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus

menerus dan didirikan, bekerja, serta, berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba3.

Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP dirumuskan bahwa yang dimaksud

dengan usaha adalah setiap tindakan, pembuatan atau kegiatan apapun dalam bidang

perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan

atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah setiap orang

1I.G Ray Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blane, Jakarta, h. I
2Ibid
3Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf (b)



perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis

perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.4

Sebelum lahirnya hukum perusahaan, hukum Perseroan Terbatas yang lama diatur

dalam buku kesatu bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (Wetboek van koophandel voor staatsblaads 1847 nomor 23) yang

diberlakukan untuk golongan Pribumi serta Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de

Indonesiche maatschapij of tandeelen staatsblad 1939 Nomor 564). Sebagai peninggalan

dari pemerintah kolonial Belanda yang berlaku5. Setelah lebih 157 tahun yang lalu,

perundang-undangan tersebut merupakan pengejawantahan paham yang dominan pada

waktu itu, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum itu sendiri. Salah

satu paham yang tercermin dalam berbagai peraturan yang lahir pada saat itu adalah pada

umumnya mencerminkan paham yang sangat liberalistic dan individualistic (dilandasi

dengan pemikiran dan paham liberal yang individualistis)6.

Di samping itu, untuk mengakhiri dualisme hukum tersebut penyusunan

rancangan undang-undang tentang perseroan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan

bahwa ketentuan mengenai perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hukum Dagang dipandang sudah tidak mengantisipasi perkembangan dan tuntutan

kebutuhan dalam dunia usaha dan perdagangan yang semakin terbuka dewasa ini.

Misalnya, dalam pendirian suatu perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang tidak diatur secara jelas apa yang menjadi dasar pendirian suatu Perseroan

Terbatas selalu didasarkan pada perjanjian. Begitu pula mengenai struktur permodalan,

4C. S. T Kansil dkk, 1996, Hukum Perusahan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 3, PT. Pradya
Paramita, Jakarta, h. 2

5Sentosa sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.45
6Ibid



saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, organ perseroan, penggabungan, peleburan

dan pengambil alihan, pemeriksaan terhadap perseroan, serta pembubaran dan

likuidasinya, dirasa belum diatur secara tuntas dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang7. Sebetulnya Perseroan Terbatas hanyalah salah satu bentuk perusahaan di

Indonesia, seperti yang terdapat pada lampiran I keputusan Menteri Perdagangan, adalah

sebagai berikut:

a. Perusahaan perorangan

b. Perseroan Terbatas

c. Perusahaan Firma

d. Perusahaan komanditer

e. Koperasi

f. Lain-lain seperti misanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara)8.

Selain bentuk-bentuk perusahaan di atas, sebenarnya ada satu bentuk perusahaan

lagi yang masih berlaku saat ini yaitu: Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur

dalam Ordonantie op de Indonesische Maatscappij op Aandeelen9.

Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 merupakan terobosan baru dalam

kerangka pembaharuan hukum positif dibidang Perseroan Terbatas, hal ini sejalan dengan

tujuan pembangunan hukum Nasional sebagaimana dicanangkan dalam GBHN (Istilah

sebelum Amandemen UUD 1945). Antara lain bermaksud menggantikan produk-produk

hukum zaman kolonial denga produk hukum nasional. Menteri kehakiman selaku

pimpinan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengesahan

pendirian Perseroan Terbatas, telah mengambil prakarsa untuk menggantikan pengaturan

7Ibid
8Hardijan Rusli, 1997, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,  h. 5
9Ibid



mengenai Perseroan Terbatas yang masih didasarkan pada wetboek van koophandel

dengan undang-undang produk nasional10.

Dapat dikatakan bahwa hampir semua ketentuan dalam KUH Dagang diambil alih

sehingga menjadi pasal-pasal dalam UU perseroan terbatas11. Bahkan pada prinsipnya

pasal-pasal dalam UU perseroan terbatas merupakan ketentuan dalam KUHD yang telah

dikembangkan atau dijabarkan selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat (1) memberi

pengertian atau defenisi tentang perseroan terbatas sebagai berikut :

(1) Perseroan terbatas atau PT 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 peraturan pelaksanaannya.

(2) Peseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya

memenuhi kriteria tertentu; atau perseroan yang melakukan penawaran umum,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal12.

Perseroan terbatas ini didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris yang

dibuat dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan

atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku bedasarkan Undang-

Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan

10Op cit,Rachmadi Usman,  h. 9
11Munir Fuady, 2002, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

h. 1
12Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1)



perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Sedangkan

pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan13.

2. Perbedaan Subtansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Setelah disahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru dengan Nomor

40 Tahun 2007. Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undangtersebut dengan

Undang-Undangpendahulunya yang mengatur hal yang sama yaitu Undang-Undang1

Tahun 1995, perbedaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995, PT dikatakan merupakan badan hukum

namun tidak ditegaskan sebagai persekutuan modal. Sedangkan pada Undang-

UndangNomor 40 Tahun 2007PT merupakan badan hukum yang merupakan

persekutuan modal.

b. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995, definisi RUPS merupakan organ pemegang

kekuasaan tertinggi dalam PT, sedangkan dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun

2007tidak dikatakan secara eksplisit demikian. Dalam Undang-Undang yang baru,

RUPS dikatakan sebagai organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada direksi atau dewan komisaris.

c. Undang-Undang 1 Tahun 1995 menyatakan Komisarissedangkan Undang-

UndangNomor 40 Tahun 2007menyatakan Dewan Komisaris.

d. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995tidak dimuat definisi mengenai Perseroan

Publik, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Surat Tercatat, Surat

13 Opcit, C. S. T Kansil,1996, h. 23.



Kabar, dan Hari. Sedangkan dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 kesemua

hal tersebut memiliki definisi masing-masing.

e. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995 khususnya pasal yang menyangkut tentang

Tempat Kedudukan Perseroan tidak memuat aturan secara mendetil sebagaimana

diatur oleh Undang-UndangPT yang baru14.

f. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995, khususnya dimuat mengenai hal-hal yang

tidak boleh dimuat dalam akta pendirian15. Dalam Undang-UndangNomor 40

Tahun 2007, hal tersebut-sejauh yang saya baca-tidak lagi diatur.

g. Mengenai pengesahan PT, maka Undang-Undang 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa

pengesahanPTdilakukan denganpermohonantertulis. Dalam UUPT yang baru, ada

perubahan yang cukup signifikan yaitu permohonan pengesahan dilakukan melalui

teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), hal ini dimuat dalam

Pasal 9 (1) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007.

h. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995tidak diatur mengenaiPerseroan Publik, begitu

pula dengan bagaimana prosedur perubahan anggaran dasar PT Tertutup ke PT

Terbuka, serta bagaimana perubahan Anggaran Dasar PT yang dilakukan dalam

rangka penggabungan/pengambilalihan. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-

UndangNomor 40 Tahun 2007.16

i. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1995 semua saham harus memiliki nilai nominal.

Dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007, dimungkinkan adanya saham tanpa

14Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (2)
16Ibid, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26



nominal namun dengan ketentuan apabila peraturan di bidang pasar modal memang

mengaturnya17.

j. MengenaiModal dasar, maka Undang-Undang 1 Tahun 1995mensyaratkan modal

minimal sebesar 20 juta.Sedangkan dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007

modal minimal adalah 50 juta18.

B. Tinjuan Umum Koperasi

1. Sejarah Koperasi

Gerakan koperasi timbul karena adanya insprirasi dari para pembaharu sosial pada

abad ke-14 didaratan Eropa,dan dapat dicatat serta dikemukakan disini mereka yang

berperan dalam mengembangkan koperasi,antara lain adalah:

1) Francois Charle Fourerier(1771-1837).

Dia adalah anak seorang pedagang bahan pakaian dari Prancis yang berpendapat

bahwa untuk mnghapus kemelaratan kaum miskin sebaiknya dibntuk suatu

masyarakat bersama yang mmpunyai kegiatan-kegiatan produksi,sosial dan pendikan

yang pemilihannya dilakukan secara bersama-sama.teori ini dipratekkan baik di

Perancis sendiri di USA,tetapi gagal.

2) Robert Owen (1771-1858).

Dia adalah seorang industrialis kaya raya dan berfikiran luas,yang menaruh perhatian

terhadap kehidupan orang miskin.Dia berkeinginan untuk mengatasi kesulitan hidup

yang dialami oleh orang-orang dan ingin memberatas kemelaratan.Untuk dapat

17Ibid, Pasal 31 ayat (2)
18Ibid, Pasal 32



melaksanakan idenya tersebut,adalah dengan jalan membntuk suatu masyarakat yang

mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja sama dalam satu atap

dan sebagainya.Untuk itu maka masyarakat harus mampu berdikari atau mencukupi

kebutuhannya sendiri tersebut adalah usaha di bidang pertanian.usaha atau ide Robert

Owen ini pernah dipratekkan di Indiana(USA)dengan nama New Harmony tetapi

gagal19

3) William King

Dia adalah seorang dokter dari inggris yang bercita-cita ingin mengatasi kemelaratan

dengan cara yang disadari pada usaha mereka sendiri (berdikari) dan bersatu untuk

mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Ide ini mirip dengan ide dari Robert Owen,

dan ide william king ini merupakan landasan dari pertumbuhan koperasi konsumsi,.

Selain dari Robert Owen, maka banyak pihak yang menganggap bahwa William

King ini yang dijuluki sebagai bapak koperasi20.

4) louis blanc (1811 – 1882).

Dia adalah seorang pemikir dari perancis yang bercita-cita bahwa pekerjaan pabrik

haruslah memiliki, mengontrol dan menjalankan pabriknya sendiri. Karena para

pekerja itu kebanyakan tidak memiliki keterampilan, maka dianjurkan agar

pemerintah ikut campur tangan dalam pengembangannya dan kemudian menarik diri

setelah pekerjaan tersebut dapat dan mampu mengerjakannya sendiri. Dari perancis

19Republik Indonesia, Depertemen Perdagangan Dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, Latar Belakang
dan sendi dasar koperasi, Jakarta, h. 5

20 Tom Gunadi, Sistem Perekonomian Mnurut Pancasila dan UUD 1945, Penerbit Angkasa, Bandung, 1981,
h. 349



ini dapat dicatat pula bahwa pada sekitar tahun 1850, kaum buruh makin terdesak

kehidupannya karena akibat revolusi industri. Pada masa itu muncullah Nama

Ferdinand lassalle, seorang politikus yang menaruh perhatian pada soal

perkoperasian. Dia menganjurkan agar kaum buruh pun memiliki pabrik-pabrik

seperti halnya para pengusaha industri pada waktu itu. Anjurannya ini mirip dengan

anjuran Louis Blanc. Dari anjuran atau ide ini maka lahirlah koperasi-koperasi

produksi yang pertama, yang didirikan dan dipimpin oleh kaum buruh sendiri21.

Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi dibumi Indonesia ini. Pada

tahun 1896 ada seorang Patih Pamong Praja bernama R.AriaWiria Atmadja di

Purwokerto yang merintis mendirikan suatu Bank Simpanan (Hulp Spaarbank) untuk

menolong para pegawai negeri (kaum priyayi) yang terjerat tindakan dalam soal riba dari

kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Asisten Residen Belanda

yang bertugas di Purwokerto bernama E.Sieburgh.pada tahun 1898 ide R.Aria Wiria

Atmadja ini tidak dapat berlanjut, karena mendapat rintangan atau hambatan sebagai

kegiatan dari politik Pemerintah Penjajah waktu itu.Adapun karya dari R.Aria Wiria

Atmadja yang telah dilakukan adalah:

(a) Mendirikan Bank Simpanan, yang di anjurkan untuk   kemudian diubah menjadi

Koperasi.

(b) Dihidupkannya sistim lumbung Desa untuk usaha penyimpanan padi rakyat pada

musim panen,yang dikelola untuk menolong rakyat dengan cara memberikan

21 Ibid, h.350



pinjaman pada musim paceklik. Lumbung Desa ini nantinya akan ditingkatkan

menjadi koperasi Kredit Padi22.

Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintangi usaha R.Aria Wiria

Atmadja pada waktu itu,dapat dibuktikan disini dengan didirikannya Algemene

Nallscrediet Bank,Rumah Gadai,Bank Desa (skarang menjadi BRI),dan

sebagainya.Adapun tidak terlaksananya pembetukan koperasi pada waktu itu,dapat

disimpulkan disini karenabeberapa sebab antara lain:

1) Belum adanya instansi Pemerintah maupun badan non Pemerintah yang memberikan

penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Pemerintah sendiri waktu itu

menghalang-halangi.

2) Ide koperasi hanya muncul dari segelincir orang tidak mendapat dukungan secara

luas dari masyarakat.

3) Pemerintah penjajah belanda tidak memberikan dukungan untuk pertumbuhan

koperasi kepada masyarakat, karena mereka takut koperasi akan digunakan oleh

kaum pejuang untuk tujuan yang dapat membahayakan pemerintah penjajah.

4) Karena belum ada undang-undang tentang perkoperasian23.

2. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu

cuma yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata  ini, dalam

22 Muhammad Abdulkadir, Hukum Koperasi, Munkner Hans H, Bandung, Alumni, 1982, h.43
23Ibid



bahasa inggris dikenal istilah co dan cooperation, yang dalam bahasa belanda disbut

dengan istilah cooperatieve vereneging yang berarti bekerja sama dengan orang lain

untuk mencapai suatu tujuan.Kata cooperation kmudian diangkat mnjadi istilah ekonomi

sebagai kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan

istilah KOPERSI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sipatnya

sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan

orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai

anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan

menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesjahteraan jasmaniah para

anggotanya24.

Definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai

berikut:

a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi

perkumpulan orang-orang yang berazaskan sosial, kebersamaan bekerja dan

bertanggung jawab.

b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun,

bersipat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama.

24 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi
Indonesia Didalam Perkembangan, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia, 1998, h. 9



c. koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama

secara kekeluargaan25.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan

sebagai mana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Nampak didalam suatu

keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah tujukan

untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga26.Jadi dengan demikian  suatu

usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini

adalah, koperasi harus benar-benar mengabdi kepada kemanusiaan, bukan kepada

sesuatu kebendaan.

2. Merupakan kerjasama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan azas kesamaan

derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar wahana demokrasi

ekonomi dan sosial. Kopersi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada

pada rapat anggota.

3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada

paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada

sangkut pautnya dengan soal kedalam koperasi.

4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan

tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para

25 Ibid h.11
26 Chaniago, Arifal et.al, Pendidikan Perkoperasian Indonesia, Bandung, Angkasa, 1973, h.13



anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan

perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya27.

Didalam undang-undang koperasi Nomor 12 tahun 1967 pada pasal 3 nya

dinyatakan bahwa koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak

sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang mrupakan tata

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,

pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.Dari definisi diatas, maka

koperasi indonesia mempunyai ciri-ciri seprti berikut:

(1) Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan

memproleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula

untuk bergerak disegala sektor ekonomi, dimana saja, dengan mempertimbangkan

kelayakan usaha.

(2) Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk

meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha

koperasi harus dilakukan secara produktif,efektip dan efisien, sehingga mampu

27 Djarot Siwijatmo, Editor, Koperasi di Indonesia, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas  Ekonomi UI, 1982,
h.34



mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mamfaat

sebesar-besarnya pada anggota.

(3) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan

bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam

bentuk apapun juga.

(4) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehndak dan keputusan para anggota dan para

anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa

koperasi.

(5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan

perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal

yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku

bunga yang berlaku dipasar dantidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal

yang diberikan.

(6) Koperasi berprinsif mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri-

sendiri tampa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung

jawab, memiliki otonomi, suadaya, berani mempertanggung jawabkan prbuatan

sendiri dan keinginan menglola diri-sendiri28.

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. PengertianPerjanjian

28Ibid, h. 41



Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak dipergunakan orang, bahkan hampir

semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan

yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu, memang tepat jika masalah kontrak ini

ditempatkan sebagai bagian dari hukum bisnis29.

Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan

istilah "Perjanjian", sebagai terjemahan dari "Agreement" dalam bahasa Inggris, atau

"Overeenkomst" dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan

dengan istilah "Kontrak", yaitu istilah "Transaksi" yang merupakan terjemahan dari

istilah Inggris "Transaction". Namun demikian, istilah "Kontrak" (sebagai terjemahan

dari istilah Inggris "Contract") adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim

digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur

tentang kontrak itu disebut dengan "Hukum kontrak".

Hukum kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory

agreement) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi,

atau menghilangkan hubungan hukum.Selanjutnya, ada juga yang memberikan pengertian

kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum

memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum,

pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus

dilaksanakan. Dan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313), maka

29 Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 3



suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan di mana 1 (satu) orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Perjanjian dalam KUHPerdata ditentukan dalam Pasal 1313 yang merumuskan

“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih”30.Menurut beberapa sarjana, rumusan tersebut selain

tidak lengkap juga sangat luas.Dikatakan tidak lengkap karena didalam rumusan tersebut

hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.Sedangkan dikatakan sangat luas, karena

didalam rumusan tersebut mengunakan kata perbuatan, dalam hal ini perbuatan

mencakup juga perwalian sukarela dan perbuatan melawan hukum.Sehingga hal ini

membuat perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dalam cakupan-cakupannya.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa hal,

seperti berikut :

(1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja

“Mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah

pihak. Dimana seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri” jadi ada

consensus antara dua pihak.

(2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus, dalam pengertian perbuatan

termasuk juga tindakan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang tidak

mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai istilah persetujuan.

30R. Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Pradya Paramita,
Jakarta, 1994, h. 338



(3) Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian

kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah

hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.

(4) Tanpa menyebut tujuan, dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan

mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk

apa31.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pengertian perjanjian menurut Abdul Kadir

adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan32.Perjanjian menurut A. Qiram adalah

suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbutan hukum mengenai harta benda antara dua

pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak

untuk melaksanakan janji itu33.

Sedangkan menurut R. Setiawan pengertian perjanjian dapat dirusmuskan sebagai

suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih34. Sedangkan perjanjian berdasarkan

definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perjanjian adalah

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih35.

2. Dasar Hukum Perjanjian

31 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Cet. III  h. 224.
32Ibid, h. 225
33A. Qirom Meliala, Pokok – pokok perjanjian serta perkembanganya, Liberti, Jakarta, 1987, h. 7
34 R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina cipta, Bandung, 1979,  h. 49
35P. N. H. Simanjuntak, Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 332



Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan

sumber utama dari suatu kontrak. Di samping sumbernya dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut36:

a) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak

tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.

b) Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan

dengan kontrak.

c) Perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, yang mengatur

tentang aspek bisnis internasional.

d) Kebiasaan-kebiasan bisnis yang berlaku dalam praktek seharihari.

e) Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas.

f) Hukum Adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak

tradisional bagi masyarakat pedesaan.

3. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa perjanjian merupakan

salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

bagi para pihak yang telah mengadakan hubungan hukum. Di mana perjanjian akan

menghasilkan suatu perestasi atau kewajiban yang akan di jalani oleh para pihak.Secara

umum suatau perjanjian dikatakan sah jika perjanjian tersebut memenuhi persyaratan

yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Berkaitan dengan hal ini dalam pasal 1320

36Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, Hapusnya perikatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 27



KUHPerdata menyebutkan ada empat syarat sah agar suatu perjanjian dapat dikatakan

sah yaitu 37:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

b) Kecapakat para pihak dalam membuat persetujuan.

c) Hal tertentu.

d) Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sebagaimana yang dimaksud diatas oleh Subekti menggolongkan

menjadi dua bagian, yakni :

a) Syarat subyektif, adalah syarat yang berkenaan dengan orang atau subyek yang

mengadakan perjanjian, yang termasuk dalam syarat ini adalah adanya kesepakatan

bagi mereka yang membuat perjanjian.

b) Syarat obyektif, adalah syarat yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum

yang dilakukan38. Adapun yang termasuk kedalam syarat ini adalah adanya hal

tertentu dan sebab yang halal.39

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal beberapa asas, diantaranya adalah sebagai berikut

:

(a) Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian dapat dikatakan lahir, jika telah ada kata sepakat diantara para pihak

yang mengadakan.Artinya, bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah

tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan adanya suatu

37 Ahamadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 35
38Simatupang, Richard Burthon, Aspek Hukum Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,  h. 28
39R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bina Cipta, Bandung, 1994, h. 17



formalitas tertentu.Semua perjanjian yang timbul apabila telah ada konsensus atau

persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata

sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila

salah satupihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapatkekeliruan objek

kontrak40.

(b) Kekuatan mengikat

Terhadap mengikat ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1338 ayat (1)  yangmenyebutkan“Semuaperjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagaiundang-undang bagi mereka yang membuatnya”.41

(c) Kebebasan berkontrak

Bahwa hukum perikatan yang diatur pada buku III KUHPerdat mengaut system

terbuka, artinya orang bebas mengdakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas

mengadakan perjanjian denga siapapun juga dan bebas untuk menentukan isinya,

syarat dan luasnya perjanjian“Dalam pada itu,suatu kebebasan juga dibatasi dengan

adanya campur tangan penguasa atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi

warganya, timbulnya aliran dalam masyarakat menuju keadilan sosial, timbulnya

formalisme yang diciptakan para pihak”.42

40Syahmin, AK, Hukum Kontrak Internasional,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5
41R. Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pradya Paramitha, Jakarta, 1999, h.

342
42R. Setiawan, Pokok- pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1989, h. 33




