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A. Latar Belakang Penelitian 

Batam sebagai daerah yang sedang melakukan perkembangan dalam 

berbagai bidang yang menjadikan sumber perekonomian daerah ini dan juga 

merupakan tempat investasi baik untuk kepentingan penanaman modal dalam 

negeri maupun penanaman modal asing dan juga merupakan daerah yang 

perekonomiannya terus meningkat dalam 2 dekade terakhir. Pertumbuhan 

ekonomi batam antara tahun 2017 dengan tahun 2018 yaitu pada tahun 2017 

mencapai kisaran 78,3% sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 

kisaran 8,63%, hal ini menjadi bukti bahwa batam sudah dalam peningkatan 

setiap waktunya dan pada tahun 2019 ini pun akan lebih ditingkatkan.  

Biasanya baik investor dalam negeri atau investor asing akan memilih 

organisasi bisnis baik dalam bentuk yang badan hukum maupun tidak 

berbadan hukum, perbedaan dari badan hukum dan non badan hukum terdapat 

pada pemisahan harta kekayaannya serta kedua posisi badan usaha sebagai 

subjek hukum dalam pengadilan.  

Bentuk badan hukum yaitu Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), 

Koperasi, dan lain sebagainya, adapun bentuk dari non badan hukum seperti 

Persekutuan Perdata (Maatschap), Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), 

Usaha Dagang (UD), dan lainnya. Pada faktanya kegiatan usaha berskala 

besar di organisasi oleh Perseroan Terbatas (PT) bukan koperasi, firma, atau 
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usaha perorangan lainnya, dalam hal ini dapat dilihat dari investor asing 

memilih untuk mendirikan PT dibanding mendirikan CV atau Firma atau 

usaha perorangan lainnya.  

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) adalah tema 

hukum yang membentuk badan hukum (recht persoon). Sebagaimana seperti 

halnya manusia (natuurlijk persoon), merupakan tema hukum Perseroan juga 

memiliki hak dan kemudian kewajiban. Dalam hal ini penting dalam 

mendukung aktivitas perekonomian di Indonesia dan juga lebih 

menguntungkan bagi investor untuk mendirikannya. Maksud menguntungkan 

disini yaitu tanggung jawab yang terbatas terhadap utang-utang perseroan, 

pemindahan hak milik atas saham, kelangsungan perseroan sebagai badan 

hukum lebih terjamin, terdapat pula manajemen eksekutif yang jelas tugas dan 

tanggung jawabnya.  

Dalam hal ini investor asing menanamkan modalnya di batam dan 

yang diharapkan yaitu akan mendapatkan laba yang cukup, tatpi tidak semua 

usaha yang dijalankan akan mengalami keuntungan, lagipula setiap usaha 

bisnis pasti ada risiko bisnis yang akan ditanggung bersama dan untuk 

menjalankan aktivitas bisnis ini tidak sesulit korporasi lainnya, risiko untuk 

menjalankannya pun tidak terlalu besar asalkan bisa ditangani dengan baik.  

Keunggulannya Perseroan dibanding korporasi lainnya yaitu perseroan 

dianggap cakap dalam melaksanakan suatu tindakan hukum dengan masalah 

hukum lainnya tetapi hanya dibatasi di dalam hukum harta kekayaan dan 
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organisasi sebuah perusahaan maupun perseroan sendiri ada RUPS, Direksi 

dan Dewan Komisaris.
1
 

Akan dibahas lebih mengenai Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), dan RUPS merupakan salah satu organ tertinggi yang terdapat dalam 

suatu Perseroan Terbatas (PT). RUPS juga mempunyai arti rapat dari para 

pemilik kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yaitu para pemegang saham. 

Melalui sebuah rapat RUPS keputusan penting yang berkaitan dengan modal 

yang ditanam para pemegang saham memiliki hak tertinggi. 

Sedangkan dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab terkait 

atas operasional perusahaan. Mengenai pengambilan keputusan berkaitan 

dengan perusahaan yang menunjang tercapainya kepentingan para pemegang 

saham sebagai principal dan eksekutif sebagai agent sesuai dengan teroi 

keagenan menjadi tanggung jawab para eksekutif.  

Manajemen eksekutif terdiri dari dewan komisaris dan direksi. Dalam 

hal  pengawasan, dewan komisaris dapat memberikan nasihat kepada direksi 

dan dapat untuk melakukan pemeriksaan ataupun mencocokkan ke dalam 

pembukuan, surat dan alat - alat bukti lainnya serta berhak mengetahui 

tindakan maupun keputusan yang akan atau telah diambil oleh dewan direksi. 

Dalam menjalankan tugasnya para dewan komisaris dapat atau bisa 

mendapatkan penjelasan dari dewan direksii atau setiap anggota direksii  

mengenai semua hal yang diperlukan oleh dewan komisaris. Intinya adalah 

                                                           
1
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Isfardiyana, Siti Hapsah, “Hukum Jurnal 

Panorama Hukum,” Panorama Hukum 2, no. 1 (2017): 87–100,  
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dewan komisaris mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil oleh 

dewan direksi dalam menjalankan perseroan. 

Sedangkan tugas dari dewan direksi adalah mewakili perseroan dari 

dalam dan luar, mengambil keputusan untuk perseroan, dan bertanggung 

jawab terhadap komisaris atas setiap tindakan yang diambil untuk perseroan, 

baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang 

ditentukan oleh dewan komisaris, dan juga wewenang direksi dibatasi untuk 

hal tertentu, tidak semua hal yang dapat dilaksanakan oleh Direksi. Tugas 

pokok Direksi adalah mewakili perseroan untuk melakukan hal transaksi 

ataupun persetujuan yang membutuhkan Direksi.  

Masing-masing di atas telah dijelaskan mengenai tugas ataupun yang 

menjadi wewenang mereka. Sehingga dari tugas yang di atas dapat kita 

ketahui bahwa organ eksekutif yang dibentuk tidaklah sembarangan 

melainkan sudah terdapat hak dan wewenang maupun tanggung jawab 

masing-masing dalam menjalankan sebuah perseroan, dari penjelasan di atas 

dapat di simpulkan bahwa pentingnya dan gunanya manajemen eksekutif 

tersebut. 

Dalam sebuah perseroan bukan hanya terdiri dari manajemen ekslusif 

saja yang menjalankannya melainkan terdapat juga para pemegang saham 

yang menanamkan hartanya ke dalam sebuah perseroan, ditanamkannya harta 

tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.  

Walaupun para pemegang saham tidak mempunyai tugas dan 

wewenang tertulis dalam sebuah anggaran dasar perseroan seperti manajemen 
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eksklusif tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para pemegang saham 

tidak ikut membantu manajemen eksklusif dan jika tidak dapat diselesaikan 

oleh Direksi dengan bantuan Dewan Komisaris maka dapat mencoba untuk 

dibahaskan ke para pemegang saham, dan hak saham semuanya sudah 

ditentukan jelas dalam sebuah anggaran dasar. 

Perseroan Terbatas sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu PT Terbuka 

dan PT Tertutup. Sebuah perseroan yang memberikan penawaran secara 

umum sesuai peraturan undang-undang di pasar modal atau juga perseroan 

yang jumlah dan modal para pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu 

yaitu merupakan PT Terbuka sedangkan PT Tertutup merupakan kebalikan 

dari PT Terbuka yakni PT yang sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang 

tertentu saja yang sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal melainkan 

hak milik perorangan.  

PT Tertutup terdiri dari saham atas nama ataupun saham atas unjuk, 

dengan menggunakan saham atas nama, peralihan investor tidak mudah 

dilakukan dan maka itu dilakukan dengan mekanisme tertentu. Dalam 

mendirikan sebuah PT Tertutup tentu saja memiliki tujuan tertentu yakni 

untuk akumulasi modal melalui penjualan atau transfer kepemilikan saham, 

mengalihkan kepemilikan saham memerlukan persetujuan para pemegang 

saham lainnya.  

Dalam melakukan pengalihan kepemilikan saham dibutuhkan 

persetujuan dari para pemegang saham lainnya, ketentuan pemegang saham 

dalam sebuah perseroan minimal terdiri dari 2 pemegang saham dan dalam hal 
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ini pengalihan saham yang dilakukan dibutuhkan persetujuan pemegang 

saham lainnya. Untuk menjadi pertanyaanya mengapa dibutuhkan persetujuan 

pemegang saham lainnya pada saat melaksanakan pengalihan saham padahal 

saham termasuk harta pribadi dan seharusnya tidak diperlukan persetujuan 

orang lain dan persetujuan yang diberikan berupa Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS)?  

Maka, berdasarkan penjelasan diatas Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Restriksi Peralihan Hak Atas Saham Pada 

Perseroan Terbatas (PT) Tertutup”  

B. Rumusan Masalaho  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikuto : 

1. Bagaimanakah ketentuan peralihan atas saham pada PT Tertutup menurut 

UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana ketentuan pembatasan peralihan saham menurut UU No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam tinjauan hak kepemilikan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dirumuskan oleh penulis terkait dengan 

perlindungan hukum terhadap peralihan hak atas saham dalam perseroan 

terbatas tertutup yang dilakukan tanpa didahului rapat umum pemegang 

saham adalah : 

Elina, Restriksi Peralihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas(PT) Tertutup 
UIB Repository©2019



7 
 

 

 Universitas Internasional Batam 

1. Untuk menganalisa ketentuan peralihan atas saham pada PT Tertutup 

menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

2. Untuk menganalisa ketentuan pembatasan peralihan saham menurut UU 

No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam tinjauan hak 

kepemilikan.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang akan dirumuskan oleh penulis terkait dengan 

perlindungan hukum terhadap peralihan hak atas saham dalam perseroan 

terbatas tertutup yang dilakukan tanpa didahului rapat umum pemegang 

saham yaitu:  

1. Agar pembaca mengetahui bagaimana ketentuan peralihan atas saham 

pada PT Tertutup menurut UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas.  

2. Agar pembaca mengetahui bagaimana ketentuan pembatasan peralihan 

saham menurut UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam 

tinjauan hak kepemilikan.  
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