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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 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 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 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 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.

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.

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 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.

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 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.

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.

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 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.



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. 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 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.

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 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 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.


