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B A B   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Sasaran utama pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada pengingkatan 

kemakmuran rakyat Indonesia secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, 

menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang 

ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang 

pembangunan ekonomi tersebut adalah ketentuan-ketentuan di bidang hukum 

Perseroan Terbatas. 

 

Dewasa ini para pelaku ekonomi lebih menyukai badan usaha yang berbentuk 

Perseroan terbatas karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas hanya 

pada saham-saham yang ditanamkan didalamnya. Perseroan Terbatas juga 

memberikan berbagai kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk 

mengalihkan, menjual  seluruh atau sebagian kepada orang lain. Perseroan 

Terbatas  merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum 

yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga menjadi persekutuan modal 

yang oleh undang-undang menentukan bahwa semua saham-saham yang 

ditempatkan harus disetor penuh agar dapat menjalankan usahanya, mampu 

berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna. 
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Perseroan Terbatas telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut 

menimbulkan berbagai kemudahan bagi para pihak pelaku ekonomi untuk 

mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas karena dianggap lebih 

efektip dan diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang. 

 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan 

bahwa: 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. 

 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah organisasi bisnis 

yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan 

tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta 

kekayaan pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Tanggung jawab 

pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambilnya dan dibebaskan dari 

hutang-hutang dan kerugian perseroan. 

 

Istilah perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan istilah terbatas 

menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Perseroan Terbatas memiliki 

akumulusi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab  pemegang 

saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas 
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merupakan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, yang terdiri dari 

bebrapa unsur :  

1. Persekutuan beberapa orang/badan hukum. 

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 nama yang sama dengan tanggung 

jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan 

 

Oleh karena itu dalam Perseroan Terbatas terdapat dua golongan yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda satu sama lain. Golongan yang satu mempunyai cita-

cita untuk menjalankan usaha dan memimpin perusahaan, di mana mereka 

memberikan seluruh penghidupan dan perhatiannya terhadap kemajuan 

perusahaan. Sebaliknya golongan lainnya hanya mengharapkan keuntungan saja 

dari penyertaan modalnya dalam perusahaan. Pemilik modal tidak harus 

memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal 

untuk menjadi pimpinan.  

 

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dalam menjalankan  semua 

aktifitasnya diwakili oleh organ-organ.  Adapun organ-organ perseroan terbatas 

adalah sebagai berikut : 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang 

mempunyai kekuasaan lebih tinggi dalam perseroan tersebut. Rapat Umum 
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Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Biasa 

(RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). 

b. D i r e k s i. 

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan menjalankan 

dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif). Organ direksi ini 

dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan oleh karenanya harus 

bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

c. Komisaris. 

Komisaris merupakan organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap jalannya perseroan. Komisaris tersebut dipilih oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan oleh karenanya harus bertanggung jawab 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 

Organ-organ tersebut mewakili seluruh kepentingan Perseroan Terbatas, mereka 

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan kegiatan 

perseroan serta mempunyai fungsi masing-masing yang bertanggung jawab 

mewujudkan tujuan perseroan yaitu terciptanya suasana kebersamaan dan 

kerjasama dalam pengendalian perseroan serta perolehan keuntungan yang 

sebesar-besarnya serta menjamin keamanan penanaman modal. Untuk 

melaksanakan tanggung jawab serta kerjasama ini dirangkum dalam satu fungsi 

organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS)  yang dalam pelaksanaannya 

diatur dalam Undang-Undang. 
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Dilihat dari segi fungsi ketiga organ tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi sehingga Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu diadakan ditempat kedudukan perseroan 

atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain 

dalam anggaran dasar serta tempat pelaksanaanya harus terletak di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diadakan di tempat kedudukan 

bursa di mana saham perseroan dicatatkan, dapat juga dilakukan melalui media 

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang 

memungkinkan semua peserta pemegang saham saling melihat dan mendengar 

secara langsung serta berpartisipasi di dalam rapat. 

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 

undang-undang atau anggaran dasar. Dalam forum Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang seluas-

luasnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha  perseroan dari direksi atau 

komisaris, yang  berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak berhak 

mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir atau terwakili dalam 

rapat. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) dapat mengakomodir seluruh  hak dan kewajiban pemegang saham sesuai 

dengan ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut 
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Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul :  

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka pokok 

pembahasan dan kajian dalam penelitian ini adalah fungsi Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu 

perseroan, sehingga perseroan tersebut dapat berkembang dan mencapai tujuan 

utamanya yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.  

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memiliki 

kedudukan  tertinggi, oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam 

batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Hal inilah yang 

menjadi rumusan masalah dalam kajian penelitian ini. Adapun permasalahan  

yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :   

a. Hak pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

b. Kewajiban pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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Ruang lingkup penelitian dalam tulisan ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu 

hukum keperdataan khususnya hukum perseroan yang merupakan perkembangan 

dari hukum ekonomi. Perseroan Terbatas memiliki organ-organ penting dalam 

menjalankan usahanya dan saling bersinergi dalam mencapai tujuan perseroan.. 

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kewenangan 

yang lebih tinggi dari organ-organ perseroan lainnya menjadi suatu hal yang perlu 

diteliti tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dalam rapat umum 

pemegang saham menururut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Tulisan ini memfokuskan penelitiannya pada 

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam  suatu Perseroan 

Terbatas. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

 

Sesuai dengan permasalahan dan pokok pembahasan serta kajian dalam penelitian 

ini adalah fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan hak 

dan kewajibannya  dalam suatu perseroan,  maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Penjabaran tentang hak-hak pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007. 

2. Penjabaran tentang kewajiban pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis. 

1.   Kegunaaan Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran penulis 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan bahan bacaan atau 

referensi bagi penulis lainnya, para mahasiswa, dan masyarakat umum dalam 

mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan. 

 

2. Kegunaan Praktis  

a. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi para praktisi hukum, 

pengusaha, pengacara dan frofesi lainnya yang memerlukan informasi tentang 

pelaksanaan RUPS menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

b. Sebagai pertanggungjawaban akademis sekaligus menjadi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 
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B A B  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A.  Perseroan Terbatas 

 

 

1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

 

 

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku 

sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 

1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 

Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas 

yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala 

perubahannya. 

 

Secara garis besar, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai 

bagaimana perseroan didirikan, tujuan perseroan, organ-organ yang ada dalam 

perseroan, kewenangan dan tanggung jawab pemegang saham, direksi dan 

komisaris, anggaran dasar dan hal-hal mengenai hubungan perseroan dengan 

pihak ketiga secara general. 

 

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi syarat-syarat / persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan 
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terbatas telah berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan di hadapan 

notaris oleh para pendirinya, sedangkan status badan hukum perseroan diperoleh 

setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 

 

2. Pengertian Perseroan Terbatas. 

 

 

Istilah perseroan menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam 

saham-saham (sero), dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab 

pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Pasal 1 

Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007,  menentukan :  “ 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”. 

 

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk hukum (legal form) yang didasarkan 

kepada fiksi hukum (legal fiction) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis 

yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (natural person). 

Dengan demikian, perseroan dapat melakukan semua fungsi hukum dari orang 

perseorangan, yaitu dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat atau digugat, 

dapat membeli sesuatu atau menjual harta kekayaannya, dapat menerima hibah 

sesuatu dari pihak lain, berhak menerima pengalihan atas suatu tagihan, 

berkewajiban untuk membayar utang dan kewajiban lain kepada pihak lain, dapat 

menerima atau memberikan pinjaman. Pemegang saham tidak berkewajiban untuk 
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membayar utang-utang perseroan. Jika suatu perseroan dinyatakan pailit oleh 

pengadilan, tidaklah membawa konsekwensi yuridis bahwa  para pemegang 

sahamnya juga ikut dinyatakan pailit. 

Suatu perseroan adalah suatu legal entity yang terbentuk berdasarkan suatu 

perjanjian atau kontrak yang dibuat diantara para pemegang sahamnya yang 

masing-masing telah memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk 

menjadi modal perseroan itu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 

tertuang dalam akte pendirian perseroan, yaitu anggaran dasar perseroan dan akta-

akta perubahan yang dibuat setelah akta pendirian. Jika seorang pemegang saham 

telah menyetorkan seluruh kewajiban setor atas modal perseroan sebagaimana 

telah ditentukan dalam akte pendirian dan akta-akta perubahannya, pemegang 

saham yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban lain berkenaan dengan 

utang-utang perseroan kepada para kreditornya.  

    
Pasal 7 Ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007, menetukan bahwa suatu perseroan 

menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan untuk 

jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya oleh Menteri 

Hukum dan Ham. Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur 

badan hukum seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas, sebagai 

berikut :  

a. Organisasi yang teratur. 

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari 

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Keteraturan 
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organisasi dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang perseroan 

terbatas, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan dan 

keputusan RUPS. 

b. Harta kekayaan sendiri. 

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal yang terdiri dari seluruh 

nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda 

bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, 

misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat 

berharga dan piutang sendiri. 

c. Melakukan hubungan hukum sendiri. 

Sebagai badan hukum perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan 

pihak ketiga yang diwakili direksi, dimana direksi bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

d. Mempunyai tujuan sendiri. 

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai 

tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. 

Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan 

adalah mencari keuntungan dan atau laba (profit oriented). (Abdulkadir 

Muhammad. 2002: 69). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perseroan terbatas adalah badan 

hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan berdasarkan perjanjian 
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melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. 

 

3.  Pendirian dan Tujuan Perseroan Terbatas 

 

 

Sebelum suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh pendiri, dapat diadakan suatu 

tawaran kepada khlayak ramai untuk turut serta dalam tawaran itu yang 

dinamakan prospectus, yang memuat tentang segala sesuatu mengenai tujuan 

perusahaan, susunan pengurus, besarnya modal dan lain sebagainya. Dengan 

demikian dapat dikatakan tidak boleh mengandung unsur penipuan karena 

merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH 

Perdata. Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas (Abdulkadir Muhammad, 

1996:11) harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Perseroan Terbatas. Untuk mendirikannya harus dengan menggunakan akta resmi 

yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari 

perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta 

ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

 

Untuk mendapat pengesahan menteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Perseroan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. 
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3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal 

dasar. (Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 & UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas) 

 

Adapun syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan, yaitu: 

1. Perjanjian antara dua orang atau lebih yang berarti hal ini menegaskan prinsip 

yang dianut oleh undang-undang perseroan sebagai badan hukum yang 

dibentuk berdasarkan perjanjian. 

2. Dibuat dengan akta otentik di muka notaris menurut ketentuan Pasal 7 Ayat 

(1) Undang-undang Perseroan Terbatas. 

3. Modal dasar perseroan yang ditentukan pada Pasal 32 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

4. Pengambilan saham saat perseroan didirikan yang menurut ketentuan Pasal 7 

Ayat (2) UUPT bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian 

saham pada saat perseroan didirikan. 

 

Sedangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan ialah: 

1. Membuat akta pendirian dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia terdapat 

dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007. 

2. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri hukum dan HAM. Pasal 7 Ayat 

(4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007. 

3. Akta pendirian beserta surat pengesahan harus didaftarkan dalam daftar 

perusahaan Pasal 8 Ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007. 
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4. Akta pendirian beserta surat pengesahan harus diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia Pasal 9 UUPT Nomor 40 Tahun 2007. 

 

Didalam akta pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan 

lain yang sekurang-kurangnya memuat: 

1. Nama lengkap pendiri beserta tempat tinggal, lahirnya, pekerjaannya, tempat 

tinggalnya serta kewarganegaraannya. 

2. Susunan dan nama lengkap anggota direksi dan komisaris yang pertama kali 

diangkat beserta tempat dan tanggal lahirnya, pekerjaannya, tempat tinggalnya 

serta kewarganegaraannya. 

3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, dan nilai 

nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan 

disetor pada saat pendirian. 

4. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta 

susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan 

didirikan. (Pasal 13 UUPT Nomor 40 Tahun 2007) 

 

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995, perseroan terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, 

tetapi setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian 

tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, dengan kata lain 

tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan perkembangan selanjutnya 

sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran 

Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam 
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Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat 

UU Nomor 1 Tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban 

direksi perseroan terbatas yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU Nomor 40 

Tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan dan kewajiban Menteri 

Hukum dan HAM. 

 

4. Anggaran Dasar 

 

 

Mengenai anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dibuat secara otentik (akta 

notaris) dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 15 UUPT 

Tahun 2007. Isi anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat: 

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas. 

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan undang-

undang. 

3. Jangka waktu berdirinya perseroan. 

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang 

disetor. 

5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham jika ada, berikut jumlah sahanuntuk 

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat dan nilai nominal setiap saham. 

6. Susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris serta wewenang dan 

kewajiban komisaris. 

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 
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8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota 

direksi dan komisaris. 

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. 

 

Mengenai tujuan Perseroan Terbatas dapat dilihat dari anggaran dasar perseroan 

yang merumuskan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tujuan utama perseroan terbatas adalah memperoleh 

keuntungan atau laba.. 

 

B.  Organ-organ  Perseroan Terbatas 

 

 

Organ-organ perseroan ini juga dapat disebut dengan alat perlengkapan perseroan 

terbatas yang bedasarkan ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat 

konstitutif dari badan hukum, berupa anggaran dasar dan atau undang-undang 

serta peraturan-peraturan lain menunjukkan orang-orang mana yang dapat 

bertindak untuk dan atas pertanggung-jawaban badan hukum, orang-orang ini 

disebut dengan organ (alat perlengkapan) dari badan hukum tersebut (Ali Rido, 

1993 : 33). 

 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang termasuk dalam 

organ perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, 

dan Dewan Komisaris. Pasal 1 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan 

Rapat Umum Pemegang Saham, yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 
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kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-

undang ini dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan pasal tersebut maka dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

memegang dua kekuasaan atau wewenang yaitu: 

a. Kekuasaan tertinggi dalam perseroan. 

b. Wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 

 

Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak 

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau 

komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak 

bertentangan dengan kepetingan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali 

semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas 

penambahan mata acara rapat harus disetujui secara bulat.  

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan 

atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana 

ditentukan dalam anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri 

atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan 

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan 

berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan 

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 
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Selanjutnya Pasal 1 Ayat (5) UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan 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. Dengan demikian direksi adalah 

merupakan Dewan Direktur yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri 

atas beberapa anggota direksi yaitu satu orang sebagai presiden direktur. Direksi 

menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan 

pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.  

 

Menurut Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dapat 

diangkat untuk menjadi anggota Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah : 

a. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum (orang dewasa 

atau cakap); 

b. Tidak pernah dinyatakan pailit;  

c. Tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai anggota direksi atau komisaris yang 

menyebabkan pailitnya suatu Perseroan Terbatas; 

d. Bukan orang yang pernah dihukum karena pernah melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 

pengangkatan. 

 



 20 

Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk 

pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseroan 

dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan 

dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, 

penggantian dan pemberhentian anggota direksi serta dapat juga mengatur tentang 

tata cara pencalonan anggota direksi. 

 

Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi wajib 

diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka 

waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika 

pemberitahuan belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang 

diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh direksi yang 

belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan ini tidak termasuk 

pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya 

sendiri. Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi 

batal demi hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris 

mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling 

lambat 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. 

 

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan  dan wajib dilaksanakan 

setiap anggota direksi dengan itikad dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota 
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direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. 

Jika direksi terdiri atas dua orang atau lebih, maka setiap anggota direksi 

bertanggung jawab secara tanggung renteng. Anggota direksi perseroan tidak 

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan jika dapat 

membuktikan hal-hal sebagai berikut : 

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan sesuai dengan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 

3. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan  

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya 

kerugian tersebut. 

 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam 

menjalankan perseroan. Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 

2007 menyatakan bahwa komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), dan disebutkan juga dalam Pasal 111 Ayat (2) bahwa untuk pertama kali 

pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama 

komisaris dalam akta pendirian. Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka 

waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. 
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Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengangkatan, 

penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat 

mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. 

Namun, jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak menentukan saat 

mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan 

komisaris, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian mulai berlaku 

sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 

Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris wajib 

diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam waktu 

30 hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan belum 

dilakukan, menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan 

dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi. 

Pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan adalah 

batal demi hukum sejak saat anggota komisaris lainnya mengetahui tidak 

terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak diketahui, 

direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris 

yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukan kepada menteri untuk 

dicatat dalam daftar perseroan. 

 

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota 

dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian,  dan bertanggung jawab 

dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi 

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 
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Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas 

kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau 

lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan 

komisaris. Anggota dewan komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban 

atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan : 

1. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 

2. tidak mempunyai kepantingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan 

3. telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbil atau  

berlanjutnya kerugian perseroan. 

 

C. Modal dan Saham 

 

 

1. Modal Perseroan 

 

Istilah modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun 

dalam bahasa perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi adalah 

penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu 

perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

(Dhanieswara K Harjono, 2007:10). 

 

Menurut pasal 31 UUPT Nomor.40 Tahun 2007, modal dasar perseroan terdiri 

atas seluruh nilai nominal saham dan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan 

modal dasar tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di 
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bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai 

nominal. Modal dasar perseroan paling sedikit lima puluh juta rupiah dan 

perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan 

paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan 

dan disetor serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, serta pengeluaran 

saham lebih lanjut yang dilakukan untuk menambah modal yang ditempatkan 

harus disetor penuh (Pasal 32 dan 33 UUPT Nomor 40 Tahun 2007). 

 

Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai hak tagih terhadap 

perseroan dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban 

penyetoran atas harga saham yang telah diambil, kecuali disetujui oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak tagih terhadap terhadap perseroan yang 

dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap 

perseroan yang timbul karena : 

1. perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 

2. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah 

membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau jamin; 

3. perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan 

perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai 

dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyta telah diterima 

perseroan. 
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Penambahan modal perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) untuk penambahan modal dasar adalah sah jika dilakukan dengan 

memperhatikan persyaratan kuorum  dan jumlah suara setuju untuk perubahan 

anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan 

dan/atau anggaran dasar.   

 

2.  Saham Perseroan 

 

 

Saham adalah bukti atas penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para 

pemegang saham perseroan terbatas. Dengan demikian berarti saham 

menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam 

suatu perseroan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 511 angka (4) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang dianggap sebagai 

kebendaan bergerak karena ditentukan undang-undang adalah juga termasuk 

didalamnya sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, 

persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda 

persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak 

bergerak. Ini berarti saham-saham atau sero-sero dan andil-andil adalah 

merupakan kebendaaan bergerak, dan karenanya secara umum tunduk pada hal-

hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak. 

 

Sebagai benda yang merupakan milik bersama, saham merupakan benda yang 

dikategorikan sebagai milik bersama bebas, yang berbeda dari kepemilikan 

bersama atas harta kekayaan perseroan yang merupakan milik bersama yang 
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terikat. Ini berarti, atas setiap harta kekayaan yang merupakan milik perseroan, 

dimana setiap pemegang saham memiliki bagian yang sebanding dengan 

pemilikan sahamnya dalam perseroan, dengan makna kepemilikan bersama yang 

terikat, berarti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta 

kekayaan yang merupakan milik perseroan tersebut, termasuk untuk mengalihkan 

dan membebaninya dengan hak-hak perseorangan maupun hak kebendaan.  

 

Yang dimaksud dengan saham biasa adalah kelas saham atau klasifikasi saham 

yang memiliki seluruh hak dan kewajiban sebagaimana halnya suatu perseroan 

terbatas yang hanya menerbitkan satu kelas atau klasifikasi saham, yaitu saham 

yang memiliki hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat perseroan terbatas serta 

untuk mengajukan usulan, menerima atau menolak usulan untuk segala hal yang 

dibicarakan dalam rapat, memperoleh deviden atas keuntungan perseroan terbatas, 

mengalihkan, membebani, mengasingkan, menjual, menyerahkan, menggadaikan 

atau menjaminkan saham-saham tersebut.   

 

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan 

memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika persyaratan kepemilikan 

saham telah ditetapkan, tetapi tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh 

kepemilikan saham tersebut  tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang 

saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus 

dicapai. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.  Saham yang 

tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan oleh perseroan. Ketentuan ini tidak 
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menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam 

perundang-undangan di bidang pasar modal.   

 

Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, 

yang memuat : 

1. nama dan alamat pemegang saham; 

2. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan 

klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; 

3. jumlah yang disetor atas setiap saham; 

4. nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai 

hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan 

tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 

5. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. 

 

Pengeluaran saham atau emisi adalah penawaran saham kepada khalayak ramai. 

Pada waktu pendirian perseroan terbatas, sebagian saham telah diambil para 

pendiri. Saham-saham lainnya ditawarkan kepada umum baik secara dibawah 

tangan maupun dengan memasukkan ke pasar modal di bursa. Perseroan-

perseroan yang sifatnya lokal dan tidak membutuhkan modal, lazimnya menjual 

saham-sahamnya dalam lingkungan yang terbatas, sedangkan perseroan yang 

besar dan banyak membutuhkan modal biasanya mengeluarkan saham-sahamnya 

di pasar modal.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun tekhnologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metodelogis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1995 : 1). Sedangkan 

metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan. Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh 

data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian 

hukum merupakan hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. (Abdulkadir 

Muhammad, 2004: 43) 

 

A.  Jenis  Penelitian 

 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. 

Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

terbatas. Tujuan pokoknya adalah mengidentifikasi hak dan kewajiban para 

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan 

kewewenangan yang ada. 
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Penelitian hukum normatif bersifat pemaparan/penjabaran dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku disuatu tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 

50). Penelitian hukum normatif akan memaparkan secara lengkap mengenai hak 

dan kewajiban pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

 

B. Pendekatan Masalah 

 

 

Sesuai dengan spesifikasi jenis hukum tertulis yang menjadi fokus kajian normatif 

maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif 

analitis substansi hukum, objek kajiannya berfokus kepada substansi hukum. 

Dalam penelitian ini objek kajiannya adalah hak dan kewajiban Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) serta hal-hal lain yang terkandung di dalamnya. 

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penulisan ini mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah. 

2. Mengkaji secara deskriftif analitis bahan hukum primer dan sekunder guna 

memberi jawaban atas  permasalahan yang telah dirumuskan. 

3. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk skripsi. 
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C.  Data dan Sumber Data 

 

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang 

digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak 

berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan 

hakim. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

4. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur hukum keperdataan, 

hukum perseroan, hukum perjanjian, hukum bisnis, koran-koran dan 

majalah serta rubrik-rubrik tulisan hukum lainnya. 

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus 

umum, kamus hukum, dan ensiklopedia. 
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D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

studi pustaka. Studi pustaka  yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas (Abdulkadir 

Muhammad,2004: 81).  Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, meneliti, 

mempelajari dan mengutip peraturan perundan-undangan dan pendapat para 

sarjana yang di peroleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok 

bahasan.. 

 

Pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara , sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah 

lengkap, sudah benar, dan sesuai dengan masalah. 

b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data. 

c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, 

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

d. Sitematika data, yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 
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E. Analisis Data 

 

 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kwalitatip yaitu dengan 

cara menguraikan data dalam bentuk kalimat guna memudahkan memberi arti 

terhadap data. Uraian dalam bentuk kalimat tersebut berupa penjelasan tentang 

hubungan data yang satu dengan data yang lainnya, disusun dalam bentuk laporan 

penelitian yang mendeskripsikan secara rinci, lengkap dan sistematis.  Setelah 

data selesai diolah dengan melalui seleksi data, klasifikasi data dan sistematis 

data, kemudian dilakukan interpretasi data, sehingga data yang disajikan lebih 

jelas dan bermakna serta mempermudah pneliti untuk memahami permasalahan 

dalam penelitian ini. 

 

Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis. Data yang telah dianalisis akan dilakukan 

penarikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
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B A B  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hak  Pemegang Saham Perseroan.  

 

Masyarakat lebih memilih bentuk badan usaha perseroan terbatas dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, disebabkan perseroan terbatas merupakan satu-

satunya bentuk badan usaha yang memungkinkan pendirinya hanya bertanggung 

jawab sebesar nilai saham yang disetornya tanpa meibatkan harta kekayaan 

pribadi lainnya. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas 

menegaskan prinsip tanggung jawab terabatas tersebut dengan menetapkan bahwa 

pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang 

dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 

melebihi nilai saham yang telah diambilnya.  

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk : 

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 

2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 

3. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. 

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang 

saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Hal ini berarti bahwa hanya 

pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham  
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perseroan yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa dalam hal perseroan 

mengeluarkan lebih dari satu jenis klasifikasi saham, maka hak-hak pemegang 

saham yang ada untuk tiap-tiap klasifikasi dapat dibaca dalam anggaran dasar 

perseroan. 

Hak yang melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-

bagi. Dengan demikian berarti jika terdapat 1 (satu) lembar saham yang dimiliki 

oleh lebih dari 1(satu) orang, maka hak yang ada dan lahir dari kepemilikan saham 

tersebut hanya dapat dipergunakan satu kali oleh satu subjek hukum. Artinya, jika 

1 (satu) lembar saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) subjek hukum/orang per 

orang dan atau badan hukum maka harus ditunjuk 1 (satu) orang  atau badan 

hukum dari sekian banyak pemilik saham tersebut sebagai wakil bersama. 

Tindakan yang dilakukan atau apapun pelaksanaan hak yang diambil oleh wakil 

tersebut  mangikat seluruhnya. Demikian juga halnya dengan pencatatan saham 

tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada umumnya dicatatkan 

sebagai kepemilikan bersama. 

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan, sebagai berikut: 

1. hak individual yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat 

dibagi : 

a) hak yang melekat pada penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang 

Saham. 
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b) hak yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

2. hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif ( 

derivatif suit  atau derivatif action).   

Hak individual pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah hak yang 

melekat pada diri pemegang saham, atas setiap lembar saham yang dimilikinya, 

antara lain meliputi : 

1. Hak untuk memperoleh saham dari  penerbitan saham selanjutnya ( first right 

of  refusal ); 

2. Hak mendahului untuk ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang 

saham lainnya yang hendak menjual sahamnya ( manakala diatur dalam 

anggaran dasar); 

3. Hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan utang; 

4. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri 

apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan 

tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan 

Komisaris; 

5. Hak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang 

wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang 

merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa : 
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a.    perubahan anggaran dasar, 

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai 

lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih peseroan, atau: 

c.    penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. 

6. Hak untuk exit atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak 

lain) dari perseroan terbatas; 

7. Hak untuk memperoleh deviden; 

8. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi; 

9. Hak untuk memanggil RUPS; 

10. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS. 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak-

hak yang individual pemegang saham dapat ditemukan pengaturannya dalam : 

1. Pasal 43 Ayat (1) UUPT, yaitu hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah 

saham yang seimbang dengan kepemilikan sahmanya untuk klasifikasi saham 

yang saham, manakala perseroan terbatas bermaksud mengeluarkan saham 

baru dengan kelas saham yang sama, 

2. Pasal 43 Ayat (2) UUPT, yang menyatakan dalam hal saham yang akan 

dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya 

belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak mengambil 
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bagian terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan 

perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. 

3. Pasal 51 jo. Pasal 48 Ayat (10) UUPT tentang hak untuk memperoleh setiap 

lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas. 

4. Hak untuk menjual dan atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang 

dimiliki olehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUPT. 

Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang       

memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya 

perlalihan hak milik dapat terjadi karena : 

a) perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah; 

b) undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan; 

c) karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang 

dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas selanjutnya menentukan bahwa jika saham 

yang hendak dialihkan adalah saham dalam perseroan terbatas tertutup, maka 

dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dapat diatur adanya ketentuan 

yang hal-hal sebagai berikut : 

a) mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam 

perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas 

tersebut dijual kepada pihak  ketiga; 
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b) Mensyaratkan diperolehnya persetujuan / izin instansi yang berwenang 

terlebih dahulu. Jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas 

yang terbuka, maka berlakulah ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan dalam bidang pasar modal, termasuk Undang-Undang Pasar 

Modal dan peraturan BAPEPAM sebagai pelaksanaan dari Undang-

Undang Pasar Modal. 

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan 

terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau 

pemgang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang tersebut tidak membeli, 

pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak 

ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya 

tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Kewajiban menawarkan saham kepada 

pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya 

berlaku 1 (satu) kali. 

Dalam hal anggaran dasar menentukan adanya hak pre-emtive dalam penjualan 

saham perseroan terbatas, atau hak mendahului dari pemgang saham lain dalam 

perseroan terbatas untuk membeli setiap lembar saham yang hendak dijual oleh 

pemegang saham perseroan, maka pemegang saham yang akan menjual sahamnya 

wajib untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya yang hendak dijual tersebut 

kepada pemegang saham dalam klasifikasi tertentu (sesuai dengan kelas 

sahamnya) atau pemegang saham lain (dalam hal tidak ada kelas saham atau 
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pemegang kelas sahamnya sudah tidak ada lagi yang berminat). Kewajiban 

menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham 

lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali. Penawarn dilakukan terus menerus secara 

proporsional menurut imbangan besarnya kepemilikan saham masing-masing 

pemegang saham yang ada dalam perseroan, hingga tidak ada lagi pemegang 

saham dalam perseroan yang bermaksud mebeli saham tersebut. 

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran 

terakhir yang dilakukan ternyata pemegang saham yang ditawarkan tersebut tidak 

membeli, pemegang saham penjual dapat menawar dan menjual sahamnya kepada 

pihak ketiga. Walau demikian tidak menutup kemungkinan bahwa setiap 

pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya untuk menarik 

kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, 

manakala tidak ada pemegang saham yang berminat untuk membeli. 

Jika dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak 

memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui 

pemindahan hak atas saham tersebut. Jika hal pemindahan hak atas saham 

disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

diberikan. 

5. Dalam hal diatur dalam anggaran dasar, hak untuk ditawarkan terlebih dahulu 

jumlah saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham 
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yang sama, manakala ada pemegang saham yang bermaksud untuk menjual 

sahamnya. Pasal 57 Ayat (1) UUPT. 

6. Pasal 60 Ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa saham dapat diagunkan 

dengan gadai atau fidusia sepanjang tidak ditentukan dalam anggaran dasar. 

7. Pasal 61 Ayat (1) UUPT yang secara tegas memberikan hak kepada setiap 

pemegang sham untuk mengjukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan 

negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil 

dan tanpa alasan wajar sebagai akibat putusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan 

Komisaris. 

8. Pasal 62 Ayat (1) UUPT, yaitu hak untuk meminta kepada perseroan agar 

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak 

menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau 

perseroan, berupa : 

a) perubahan anggaran dasar; 

b) pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai 

lebih dari 50% (lima puluh ) persen kekayaan bersih perseroan; atau 

c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. 

Pada umumnya semua subjek hukum yang dapat bertindak atau orang per orang 

yang cakap bertindak dalam hukum dapat membeli atau memiliki saham dalam 

suatu perseroan, dengan ketentuan bahwa bagi perseroan terbatas itu sendiri, yang 
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bermaksud untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

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 kembali oleh perseroan 

dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh 

perseroan itu 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. 

Pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas itu sendiri, baik langsung 

maupun tidak langsung , yang bertentangan dengan hal tersebut batak karena 

hukum. Satu hal perlu dicatat disini adalah bahwa direksi secara tanggung renteng 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad 

baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal 

karena hukum. 

9. Pasal 71 UUPT terkait dengan pembagian deviden dan Pasal 72 UUPT terkait 

dengan deviden interim. Pada umumnya deviden dibagikan setelah 

berakhirnya tahun buku. Deviden hanya dapat dibagikan jika cadangan wajib 

telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh) persen dari 
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jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Dalam hal cadangan wajib 

tersebut telah terpenuhi, maka seluruh laba bersih yang diperoleh perseroan, 

setelah dikurangi biaya-biaya lain  dan hal-hal yang diputuskan Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan akan dibagika dalam bentuk deviden. 

Selanjutnya perseroan juga dimungkinkan untuk dapat membagikan deviden 

interin sebelum tahun buku perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa aturan 

yang memungkinkan dilakukannya pembagian deviden interim tersebut diatur 

dalam anggaran dasar perseroan  : 

a) pembagian deviden interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila jumlah 

kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah 

modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dan 

b) pembagian deviden interim tersebut tidak boleh mengganggu atau 

menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada 

kreditur atau mengganggu kegiatan perseroan. 

Berbeda dengan pembagian deviden final setelah berakhirnya tahun buku, yang 

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, pembagian 

deviden interim dilakukan berdasarkan keputusan direksi setelah mendapat 

persetujuan dewan komisaris. Dengan demikian berarti jika setelah tahun buku 

berakhir ternyata perseroan menderita kerugian, deviden interim yang telah 

dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan. Dalam hal 

pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah 
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diterimanya tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab 

secara tanggung renteng atas kerugian perseroan. 

10. Pasal 79 Ayat (2) UUPT terkait dengan hak 1 (satu) orang atau lebih 

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau 

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar 

menentukan suatu jumlah yang lebih kecil untuk meminta penelenggaraan 

RUPS. 

11. Pasal 80 Ayat (1) UUPT, terkait dengan keadaan di mana direksi atau dewan 

komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS 

dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan 

pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS 

tersebut. 

12. Pasal 82 Ayat (2) UUPT, mengenai hak untuk meminta salinan bahan RUPS 

dari perseroan secara cuma-cuma. 

13. Pasal 85 Ayat (1) UUPT , pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili 

berdasarkan surat kuasa berhak mengahdiri RUPS dan menggunakan hak 

suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. 

14. Pasal 138 Ayat (3) UUPT, memberikan hak kepada 1 (satu) pemegang saham 

atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 
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jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk memohon pemeriksaan 

perseroan terbatas. 

15. Pasal 144 Ayat (1) UUPT, memberikan hak kepada 1 (satu) pemegang saham 

atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara, berhak mengajukan usul pembubaran 

persroan kepada RUPS. 

Selain hak-hak tersebut diatas, hak pemegang saham juga dapat dikategorikan ke 

dalam : 

a. hak untuk melakukan pengendalian terhadap PT, dan 

b. hak untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas. 

Hak yang disebutkan terdahulu berlaku bagi pemegang saham pengendali (yang 

pada umumnya merupakan pemegang saham mayoritas) dan hak yang disebut 

terakhir pada umumnya dinikmati oleh pemegang saham minoritas( non 

pengendali. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dikenal ada 2 (dua) 

hak derivatif pemegang saham, sebagai berikut : 

1. Hak atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili 

paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri 

terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya 
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menimbulkan kerugian pada perseroan, yang diatur dalam pasal 97 Ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; dan 

2. Hak untuk atas nama perseroan , yang dimiliki oleh pemegang saham yang 

mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) 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, yang diatur dalam pasal 114 Ayat (6) Undang-Undang No. 

40 Tahun 2007.     

 

B. Tanggung Jawab Pemegang Saham.  

 

Dalam sistem hukum common law, prinsip tanggung jawab terbatas dalam 

perseroan terbatas dikenal adanya selubung korporasi ( corporate veil ), yang 

memiliki arti pemisahan hak dan kewajiban perseroan dari pendiri/pemegang 

sahamnya dan khususnya pemegang saham perseroan secara umum tidak 

bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban perseroan. Namun, prinsip 

tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut tidaklah mutlak. 

Masih terdapat kemungkinan bagi pemegang saham perseroan untuk tidak 

dibebaskan dari tanggung jawab sehingga harus bertanggung jawab sampai 

kepada kekayaan pribadinya jika melakukan hal-hal sebagai berikut : 
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1. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi. 

2. pemegang saham yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk 

kepentingan pribadi. 

3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan perseroan. 

4. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung 

secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang 

mengkibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi 

hutang perseroan. 

Dalam sistem hukum common law terdapat doktrin umum bagi kemungkinan 

dapat dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya 

penerobosan selubung korporasi (piercing the corporate veil), sebagai berikut : 

a. Doktrin instrumentality, yaitu menjadikan perseroan sebagai instrumen  atau 

alat yang dipakai pemegang saham untuk kepentingannya. Doktrin ini 

menggunakan pendekatan  yang mengacu kepada 3 unsur sebagai berikut :  

1. adanya kontrol/pengendalian atas perseroan, sehingga perseroan tidak 

memiliki eksistensi yang mandiri; 

2. pengendalian tersebut berpengaruh atas dilakukannya tindakan melalaikan 

kewajiban atas tindakan yang lalai tersebut menimbulkan kerugian. 
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b. Doktrin alter ego, yaitu menjadikan perseroan layaknya dirinya sendiri. 

Doktrin ini berpendapat bahwa piercing the corporate veil dapat diterapkan 

jika terjadi indikasi-indikasi sebagai berikut :  

1. Kepentingan pemilik saham mengalahkan kepentingan kepentingan 

perseroan; 

2. Sulitnya dibedakan antara identitas pribadi pemegang saham dan identitas 

perseroan. 

c. Doktrin identity, yaitu doktrin yang menyerahkan permasalahan adanya 

kesatuan atau pemisahan kekayaan antara harta kekayaan pemegang saham 

dengan harta kekayaan perseroan yang akan ditentukan melalui pembuktian di 

pengadilan secara kasus per kasus. 

Penghapusan tanggung jawab terbatas suatu perseroan (piercing the corporate 

veil) dalam hukum nasional diatur pada Pasal  3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007. Penjelasan pasal tersebut bertujuan agar perseroan terbatas tidak 

didirikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi pemegang saham (alter 

ego), sehingga antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta 

kekayaan perseroan terbatas tidak dapat dibedakan dan terjadi pencampuran. 

Manajemen perusahaan yang baik akan mengalami gangguan sehubungan adanya 

ketentuan  yang mewajibkan pendiri perseroan berjumlah minimal dua orang, 

karena ketentuan tersebut tidak sejalan dengan kecenderungan perkembangan 

hukum perseroan yang memungkinkan pendirian perseroan oleh satu orang dan 

cenderung mengakibatkan adanya peminjaman nama orang lain sebagai pendiri 
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perseroan. Pada dasarnya, tanggung jawab pemegang saham terhadap utang 

perseroan adalah hanya pada modal saham yang disetorkan oleh pemegang saham 

kepada perseroan, kecuali jika terdapat dan memenuhi unsur-unsur dalam doctrin 

of piercing the corporate veil. 

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan 

membeli satu atau lebih saham. Cara lain untuk menjadi pemegang saham ialah 

membeli saham dari pemilik saham lama atau mendapat warisan saham atau dapat 

juga dengan cara mengambil satu saham atau lebih pada emisi yang baru. Adapun 

hak-hak dari pemegang saham adalah: 

1. Hak suara dalam RUPS. 

2. Mengubah anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga perusahan. 

3. Menjual saham kepada orang lain. 

4. Menerbitkan surat berharga. 

5. Memeriksa pembukuan. 

 

Kewajiban pemegang saham adalah menyetor penuh uang saham pada kas 

perseroan. (R.T. Sutantyo dan Sumantoro 1995: 6), kemudian kewajiban 

pemegang saham menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah : 

1. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. 

2. Meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan wajar bila yang 

bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang 

saham atau perseroan. 

3. Meminta direksi menyelenggarakan RUPS. 
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4. Memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan sendiri 

pemanggilan RUPS tahunan atau lainnya. 

5. Menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. 

6. Memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan 

pembukuan, dengan mengnajukan permohonan secara tertulis kepada direksi. 

7. Memohon kepada pengadilan negeri untuk mengadakan pemeriksaan terhadap 

perseroan dan membubarkan perseroan. 

 

C.  Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

 

 

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

menentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas 

yang ditentukan dalam undang- undang dan/atau anggaran dasar. 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. Rapat 

Umum Pemegang Saham (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. Keputusan atas mata 

acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) semua pemegang saham 

sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. 

Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi 
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kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang 

saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang 

disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan 

ke direksi untuk dijalankan. 

 

Telah diketahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ 

perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan yang tidak 

diserahkan kepada direksi atau komisaris. Menurut R.T. Sutantya R. 

Hadhikusuma dan Sumantoro (1995: 67), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

adalah suatu wadah dimana para pemegang saham perseroan  berkumpul, 

sehingga terbentuk suatu organ atau lembaga yang mempunyai kekuatan dan 

kekuasaan. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  terdiri dari: 

 

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham 

Rapat ini wajib diadakan setahun sekali (Pasal 55 KUHD), yang diadakan 

pada bulan-bulan tertentu dan tidak boleh lebih dari enam bulan setelah buku 

tahunan ditutup 

2. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. 

Rapat ini dilakukan setiap waktu jika dianggap perlu oleh direksi, komisaris 

atau permintaan pemegang saham yang diwakili sekurang-kurangnya 10 % 

dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh 

perseroan. Jika direksi dalam waktu satu bulan setelah menerima permintaan 

rapat tidak mengadakan rapat juga, maka yang meminta diadakan rapat 
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tersebut dapat melakukan panggilan melalui pengadilan negeri dan 

menyelenggarakan rapat sendiri atas biaya perseroan. Rapat seperti ini dapat 

mengambil keputusan yang sah, asal tidak bertentangan dengan angggaran 

dasar perseroan. 

 

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus didahului dengan 

pemanggilan RUPS. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya 

dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada 

pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, 

pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham 

berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Penyelenggaraan RUPS dapat 

dilakukan atas permintaan :  

a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, 

kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau 

b. Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai 

alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat 

tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Bagi 

Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului 

dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  

 

Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum 

pemanggilan RUPS. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka 
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waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan 

RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka :  

a. dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang 

saham, maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau 

b. dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan 

Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS. 

 

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak 

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas, pemegang 

saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan 

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon 

melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.  

 

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi 

dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan  

RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah 

dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk 

diselenggarakannya RUPS. Penetapan Ketua Pengadilan memuat juga ketentuan 

mengenai : 

a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, 

jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan 
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tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta  penunjukan ketua 

rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas atau anggaran dasar perseroan; dan/atau 

b. perintah yang mewajibkan Direksi dam/atau Dewan Komisaris untuk hadir 

dalam RUPS. 

 

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat 

final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketua Pengadilan Negeri menolak 

permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa 

persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar 

untuk diselenggarannya RUPS. Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri 

menolak permohonan, upaya hukum yang dapat dilakukan hanya kasasi. 

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan 

persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk 

penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

di bidang pasar modal. 

           

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan 

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemangilan RUPS dilakukan dengan 

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam pemanggilan RUPS  

dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan  mata acara rapat disertai pemberitahuan  

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan 

sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS 
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diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegnag saham  

secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam 

jangka waktu yang ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melalui surat tercatat 

atau melalui iklan surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetapsah jika 

semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.  

 

RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan 

melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam 

anggaran dasar, tetapi masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi 

perseroan terbuka, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana 

saham perseroan dicatatkan, namun harus terletak di wilayah negara Republik 

Indonesia. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS 

dapat mebicarakan masalah yang  berkaitan dengan alasan permintaan oleh 

pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris dan mata acara rapat lainnya yang 

dipandang perlu oleh Direksi sesuai dengan pangilan RUPS.  Sedangkan RUPS 

yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang 

berkaitan dengan alasan dimintanya penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya RUPS 

yang diselenggarakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya 

boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan. 
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Jika dalam RUPS hadir atau diwakili semua pemegang saham dan semua 

pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS 

dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan bahwa tempat atau lokasi 

penyelenggaraannya harus masih berada dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. RUPS ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui 

dengan suara bulat. 
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B A B  V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis, 

bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang biasa disebut RUPS, adalah organ 

perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau 

dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau 

anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang 

khusus dan tertinggi yang memberikan kewenangan bagi para pemegang 

sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal 

yang bersifat operasional sehari-hari. Sedangkan hal yang sifatnya operasional 

sehari hari tersebut di dalam suatu perseroan terbatas menjadi wewenang bagi 

Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. 

 

Dari uraian terserut dapat ditarik beberapa kesimpulan ,sebagai berikut: 

1. Hak pemegang saham lebih terperinci dan mengikat direksi dan komisaris. 

Kewenangan RUPS tidak bisa di alihkan ke direksi ataupun komisaris. 

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih tinggi dari Direksi 

atau Komisaris. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

para pemegang saham mempunyai hak suara untuk memutuskan masalah 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. 



 57 

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Pasal 86 Undang-

Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, dapat dilangsungkan apabila 

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) 

bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-

Undang  dan atau Anggaran Dasar menentukan lain. 

3. Dalam hal kuorum  tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum 

Pemegang Saham ( RUPS) kedua,  paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS 

kedua diselenggarakan.   RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 

(sepul;uh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama,  

sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham 

yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian jumlah seluruh saham 

dengan hak suara yang sah. 

4. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak 

tercapai, atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan Ketua Pengadilan 

Negeri. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua 

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 

dilangsung dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan 

negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat 

final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

5. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak 

berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau 

diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara tersebut. 
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6. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. yang 

dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan 

dan modal disetor, pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud 

diatas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.  

Menurut UU No. 40 Tahun 2007  dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) pemegang saham mempunyai Hak suara untuk : 

1. Menunjuk dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. 

2. Menetapkan jumlah tunjangan direksi dan dewan komisaris. 

3. Menilai kinerja perusahaan selama 1 tahun. 

4. Menentukan penggunaan laba perusahaan. 

5. Menetapkan anggaran dasar. 

 

Kewajiban para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

adalah  : 

1. Pengeluaran saham baru dan pembagian keuntungan yang dibuat perseroan  

sepenuhnya menjadi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Penambahan modal dan pengurangan modal perseroan berdasarkan 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 

B.  Saran  

 

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas agar para pemegang saham perseroan dapat mengadakan penilaian yang 

objektif dan realistis atas hak dan kewajiban pemegang saham dalam ketentuan 
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tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pemegang 

saham dapat bertindak lebih bijaksana dan tidak terjadi penyimpangan atas 

kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut  perlu 

dibentuk suatu lembaga penilai (rating agency)  yang diberi otoritas untuk 

membuat penilaian yang jujur dan objektif tentang kebijakan pemegang saham 

dalam menggunakan wewenangnya sebagai pemegang saham dalam pemenuhan 

hak dan kewajibannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai 

dengan peraturan undang-undang, sehingga kelangsungan operasional perseroan 

dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu kemajuan 

perseroan. 

 

Para pengusaha hendaknya didorong dan diberi kesempatan yang lebih luas untuk 

membentuk perseroan-perseroan baru untuk merangsang masuknya modal / 

investasi baru  dan menunjang perkembangan pembangunan ekonomi nasional 

sehingga  terbuka kegiatan usaha lebih tertib dan teratur sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Munculnya 

perseroan-perseroan baru dapat membuka kesempatan kerja bagi para tenaga kerja 

profesional dan mengurangi pengangguran sehingga tercipta pemerataan ekonomi 

dan stabilitas nasional. 
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