
HKHBP BAHAN DISKUSI-I 

KASUS POSISI 

� tuan AHMAD, pedagang, tinggal di Medan, Jalan Kiwi Nomor 15 adalah seorang 

pesero yang memiliki 25 % saham dengan gelar Direktur pada perseroan terbatas 

PT. UNTUNG SAJA, berkedudukan di Medan. Selain itu Nyonya ALEXANDRA 

OEI, Ibu Rumah Tangga, juga memiliki saham sebanyak 75 % dalam PT tersebut 

dan menjabat sebagai Komisaris. Saham-saham dalam PT tersebut semuanya 

seluruhnya terdiri dari 1000 lembar saham biasa, masing-masing dengan nilai 

nominal Rp. 1.000.000 dan semuanya sudah diambil bagian dan disetor penuh 

oleh para pesero PT. 

� PT. UNTUNG SAJA adalah pemilik HGU No. 1/Desa Paluh Manis, Kecamatan 

Lima Puluh, Kabupaten Asahan, Prop. Sumut dan telah menghasilkan sebagai 

PKS (perkebunan kelapa sawit). Untuk kelancaran usahanya, PT. Untung Saja 

telah memperoleh kredit modal kerja dari PT. BANK MANDIRI Cabang Medan-

Imam Bonjol sebesar Rp. 15.000.000.000 dan sesuai dengan bunyi akta 

persetujuan kredit yang ada, tanah yang diuraikan dalam sertipikat tersebut telah 

dipasang Hak Tanggungan Pertama untuk kepentingan Bank tersebut sampai 

sebesar Rp. 18.000.000.000. sampai dengan saat akan dibuat aktanya menurut 

keterangan tertulis Bank yang bersangkutan ternyata saldo-debet rekening PT. 

UNTUNG SAJA pada Bank tersebut adalah sebesar Rp. 8.750.000.000 

� Nyonya ALEXANDRA OEI telah meninggal dunia tanpa berwasiat di Medan, 

kediamannya terakhir, pada tanggal 17 Agustus 2003.Menurut Surat Keterangan 

Hak Waris yang ada, yang jadi ahli-warisnya adalah suaminya bernama tuan 

USMAN TAN, Pedagang, dan anaknya bernama tuan YUSMAN TAN, 

mahasiswa S2 di USU,  serta anaknya yang paling bungsu bernama SUSY TAN, 

siswi SD St. Joseph Medan, ketiganya tinggal di Medan, Jalan Sutomo Nomor 

101 Medan. Harta kekayaan lain yang ditinggalkan oleh nyonya ALEXANRA 

OEI tersebut berupa 4 pintu ruko yang terletak di Jalan Surabaya Nomor 103, 

105, 107, 109 dan keempatnya didirikan di atas sebidang tanah yang diuraikan 

dalam SHGB No. 751/Pasar Baru Kodya Medan terdaftar atas nama Almarhumah  

tersebut.  

� Oleh karena sudah merasa lanjut usia, Tuan AHMAD bermaksud hendak pensiun 

dari kegiatan usaha dan hendak menjual 10 % dari seluruh sahamnya kepada tuan 

BASUKI, pedagang, tinggal di Medan, Jalan Merak Nomor 452 dan sisa dari 

seluruh sahamnya hendak dijual kepada tuan Ruslan, wiraswasta, tinggal di Jalan 

Kasuari Nomor 417 

� Ahliwaris Nyonya ALEXANDRA OEI menyetujui maksud tuan AHMAD dan 

bermaksud hendak mendaftarkan saham-saham peninggalan Almarhumah 

tersebut menjadi atas nama tuan Yusman Tan saja dan sekaligus menghendaki 

Yusman Tan melanjutkan pengurusan PT tersebut sebagai Direktur Utama, 

sedangkan Basuki dan Ruslan akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan 

Komisaris.  

� Jelaskan bagaimana mengidentifikasi permasalahan (hukum) yang ada dan 

selanjutnya uraikan bagaimana menyelesaikan permasalahan hukumnya dan 

jelaskan pula akta (akta-akta) apa yang harus dibuat untuk menghadapi kasus 

tersebut di atas dan bagaimana prosedur membuatnya. 


