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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum tentang Perusahaan 

a) Definisi Perusahaan 

“Bahwasanya suatu perusahaan dianggap ada kalau seseorang 

menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus-menerus, ada 

pembukuan, penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan 

perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang 

didefinisi oleh Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) dalam arrest 

25 November 1925.”2 

Menurut Rachmadi Usman, pengertian dari perusahaan yakni 

suatu proses usaha yang bidang usahanya dalam kegiatan di bidang 

keuangan, industri, dan perdagangan yang dilakukan lanjut dan untuk 

mendapatkan keuntungan dan atau laba.3 

Menurut Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982, pengertian 

perusahaan yang dimaksud adalah “setiap bentuk usaha yang 

menjalankan

                                                           
2 R. Suryatin, 1982, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 12 
3 Rachmadi Usman dalam Abdul R Saliman, et al., 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, 
Jakarta. hlm. 54. 
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 usaha yang bersifat tetap, terus-menerusa dan berkedudukan 

di wilayah Republika Indonesiaa untuk memperoleh keuntungan dan 

atau laba.”3 

Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997a tentang Dokumen 

Perusahaan, pengertian perusahaan yang dimaksud adalah “setiap 

bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-

menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik 

yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang 

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”4
 

b) Definisi Hukum Perusahaan 

Hukum perusahaan merupakan “pengkhususan hukum 

terhadap hukum dagang yang disesuaikan dengan perkembangan 

dunia sekarang ini, dan sebahagian isi dari hukum perusahaan 

masih asal muasalnya dari peraturan hukum yang baru. Hukum 

dagang atau yang disebut dengan hukum khusus (lex specialis) 

terhadap hukum perdata yang bersifat lex generalis, demikian pula 

hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum 

dagang.”5 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982- 
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997- 
5 Muhibbuthabary, “Dinamika Dan Implementasi Hukum Oganisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum 
Indonesia,” Asy-Syari’ah 17, no. 3 (2015): 235–47. 
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Hukum Perusahaan adalah “hukum khusus dari bab-bab dalam 

KUHPerdata dan KUHD ditambah peraturan perundangan-

undangann lainnya yang mengatur tentang perusahaan (hukum 

tertulis yang belum dikodifikasi).” 

Mengenai bagaimana kegiatan suatu perusahaan harus 

dilaksanakan yang sudah dicakup dalam hukum perusahaan tidak 

hanya diatur tentang substansi dari hukum sebuah perusahaan. Jadi, 

saat kita mempunyai keinginan dalam mendirikan sebuah Perseroan 

Terbatas, untuk mengetahui dalam mewujudkan tindakan pendirian 

sebuah perseroan kita harus memenuhi persyaratan pendirian 

perseroan. Hukum yang mengatur asal muasal bentuk perusahaan ini 

merupakan singkatan dari hukum perusahaan.  

KUHDagang, KUHPerdataa, peraturan - peraturann yang 

mempunyai hubungan dengan perusahaan – perusahaan , seperti 

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Undang-Undang 

(BUMN), Undang-Undang tentang Koperasi, Undang-Undang 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, Undang-Undang Yayasan, serta kesepakatan yang dituangkan 

dalam sebuah perjanjian internasional yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan yang diambil atau dijadikan pedoman oleh 

pemerintahan Indonesia sebagai sumber hukum dari hukum 

perusahaan 
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c) Bentuk-Bentuk Perusahaan 

1) Perusahaan Perorangan 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia bahwa 

Perusahaan Perorangan adalah “suatu badan usaha dimana 

seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dan akibat tanggung 

jawabnya juga dibebankan kepada satu orang tersebut. 

Tanggung jawab yang dilakukan pemilik sampai memengaruhi 

seluruh harta kekayaan pemilik dan menjadi tanggung jawab 

tidak terbatas.” Terdapat kelebihan dan kekurangan dari 

perusahaan perorangan, kelebihannya dalam perusahaan ini yaitu 

kegiatannya yang lebih sederhana, biaya operasional yang 

rendah, dan juga keuntungan yang diperoleh menjadi milik 

pemilik seorang. Sedangkan kekurangannya yaitu tanggung 

jawab pemilik yang tidak terbatas, bukan status badan hukum, 

dan kegiatan menanamkan modal tidak boleh lebih di luar batas. 

2) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) 

Persekutuan Firmaa yang satunya atau beberapa orangg 

sekutu komanditera (aktif) bersama satu atau juga beberapa 

orangg sekutu komplementera (pasif), jadi seringkali di anggap 

sebagai berbeda dari Persekutuan Firma atau yang lainnya yang 

dimaksud adalah Persekutuan Komanditer. 
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Menurut Pasal 19 Ayat 1: 6 

“Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan 

persekutuan  komanditer, didirikan antara satu orang atau 

beberapa sekutu yang  secara tanggung menanggung 

bertanggung jawab untuk seluruhnya  pada pihak satu, dan satu 

orang atau lebih sebagai pelepas uang pada  pihak lain.” 

Menurut Pasal 19 Ayat 2: 

“Dengan demikian bisalah terjadi suatu persekutuan itu 

pada suatu  ketika yang sama merupakan persekutuan firma 

terhadap sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan 

komanditer terhadap pelepas uang.” 

Berikut merupakan unsur - unsur dari CV adalah :  

(a) Bentuk usaha yang merupakan persekutuan firma; 

(b) Terdapat setidaknya satu orang sekutu komanditer (sekutu 

pasif), dan;  

(c) Terdapatnya satu teman atau sekutu komplementer (sekutu 

aktif). 

 

 

 

 

                                                           
6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
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Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dalam persekutuan 

komanditer ini, kelebihannya yaitu pendiriannya yang tidak 

rumit, bentuk usaha ini telah mendapat kepercayaan masyarakat 

setempat, dan tanggung - jawab yang tidak terbatas dibebankan 

hanya kepada sekutu komplementer (sekutu aktif), sedangkan 

kekurangannya yaitu status badan usaha ini bukan merupakan 

badan hukum, dan juga modal yang ditanam terbatas begitu pula 

dengan bidang usaha yang dilaksanakannya. Tidak semua bidang 

usaha bisa dilaksanakan dalam perseroan komanditer ini, untuk 

bidang usaha yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat 

dilaksanakan semuanya sudah diatur dan tergantung 

kebijaksanaan dari masing-masing kota atau daerah setempat. 

Terdapat pula tanggung-jawab dari sekutu komplementer 

dan sekutu komanditer yaitu:  

Sekutu komplementer :  

(a) Keterlibatan berupa uang, barang, tenaga, atau pikiran; 

(b) Melakukan pengurusan; 

(c) Memberikan nama untuk perusahaan; dan 

(d) Bertanggung-jawaba penuh sampai pada aset pribadi 

(sebagaimana yang dimaksud sekutu Firma).  

Sekutu komanditerr:  

(a) Keterlibatan berupa uang atau barang;  

(b) Tidak bertidak sebagai pemberi nama;  

Elina, Restriksi Peralihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas(PT) Tertutup 
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(c) Tidak dapat melakukan pengurusan; dan  

(d) Bertanggung - jawab secara terbatas sebesar dengan uang 

atau barang yang disetorkan. 

Dalama Persekutuana Komanditer, dilihat jelasa perbedaan 

tanggung -  jawab antara sekutu komanditer yang bertanggungaa 

jawab terbatas dengan sekutu komplementera yang 

bertanggungajawaba sampai dengan hartaa pribadia. Adanya 

bentuk pertanggung - jawabana demikiana dalam Persekutuana 

Komanditer, jadi banyak dikatakan bahwa badan dari hal di atas 

termasuk dalam bentuk badan usaha yang menuju bentuk 

Perseroana Terbatas.7 

3) Persekutuan Perdata (Maatschap) 

Persekutuan Perdata bermula dari bentuk badan usaha yang 

dilakukan beberapa orang atau lebih yang awalnya merupakan 

kerja sama para pihak. Bentuk persekutuan perdata ini diatur 

dalam Pasala 1618z sampai dengan 1652 zKUHPerdata. 

Menurut Pasal z1618 bahwa definisi zpersekutuan adalahz 

“suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan 

diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan 

maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”8 

Berikut merupakan unsurrunsur persekutuan perdata yakni:  

                                                           
7 CN. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., “Ruang Lingkup Hukum Perusahaan,” 2015, 1–38. 
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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(a) Terbentukz berdasarkanz perjanjian 

(b) Memasukkan sesuatu kez dalam persekutuanz (inbreng), 

dan  

(c) Tujuannyaz untuk membagiz keuntungan. 

Dalam hal ini yang dimaksud perjanjian sebenarnya lebih 

bersifat konsensual yaitu dianggap cukup dengan adanya 

persetujuan kehendak atau kesepakatan dan dalam praktiknya 

orang lebih memilik dibuat dalam bentuk akta otentik.  Dan 

persekutuan ini berlaku sejak adanya persetujuan dan cara 

berdirinya persekutuan ini menurut Pasal 1624 KUHPerdata 

yaitu bahwa “ditetapkan tanggal tertentu untuk pendiriannya 

oleh para sekutu atau terjadi setelah adanya kesepakatan dalam 

perjanjian yang dibuat para sekutu.” 

Berikut merupakan ciri-ciri dari persekutuan perdata yaitu:  

(a) “Dalam pembagian auntung-rugi di antara paraz sekutu, 

maka pengaturannyaz adalah:  

(1) Pasalz 1633z KUHPerdata: jika tidak diperjanjikan, 

untung dan rugi akan dibagi sesuai dengan imbanganz 

dari inbrengz masing- masing sekutu oleh dinikmati 

oleh seorang zsekutu. 

(2) Pasal 1635. KUHPerdata: keuntungan. persekutuan 

tidak boleh dinikmati oleh seorang sekutu. saja, tetapi 

kerugian boleh dinikmati. oleh seorang sekutu saja. 
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Yang dimaksud dalam pasal 1635. yaitu tujuan dari 

Persekutuan Perdata adalah membagi hasil laba kepada 

para sekutu, tetapi kalau mengenai hal kerugian tidak 

sedemikian. 

(b) Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pihak ketigaz 

yang diatur dalamz Pasal 1642–1645. KUHPerdata, dapat 

kita lihat pengaturannyaz sebagai berikut:  

(1) Masing-masing sekutu tidak bisa mengikat sekutu 

yang lain jika tidak berikan kuasa yang diperuntukkan 

seperti itu dan begitu pula dengan hal hutang berutang 

suatu persekutuan. 

(2) Para sekutu. dapat dituntut. oleh siberpiutang dengan. 

siapa mereka. telah zbertindak, masing - masing 

untukz suatu jumlah dan bagianz yang sama, meskipun 

bagian sekutu yang satu dalam. persekutuan adalahz 

kurang dari pada bagian sekutuz yang lainnya, 

terkecuali. apabila sewaktu utangz tersebut dibuatnya. 

dengan tegas, ditetapkan kewajiban para sekutu. itu 

untuk membayar utangnya. menurut imbangan 

besarnya bagian. masing-masingz dalam persekutuan. 

(3) Janji. bahwa suatuz tindakan telah. dilakukan atas 

tanggungan persekutuan. hanyalah mengikat si sekutu 

yang melakukan. perbuatan itu saja, dan tidaklahz 
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mengikat sekutu-sekutu. lainnya, kecuali jika orang – 

orang yang belakangan. ini telah memberikan. kuasaz 

kepadanya. untuk itu, atas urusannya telah 

memberikanz manfaat bagi persekutuanz. 

(4) Jika salah. seorang sekutuz atasz nama persekutuan 

.telah membuatz suatu. persetujuan, maka persekutuan 

dapat menuntut. pelaksanaan. persetujuanz itu.9” 

4) Persekutuan Firma 

Selanjutnya akan dibahas mengenai Persekutuan Firma 

yang telah diatur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dan 

Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 KUHDagang. Pengertian 

persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 KUHDagang berbunyi 

“yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan 

perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan 

nama bersama”. 

Berikut merupakan unsur - unsurz dari persekutuan. firma 

yakni:  

(a) Merupakanz persekutuan. perdata, 

(b) Menjalankanz perusahaan, 

(c) Adanyaz nama. bersama, 

(d) Setiap sekutu. firma adalah. pengurus, sepanjang tidakz 

adanya sekutu yangz dilarang atau .dikecualikan, 
                                                           
9 Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., “Ruang Lingkup Hukum Perusahaan.” 
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(e) Sekutu bertanggung-jawabz secara .renteng. 

Terdapat pula ciri-ciri persekutuan firma, yaitu:10
 

(a) Dasar dariz Persekutuan Firmaz adalah Persekutuan 

Perdata. dengan beberapa .tambahan. Hal ini 

memperlihatkanz adanya keberlakuanz asas lex specialis 

dez rogar lex generalisz dalam Pasalz 1z KUHDagang. 

(b) Berlakunya unsur-unsur perusahaan bila kegiatanz ini 

menjalankanz sebuahz perusahaan. 

(c) “Nama bersama artinyaz nama orangz (sekutu) yang 

menjadiz nama perusahaan. Nama bersamaz pada Firma. 

menunjukkan adanya persatuan di antaraz para sekutu 

satu samaz lain, sehingga menjadikannyaz terikat 

terhadap pihak ketiga atas perbuatan dari persekutuanz 

yang tidak dikecualikan. Berkaitan dengan penggunaanz 

bersama, di dalam KUHDagangz tidak diatur apakah 

harus mengambil nama bersama zdari semua sekutu 

zFirma. Untuk itu, ada kemungkinan penggunaan nama 

bersama ini zdiambil dari nama para sekutu atau hanya 

sekutu tertentu saja. Praktiknya, biasanya nama ini 

diambil dari salah seorang sekutu yang dianggap paling 

berpengaruh di antara yang lain. Hal terpenting dari 

penggunaan nama bersama dari Firma ini adalah 
                                                           
10 Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H. 
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penggunaan nama bersama dalam Firma akan 

memberikan akibat perasaan dan keharusan dari para 

sekutu terikat satu sama lain sebagai suatu kesatuan.” 

(d) Persekutuan Firma dapat diperjanjikan di antara sekutu 

yang lain untuk diperkenankan melakukan suatu tindakan 

atau pengurusan tertentu dan juga tidak membedakan 

para pengurusnya.  

(e) Yang merupakan sekutu firma dapat bertanggungAjawab 

rentengz atau dinamai dengan istilahz tanggung - jawab 

soliderz atau tanggung – menanggung yang artinya setiap 

sekutu Firma bertanggung jawab penuhzatas hutang 

persekutuan terhadap pihak ketigazsampai dengan harta 

kekayaanzpribadinya. Adanya tanggungz- jawab yang 

demikian pada Firmazyang merupakan tanggungAjawab 

yang mutlakz dalam hubunganzdengan pihak ketiga. 

Yang tidak diperkenankanz tanggung jawab terhadap 

pihak ketigaz dari anggota Firmazdiubah atau 

diperjanjikan lain. 

5) Koperasi 

Menurut Undang-Undang tentang perkoperasian Pasal 1 

ayat 1 bahwa “Koperasi adalah Koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 
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sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

asas kekeluargaan.”11  

Menurut Undang-Undang tentang perkoperasian Pasal 1 

ayat 1 bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan 

oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan 

nilai dan prinsip koperasi.”12  

Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasiz berdasarkan 

prinsip Koperasi yang merupakan esensiz dari dasar kerja 

Koperasiz sebagai badan usahaz dan merupakan ciriz khas dan 

jati diri Koperasiz yang membedakannyaz dari badan usaha lain. 

Badan usaha koperasiz telah mampu membantu masyarakatz 

dalam meningkatkan kemampuan ekonominyaz melalui 

zkegiatan-kegiatanz usaha koperasi.  

Prinsip usahaz dan karakterz koperasiz yang berbeda dengan 

badan usahaz lainnya membuat badanz usaha ini disenangi oleh 

masyarakat zIndonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan 

perekonomiannyaz berdasarkan sistem ekonomiz kerakyatan. 

Sistem ekonomiz kerakyatan yang ada di Indonesiaz ini memang 

                                                           
11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

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



21 
 

 

Universitas Internasional Batam 

secara umum sangat cocok dengan badanz usaha yang 

berbentukz koperasi. Keduanyaz sama-sama menganutz asas 

kekeluargaanz dan mengedepankanz prinsipz gotong royong.13 

Terdapat beberapa ciri-ciri dari organisasi koperasi, yaitu: 

(a) Bahwa koperasi zIndonesia adalah kumpulan orang-

orang dan bukan kumpulan zmodal. Pengaruh dan 

zpenggunaan modal dalam koperasi zIndonesia tidak 

boleh zmengurangi makna dan tidak boleh zmengaburkan 

pengertian zkoperasi zIndonesia sebagai perkumpulanz 

modal. Ini berarti bahwa zkoperasi Indonesiaz harus 

benar-benar mengabdikan kepada perkumpulanz dan 

bukan kepada kebendaan. 

(b) Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama berdasarkan 

kesetaraan, hak dan kewajiban, Karena dasar demokrasi 

itu, harus dipastikan bahwa koperasi milik anggota itu 

sendiri dan bahwa mereka harus secara fundamental 

diatur atau diubah sesuai dengan keinginan anggota, yang 

berarti bahwa mayoritas koperasi berada di pertemuan 

anggota. 

(c) Salah satu ciri koperasi yaitu semua kegiatan koperasi 

Indonesia yang didasari pada kesadaran anggota masing-

                                                           
13 Pengembangan Perkoperasian Meidya Anugrah, Indonesia, “Tinjauan Hukum Pendirian Badan 
Hukum Koperasi” 1 (2013): 1–9. 
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masing. Koperasi tidak bisa melakukan ancaman, 

paksaan, menintimidasi, dan campur tangan pihak lain 

yang tidak ada hubungannya dengan urusan internal 

internal. 

(d) Ciri lainnya yaitu mengenai tujuan koperasi. Tujuan 

koperasi di  Indonesia untuk para anggota masyarakatnya 

dan dicapai berdasarkan pekerjaan dan layanan yang 

telah diberikan secara sukarela anggota sesuai dengan 

ukuran pekerjaan dan layanannya, yang juga harus 

tercermin dalam pembagian pendapatan dalam koperasi.14 

2. Tinjauan-Umum tentang Perseroan-Terbatas 

Berikut yang akan dibahas yaitu mengenai perseroanAterbatas, 

perseroanA terbatas merupakan bentuk badan hukum yang lebih kompleks 

dibanding bentuk usaha lainnya. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu 

perseroan dan terbatas. Perseroan mengintepretasikan modal Perseroan 

Terbatas yang terdiri atas saham-saham. Sementara kata Terbatas 

mengartikan tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas pada 

nilai nominal saham yang dimilikinya.15. 

Adapaun definisi dari perseroan terbatas menurut I.G Rai Wijaya 

menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk 

                                                           
14 Itang, “BADAN USAHA KOPERASI DAN BADAN USAHA NON KOPERASI (Studi 
Komparatif) Itang IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,” Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam 7, 
no. 1 (2016): 53–76. 
15 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 
1982, hlm. 85 
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organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem 

hukum dagang Indonesia.16 Pada pasal 1 butir 1 tentang Perseroan 

Terbatas memberikan definisi Perseroan Terbatas yaitu merupakan badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.17 

Menurut Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan 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 perlaksanaannya”.18  

a) Asal Muasal terbentuknya korporasi 

Perseroan Terbatas atau yang dikenal dengan nama PT pada 

umumnya dan sudah ada sejak Tahun 1851 ketika muslim owned 

joint stock company yang sejak saat didirikan oleh Imperium Turki 

Usmani dan di resmikan menggunakan nama Shariket Hayriye. Yang 

berdomisili di kantor Istanbul, kepemilikan sahamnya dibagi menjadi 

2000 saham yang bisa di perdagangkan. Disaat tersebut yang 

                                                           
16 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.26, 
2007, hlm.5 
17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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mencakup reformasi perkembangan hukum dimulai dari Imperium 

baru-gerakan reformasi kelembagaan.  

PengadilanaKomersial baru-baru ini didirikan untuk 

menegakkan aturan hukum perdagangan Prancis di perkenalkan ke 

dalam hukum Turky, terdapat juga bursa efek belum ada. Namun, 

Shariket Hayriye bias memulai kegiatan pembisnisnya di bawah 

naungan Sultan Abdulmecta sebagai pemegang saham mayoritas. 

Stok yang tersisa membeli sejumlah pejabat senior negara yang 

sebagian besar berasal dari Turki, sedangkan sebahagian dikitnya 

yang memiliki adalah yang menanam modal didalam swasta 

Armenia.19 

Dikarenakan berkurangnya pemahaman mengenai 

pembahasaan Turky pada saat itu, Shariket Hayriye oleh Sultan 

Abdulmecit dikarakteristikkan sebagai padanan kata “kumpaniye”, 

“compagnie” didalam pembahasaan Prancis atau “Company” 

didalam pembahasaan Inggris. Dalam sambutannya, Sultan 

Abdulmecit melihat bahwa ekonomi Kekaisaran Ottoman pada waktu 

itu telah mendorong berbagai perusahaan yang dimiliki oleh 

mayoritas minoritas asing, menurutnya, sudah waktunya bagi Turki 

dan Muslim untuk berpartisipasi dalam keadaan bisnis kelola sumber 

daya ekonomi melalui  kampanye.  

                                                           
19 David Lendes, Bankers-And Pashas: International Finance And.Economic Imperalialism in Egypt, 
(Cambridge: Harvard University Press, 1958), hlm. 149-154. lihat pula Timur Kuran, The Long 
Divergence, (New Jersey: Princenton University Press, 2013)2015 
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Kebutuhan perlunya transformasi organisasi biner sebenarnya 

diajukan oleh pemerintah pada pertengahan abad ke-19, di mana 

model kemitraan berdasarkan praktik ruang kelas tidak-lagi cocok 

untuk pengembangan sektor perbankan, perputaran keuangan dan 

produksi. Kenyataannya adalah mereka juga menyadari bahwasanya 

hukum kontrak Islam hampir tidak ada perubahan mulai abad ke-10 

maka situasinya tidak sama lagi atau sejalan yang terdapat dalam 

faktanya ekonomi seluruh dunia.20 

Dalam hal perkembangan suatu bisnis pada waktu itu, Shariket 

Hayriye mempunyai kelebihan dibandingkan sahamnya bisa ditukar. 

terdapat model Islam klasik, partnership akan berakhir jika ada 

sekutu yang mengundurkan diri atau mati dari beberapa anggota 

sekutu. Ketika model organisasi bisnis diterapkan sesuai dengan 

yurisprudensi ruang kelas, pasti sulit untuk mendorong pertumbuhan 

jangka panjang dalam investasi dan kesamaan. Kelemahan organisasi 

bisnis klasik dikuasai oleh kemampuan Sharket Hayriye demi 

menerbit dan mendagangkan sahamnya, maka perusahaan dapat 

mempertahankan meskipun transfer kepemilik saham dibuat yang 

dirancang untuk mudah ditinggalkan tanpa memperbarui kontrak 

pendirian.  

Namun, perlu dicatat bahwa pada disaat itu Shariket Hayriye 

bukan terdaftar dalam bentuk perseroan-terbatas. Pembentukannya 
                                                           
20 David Lendes, op.cit, hlm. 83-84, 149-154. 
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sebagaimana masyarakat kapital, dan tidak sebagai badan hukum, 

tampaknya bukan dimiliki kepribadian hukum. Menariknya, mengapa 

Sultan tidak hanya mengatakan Shirket-I Hayriye sebagai perusahaan 

terutama dibentukan, dan menyetujui serta diakui oleh pemerintah. 

Pokok inti ini terdiri ciri sebuah bentuk perusahaan yakni 

sederhananya sebuah unsur. Sifat tanggung - jawab terbatas 

melindungi aset dan aset perusahaan dari persyaratan untuk 

memenuhi kewajiban masing-masing pemegang saham. Yang perlu 

dicatat di sini adalah pentingnya membedakan setiap perlindungan 

pemegang saham bagi korporasi sebagai hukum mandiri.  

Yang bukan merupakan jalannya bisnis berbadan hukum 

memberikan owner shilelding kepada rekan kerja jadi aset dan 

kekayaan harta pribadi rekanan dapat dilindungi dari tuntutan 

rekanan lain atau dengan kata lain inilah yang menimbulkan konsep 

pertanggung jawaban terbatas dari para pemegang-saham.  

Tetapi tidak ada model organisasi bisnis yang berhubungan 

yang dapat memberikan modal yang bisa memberikan perlindungan 

bagi persekutuan itu sendiri. Dengan tidak adanya modal itu sendiri 

maka kelangsungan bisnis organisasi akan menjadi lebih mudah 

diserang, karena masing-masing kreditor secara teoritis bahkan dapat 

meminta likuidasi demi pentingnya pembayaran kembali kewajiban 

dan disebabkan diantaranya pemegang saham. Jikalau yang 

mendirikan suatu struktur menghasilkan kepribadian hukum dan 
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dipisahkan kekayaan (dan hal ini seperti korporasi), maka struktur 

bisnis secara alami mendapatkan dua jenis perlindungan ini.21 

Sharik Hayriye pastinya dimiliki hak istimewa perlindungan 

diberi oleh Sultan Abdulmecit. disadari komitmen pribadi Sultan 

yang kuat, para kreditor pemegang saham harus, tentunya saja, harus 

berpikir dua kali menuntut likuidasi properti Shariket Hayriyem. 

Untuk bentuk suatu organisasi perusahaan seperti ini tidak terdapat 

patronase, sultan pasti akan lebih rentan dan modal masyarakat 

pekerja keras. Terbukti setelah lima puluh tahun setelah berdirinya 

Shariket Hayriye, sebagian besar perusahaan yang didirikan di Turki 

Ottoman adalah perusahaan asing yang berbasis di London ataupun 

Perancis pada umum milih mekanisme menyelesaikan sengketa 

dilalui lembaga ekstradisi yang terdapat bukan dalam negeri. 

Perusahaan-perusahaan Turki sebagian besar mengendalikan bukan 

Muslim disukai pilihan forum daripada lembaga hukum asing.22  

Cita-cita Sultan dalam mendorong partisipasi dan 

perkembangan kumpaniye di komunitas Muslim Turki hanya tercapai 

setelah hukum Turki disetujui pada tahun 1908. Pengalaman historis 

ini menunjukkan bahwa model-model alternatif organisasi bisnis 

                                                           
21

 Windi Afdal, “KORPORASI DALAM HUKUM ORGANISASI BISNIS ISLAM Windi Afdal 
Pendahuluan Secara Numerik Pertumbuhan Sektor Ekonomi Syariah Khususnya Perbankan Syariah 
Memang Memang Cukup Fantastis Bahkan Sampai Dengan Tiga Digit . Sebagai Sebuah Trend 
Fenomena Global , Indo,” Hukum Pembangunan 47, no. 3 (2016). 
22 Henry Hansmann, et. al.,Law and the Rise of the Firm, “Harvard law Review”, Vol. 119, (2006), 
hlm. 1337-1343. 
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yang tidak memiliki kepribadian hukum tidak akan dapat 

menggantikan peran fungsi perusahaan. 

Meskipun koloni merdeka pada abad ke-20, sistem legislasi, 

sistem politik / nasional dan sistem ekonominya terus memakai 

sistem warisan dituangkan atau dicantum dalam negara kolonial. 

Maka diberbagai Negara masih ada hingga sekarang sistem perseroan 

terbatas. Meskipun dalam era globalisasi dan perdagangan bebas 

sekarang ini, mayoritas Negara mempunyai banyak nama yang masih 

ada sampai dengan sekarang.  

Meskipun didalam globalisasi dan perdagangan bebas saat 

sekarang, terdapat beberapa negara sedang kembang merubah model 

badan usaha milik negara menjadi perseroan terbatas dengan alasan 

bahwa mereka bisa mendapatkan modal yang lebih kuat dengan 

menerbitkan saham. Bentuk BUMN dari perusahaan (Persero). 

Perusahaan ini, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 2003 

(selanjutnya: UU No. 19 tahun 2003) adalah BUMN dalam bentuk 

perseroan terbatas. Karena Persero adalah PT, Persero adalah badan 

hukum swasta, bukan badan hukum publik. 

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentangAPerseroan, Persero merupakan 

PerseroanATerbatas yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip dan 

ketentuan hukum yang mengaturnya. 
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Dasar Hukum yang paling mendasar dalam hukum 

perseroanAterbatas yaitu dengan adanya pemisahan kekayaan pribadi 

para pemegang saham dengan kekayaan perseroan . Sehingga segala 

bentuk keuntungan dan kerugian bukan merupakan tanggung jawab 

sampai pada harta kekayaan pribadi pemegang saham.  

Unsur-unsur yang dapat menjadikan suatu perseroan 

dikategorikan sebagai BUMN adalah modal dari perseroan yang 

sebahagian atau seluruhnya menjadi milik Negara. Sehingga 

operasional yang dilakukan oleh Negara dilaksanakan secara 

langsung, dan modal penyertaan tersebut berasal dari modal 

kekayaan Negara yang telah dipisahkan. Perusahaan-perusahaan 

terbatas ini sekarang sudah dikenal masyarakat pada umumnya, 

seperti PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Garuda Indonesia, PT 

Telekomunikasi Indonesia, dan lainnya. 

b) Fitur Khusus Perseroan Terbatas dibanding Badan Usaha 

lainnya 

Fitur khusus Perseroan Terbatas dibanding Badan usaha 

lainnya yaitu di bagian subjeknya, subjek yang dimaksud yaitu 

pendiri, anggota, ataupun penanam modal tersebut. Oleh karena 

badan hukumnya adalah subjek maka ia pun merupakan badan yang 

independen. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis yang 

mengatasnamakan dirinya – sendirinya. Perjanjian yang dibuat atau 

kekayaan yang dimiliki maupun hubungan bisnis yang dijalankan 
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bisa dibuat dengan mengatasnamakan sendiri dan bersama dengan 

para pihak. Badan ini seperti halnya manusia yang memiliki 

kewajiban - kewajiban hukum, seperti wajibnya membayar pajak dan 

mengajukan izin kegiatan bisnis jika dijalankan sebuah perseroan 

atau perusahaan.23 

Konsep perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya 

terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan ciri penting yang 

membedakan anatar perseroan terbatas dengan bentuk badan hukum 

lainnya. Sifat terbatas ini pada dasarnya menunjukkan bahwa para 

pemegang saham tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas 

kewajiban perusahaan sebagai badan hukum karena kekayaannya 

terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya.  

“Dalam praktiknya perseroan memiliki prinsip continuity of 

existence yang menegaskan tentang pemisahan kekayaan suatu 

korporasi dengan pemiliknya. Sehingga badan hukum itu sendiri 

tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. 

Badan hukum ini juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur 

kepemilikan dalam perusahaan. Sehingga saham-saham perusahaan 

dapat diperdagangkan secara bebas. Perseroan terbatas sebagai 

                                                           
23 Robert W. Hamilton, The Law of Corporation, Minn West Publishing Co, St. Paul, 1996, hlm. 1. 
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korporasi yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki 

beberapa ciri-ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni”:24
 

1) Batasnya sebuah tanggung - jawab  

Pada umumnya, anggota suatu korporasi dan para pemegang 

saham tidak bertanggung - jawab secara pribadi terhadap 

kerugian atau hutang korporasi yang ditimbulkan oleh korporasi. 

Tanggung - jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah 

maksimum nominal saham yang dikuasai. Selebihnya, tidak 

perlu bertanggung-jawab;  

2) Korporasi yang sukses 

Korporasi yang sukses memiliki anggotanya sendiri dan untuk 

perubahan keanggotaannya tidak memiliki akibat atas status atau 

eksistensinya. Dalam konteks Perseroan Terbatas, pemegang 

saham dapat mengalihkan saham yang di miliki kepada pihak 

ketiga sesuai ketentuan anggaran dasar. Pengalihan tidak 

menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang 

bersangkutan. Bahkan terdapat kebebasan bagi Perseroan 

terbatas yang masuk dalam kategori Perseroan terbatas Terbuka 

dan juga yang sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (listed).  

3) Memiliki Kekayaan Sendiri  

                                                           
24 Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang 
Dimilikinya,” 2013, 81–97. 
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Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. 

Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau 

pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan 

hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak 

didasarkan pada anggota atau pemegang saham, memiliki 

Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat 

Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri. 

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti 

manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Sehingga dapat 

melakukan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri dan 

juga dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. 

Dalam penelitiannya, Reiner R. Kraakman et al. meyebutkan 

bahwa ada 5 (lima) karakteristik yang penting dalam suatu korporasi, 

yakni saham yang dapat dialihkan, korporasi mempunyai personalitas 

hukum, terbatasnya tanggung-jawab para pemegang saham, adanya 

manajemen terpusat, dan kepemilikan saham dari penanam modal. 

Umumnya korporasi yang didirikan ditentuan sebagaimana undang-

undang yang mengatur 5 (lima) karakteristik tersebut, kecuali jika 

pendiri korporasi tersebut membuat aturan khusus tersendiri yang 

meniadakan salah satu dari karakteristik tersebut di atas yang 
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tentunya telah sesuai dan diizinkan dalam peraturan perundang-

undangan.25 

Penegasan sebuah Perseroan Terbatas yakni “badan hukum yang 

persekutuan modal merupakan penegasan bahwa Perseroan Terbatas 

tidak mementingkan sifat pribadi para pemegang saham yang ada di 

dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara 

jelas substansi atau sifat badan usaha PT dibandingkan dengan badan 

usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.” 

Persekutuan perdata, “termasuk firma dan persekutuan 

komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing 

saling mengenal secara pribadi, misalnya antar saudara atau sahabat 

karib. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluar 

masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian 

pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam PT, 

tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya 

dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.”  

Intinya sebuah perseroan terbatas tidak perduli pada siapa pun  

yang akan menginvestasikan modalnya ke dalam perseroan, dandi 

dalamnya tidak tentu sudah saling berkenalan. Maka , dalam PT ini 

tidak adanya sifat kepribadian. Faktanya, tidak merupakan semuanya 

korporasi bertujuan untuk menghimpun dana semata-mata dan 

                                                           
25 Reiner R. Kraakman, et.al, The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional 
Approach, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 5 
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mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang 

saham. Klasifikasi sebuah perseroan terbatas dapat dibagi menjadi 2 

macam yaitu Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas 

Terbuka (Go Public).  

Mari dilihat lebih lanjut mengenai kedua klasifikasi Perseroan 

terbatas ini yakni Perseroan terbatas Tertutup diutamakan menjalin 

suatu hubungan dengan para pemegang saham. Dikenal terlebih 

dahulu secara dekat dan jumlahnya pun tidak banyak. Pemegang 

saham dalam Perseroan Terbatas ini semacam seringkali berasal dari 

anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehinga seringkali pula 

PT semacam ini disebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya 

dengan PT terbuka atau PT publik.  

Sedangkan untuk Perseroan terbatas Terbuka yang diutamakan 

yaitu menghimpun modal sebanyak mungkin dari pihak luar secara 

bebas dan mengabaikan hubungan para pemegang saham dan di 

dalamnya jumlah pemegang sahamnya banyak. Mereka dapat saja 

saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Untuk perseroan ini 

yang melakukan penawaran umum di pasar modal dan ditentukan 

sesuai dengan Undang – Undang Pasar Modal serta jumlah para 

pemegang sahamnya ratusan orang, baik orang pribadi, maupun 

badan hukum, baik dari dalam negeri, maupun yang di luar negeri.26 

                                                           
26 Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang 
Dimilikinya.” 
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c) Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 

Adapun Jenis-jenis Perseroan terbatas (PT) dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Bisnis adalah sebagai berikut: 

1) PT tertutup, yakni PT yang sahamAsahamnya dimiliki oleh 

orang-orang tertentu saja (saham atas nama), yang modalnya 

berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang-sahamnya 

yang muncul dari pihak keluarga sendiri saja atau kalangan 

terbatas dan tidak dijual kepada umum. PT Tertutup pada 

dasarnya hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Pasar Modal; 

2) PT Terbuka, adalah PT yang sahamAsahamnya bisa dimiliki tiap 

orang (saham atas tunjuk), yang menjual sahamnya kepada 

masyarakat melalui pasar modal (go public) maka sahamnya 

ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham 

dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan 

tersebut. Dasar dari jenis bentuk PT ini ialah Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal; 

3) PT Kosong, yakni merupakan perseroan-terbatas yang sudah 

tidak lagi menjalankan kegiatannya sesuai dengan namanya 

sudah tidak beruperasi dan bisa dijual untuk bisa beroperasi 

kembali; 
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4) PT Asing, adalah perseroan-terbatas yang didirikan di luar negeri 

dan pemilik sahamnya adalah Warga Negara Asing ; 

5) PT Domestik, adalah perseroan-terbatas yang akan melakukan 

penanaman modal di Indonesia yang didirikan di Indonesia, dan 

tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia; 

6) PT Perseorangan, adalah perseroan-terbatas yang saham 

mayoritasnya jatuh pada satu pemilik saja.” 

d) Kelebihan dan Kelemahan Perseroan Terbatas 

1) “Kelebihan Perseroan Terbatas 

(a) Kemungkinan untuk hidup dalam jangka panjang sebagai 

badan hukum dapat menjamin pemegang saham; 

(b) Terbatasnya tanggung jawab pemilik, dimana kerugian 

ditanggug terbatas pada jumlah modal atau investasi yang 

ditanam dalam perusahaan; 

(c) Pembagian pemilikan dalam jumlah yang kecil, menarik 

penanaman modal dari segala lapisan masyarakat; 

(d) Saham atas PT telah dilakukan pengalihan; 

(e) Mudah dalam menarik modal jumlah yang besar, sehingga 

memudahkan perusahaan untuk mengadakan ekspensi; 

(f) Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan 

modal secara efisien;” 

2) “Kelemahan Perseroan Terbatas 

(a) Kesulitan atau biaya pembentukannya yang relatif tinggi; 
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(b) Bebannya tinggi, harus mengadakan laporan pajak pada 

pemerintah; 

(c) Memerlukan ijin khusus untuk mengadakan usaha tertentu; 

(d) Kurangnya hubungan-hubungan perseorangan antara para 

pemilik disebabkan karena adanya pemilik yang tinggal di 

daerah lain dan manajemen yang terdiri dari orang-orang 

yang dibayar kemungkinan tidak memiliki tanggung jawab 

penuh ataupun kurangnya kesetiaan terhadap perusahaan; 

(e) Tidak ada alat-alat yang efektif untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham; 

(f) Tidak ada rahasia mengenai penjualan, keuntungan 

dilaporkan pada pemegang saham sehingga ini dapat 

digunakan oleh pesaing,” 

e) Organ Perseroan Terbatas 

Organ Perseroan Terbatas memiliki struktur yang di dalamnya 

terdapat kewenangan masingAmasing dari setiap pengurus yang 

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 

2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.27  

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

(a) Definisi Rapat Umum Pemegang Saham  

                                                           
27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
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Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian bahwa RUPS 

adalah “organ perusahaan yang mempunyai wewenang 

yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris 

dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan 

atau anggaran dasar. Pada dasarnya RUPS merupakan 

suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk 

membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai 

pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas 

jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.”  

Melalui RUPS, keterangan yang berisikan mengenai 

agenda rapat atau juga yang berhubungan dengan agenda 

rapat dapat diberikan dari Direksi dan atau Dewan 

Komisaris wajib diberitahukan kepada salah satu atau para 

pemegang saham, walaupun organ RUPS tertinggi dalam 

sebuah Perseroan Terbatas tetapi juga tidak mempunyai 

hak untuk mengambil keputusan kecuali hal-hal tertentu 

seperti semua pemegang saham telah menyetujui agenda 

rapat yang akan ditambahkan dan keputusan mata acara 

rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat 
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dalam RUPS seperti yang tercantum dalam Pasal 75 UU 

No. 40 Tahun 2007.28  

Organ RUPS merupakan organ tertinggi dan 

sehubungan itu terjadi RUPS memiliki wewenang yang 

tidak dipunyai oleh oleh Direksi dan Dewan Komisaris, 

wewenang yang dimaksud seperti: 

(b) Wewenang RUPS yang diatur dalam UU PT yaitu:29  

(1) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan;  

(2) Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan, bukti 

setoran pemegang saham, selain uang dan laporan 

tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta 

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; 

(3) Membeli kembali saham yang dikeluarkan; 

(4) Menambah dan mengurangi modal Perseroan; 

(5) Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah 

penyisihan untuk cadangan. RUPS juga berwenang 

untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih 

akan digunakan untuk pembagian dividen kepada 

pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain 

seperti tantiem, bonus untuk karyawan; 

                                                           
28 Binoto Nadapdap, Op. Cit. hlm. 111. 
29 Dorothea Nawang Wulan, FH UI, “Batas Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Dorothea 
Nawang Wulan, FH UI, 2010,” 2010, 13–57. 
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(6) Memberhentikan Direksi dan juga ataupun 

mengangkat Direksi serta menetapkan peraturan 

mengenai pembahagian tugas dan wewenang tentang 

pengurusan Direksi; 

(7) Menjadikan pihak lain dalam hal jika para anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai urusan 

kepentingan dengan Perseroan; 

(8) Setuju dengan pengalihan atau dijadikannya kekayaan 

Perseroan sebagai jaminan hutang 50% dari sebuah 

perseroan; 

(9) Setuju dengan Direksi untuk mengajukan permohonan 

kepailitan atas Perseroan milik sendiri ke Pengadilan 

Negeri; 

(10)  Menguatkan dan juga mencabut keputusan 

pemberhentian sementara dari para pemegang saham 

untuk anggota Direksi oleh Dewan Komisaris; 

(11)  Memberhentikan dan juga mengangkat pihak Dewan 

Komisaris; 

(12)  Wewenang yang diberikan RUPS kepada Dewan 

Komisaris dalam melaksanakan perbuatan sebuah 

urusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 

waktu tertentu; 
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(13)  Setuju dengan rancangan merger, akuisisi, 

konsolidasi, dan juga membubarkan Perseroan; 

(14)  Wewenang RUPS juga bisa memberikan pembebasan 

kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang 

dilakukannya. 

Sebuah Organ RUPS dapat dengan bisa setuju untuk 

melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada organ 

Perseroan lain contohnya kepada Dewan Komisaris dalam 

hal-hal tertentu, seperti: 

(a) Untuk saham yang telah keluar dapat dibeli kembali 

dalam jangka waktu 1 tahun dan juga jangka waktunya 

dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang 

sebelumnya. 

(b) Untuk melakukan tambahan modal Perseroan dalam 

jangka waktu 1 tahun. 

(c) Menetapkan berapa besarnya gaji dan tunjangan yang 

akan diberikan kepada organ Direksi. 

Tetapi wewenang yang diberikan di atas dapat ditarik 

kembali oleh RUPS. 

(c) Jenis-Jenis Rapat Umum Pemegang Saham 

(1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

RUPS Tahunan wajib diadakan oleh Direksi 

dalam jangka waktu yang diberikan atau setahun 
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sekali dan juga atau enam bulan setelah tahun buku 

berakhir. Agenda rapat yang akan di bahas di RUPS 

Tahunan yaitu mengenai Deviden setiap tahunnya 

perseroan berjalan atau laporan tahunan, laporan tugas 

pengawasan Dewan Komisaris, Penggunaan laba 

bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk 

cadangan, dan juga mengesahkan rencana kinerja yang 

akan dilakukan di perseroan untuk tahun buku yang 

akan datang, jika hal ini ditentukan dalam anggaran 

dasar perseroan yang bersangkutan. 

“Sesuai dengan halShal di atas dalam RUPS 

Tahunan dilakukan hal-hal sebagai berikut yakni, 

maka Direksi mengadakan RUPS Tahunan dengan 

tujuan untuk membahas mengenai laporan tahunan 

yang memuat keuntungan atau kerugian sebuah 

perseroan. Laporan tahunan antara lain terdiri dari 

laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-

kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lewat 

dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, 

laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta 

catatan atas laporan keuangan tersebut serta penjelasan 

atas dokumen tersebut.” 
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“Terdapat beberapa Perseroan yang memenuhi 

kriteria tertentu atau kekhususan sehingga laporan 

keuangan harus diperiksa oleh instansi yang 

berwenang seperti Akuntan Publik yang terdaftar. Juga 

terdiri dari laporan mengenai kegiatan Perseroan, 

laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama 

tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha 

Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang 

telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama 

tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi 

dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan 

bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan 

tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan 

untuk tahun yang baru lampau.” 

Dengan disahkannya laporan tahunan oleh 

RUPS, berarti RUPS memberikan pembebasan (Acquit 

et de charge) tanggung jawab seluruhnya kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan 

maupun kepengawasan yang sudah dijalankan selama 
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tahun buku yang lampau, selama perbuatan yang tidak 

melanggar ketentuan perbuatan melawan hukum.30 

(2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Rapat Umum Pemegang-Saham Luar Biasa atau 

biasa disebut dengan RUPSLB beda dengan RUPS 

Tahunan yaitu bedanya di waktu pengadaan sebuah 

rapat. Rapat ini bisa diadakan kapan saja asalkan 

menurut Direksi dan Dewan Komisaris bahwa ada 

yang perlu diubah dalam Anggaran Dasar Perseroan. 

RUPSLB dapat diadakan dalam urusan Direksi 

memerlukan persetujuan dari RUPS yang 

bersangkutan dengan perbuatanaperbuatan hukum 

tertentu yang ingin dilaksanakannya, yang merupakan 

wewenang dari RUPS untuk menyetujuinya sesuai 

dengan ketentuan anggaranAdasar Perseroan.  

Asal muasal untuk selenggara sebuah RUPSLB 

dapat diajukan oleh Direksi sehubungan dengan 

laporan mengenai tugas dan kewenangannya. 

Diselenggarakannya sebuah RUPSLB yang diajukan 

oleh pemegang saham adalah atas ajuan dari para 

pemegang saham yang bersatu kembali dalam 

mewakili sebahagian dari seluruh saham.dengan hak 
                                                           
30 Dorothea Nawang Wulan, FH UI. 
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perwakilan suara yang sah, kecuali anggaranAdasar 

menentukan lain. RUPSLB dapat juga diselenggarakan 

sesuai dengan permintaan tertulis dari Dewan 

Komisaris dan disampaikan dengan menuliskan hal 

yang hendak dibicarakan dan ditambah dengan 

alasannya.  

2) Direksi
31

 

Direksi Perseroan adalah salah satu organ perseroan yang 

mempunyai tugas untuk melakakukan pengurusan terhadap 

Perseroan, untuk kepetingan Perseroan sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan ADRT PT.32 

Direksi dalam menjalankan tugasnya memiliki dua fungsi yaitu 

pengurusan dan perwakilan yang kesemuanya telah ditentukan 

dalam ADRT PT. 

Direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang mempunyai 

kekuasaan, berwenang dan bertanggungjawab penuh atas 

pengurusan perseroan semata untuk kepentingan perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mempunyai 

kekuasaan, berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk 

mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan 

                                                           
31 Isfardiyana, Siti Hapsah, “Hukum Jurnal Panorama Hukum.” 
32 Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Butir 5 
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sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurusan yang 

dilakukan oleh Direksi digolongkan menjadi 2 yaitu:  

(a) Beheren (perbuatan yang dilakukan sehari-hari)  

Pengurusan ini termasuk dalam kelola dan memimpin 

tugas setiap harinya yaitu membimbing dan membina 

kegiatan dan kegiatan Perseroan ke arah pencapaian maksud 

maupun tujuan yang ditetapkan dalam ADRT PT. Direksi 

bertugas untuk mengurus Perseroan dalam hal administrasi 

dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan.  

Direksi sebagai pengurus (beheerder, administrator or 

manager) adalah seorang pejabat Perseroan yang tidak 

mendapat hak dalam hal pembayaran preferensial 

(preferential payment) apabila perseroan dilikuidasi. 

Pengurusan sehari-hari ini terdapat dalam penjelasan Pasal 

92 ayat (2) UU PT. 

(b) Beschikking (perbuatan khusus)  

Setiap perbutan pengurusan beschicking harus 

mendapatkan persetujuan komisaris atau RUPS terlebih 

dahulu sesuai ketentuan dalam peraturan perundnag-

undangan atau AD Perseroan.Direksi dalam menjalankan 

tugasnya tentu memiliki batas-batas kewenangan yaitu di 

antaranya :  
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(1) Sesuai dengan kepentingan perseroan. Direksi dalam 

menjalan pengurusan harus didasarkan pada semata-

mata untuk kepentingan perseroan bukan untuk 

kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan 

dengan perseroan dapat dikategorikan melanggar batas 

kewenangan atau kapasitas pengurusan dan 

dikualifikasikan sebagai penyalahgunakan kewenangan. 

(2) Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

Semua tindakan direksi harus sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU 

PT. Hal ini memberikan arti bahwa kepengursan 

perseroan oleh direksi harus sesuai dengan ADRT PT, 

tidak boleh melenceng dari ADRT PT yang 

bersangkutan. 

(3) Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat 

yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (2) UU 

PT, yaitu keahlian, peluang yang tersedia, dan kebijakan 

yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha. 

Berdasakan Pasal 93 ayat (1) UU PT33 mengenai syarat-

syarat pengangkatan direksi, yaitu orang perseorangan 

yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:  
                                                           
33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 93 ayat 1  
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(a) Dinyatakan pailit;  

(b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 

(c) Di-hukum dengan alas an telah melaksanakan 

perbuatan pidana yang telah merugikan keuangan 

Negara dan yang terkait dengan sektor keuangan.  

Direksi Perseroan mempunyai kewajiban yang ditujukan 

kepada : 

(1) Kewajiban kepada Perusahaan; 

(2) Kewajiban kepada Pemegang Saham; dan  

(3) Kewajiban kepada Stakeholder (pihak ketiga). 

3) Dewan Komisaris 

Pengertian dewan komisaris34 “adalah organ perseroan yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus 

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

direksi. Tugas dewan komisaris35 adalah melakukan pengawasan 

atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, 

baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi 

nasihat kepada direksi.” 

                                                           
34 Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 
35 Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 

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



49 
 

 

Universitas Internasional Batam 

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan 

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan. Bahwa yang dimaksud dengan “untuk 

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” 

adalah pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh 

dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan 

tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.  

Tugas pengawasan yang dilaksanakan itu bisa juga 

dilaksanakan bagi sasaran ataupun objek tertentu contohnya 

seperti melaksanakan audit, pengawasan terhadap manajemen 

dan atau melakukan pengawasan terhadap bagian-bagian tertentu 

di sebuah perusahaan. Dewan komisaris terdiri dari satu anggota 

atau lebih sesuai kebutuhan perusahaan.  

Dewan komisaris yang terdiri dari satu orang lebih merupakan 

majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak bisa 

melakukan perbuatan sendiri-sendiri, tetapi perbuatannya harus 

berdasarkan pada keputusan setiap anggota di dalamnya. 

Perseroan yang kegiatan usahanya berjalan dengan sektor 

perbankan atau keuangan dan juga menerbitkan surat pengakuan 

hutang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib 

mempunyai paling sedikit dua anggota dewan komisaris. 
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Semua anggota yang merupakan anggota dewan komisaris 

wajib untuk ikut bertanggung - jawab secara pribadi atas 

kerugian perseroan yang disebabkan hal tertentu dan  jika yang 

bersangkutan melakukan kesalahan itu, maka dikarenakan dewan 

komisaris terdiri dari dua anggota dewan komisaris atau lebih, 

jadi tanggungAjawab tersebut berlaku secara tanggung-renteng 

bagi setiap anggota dewan komisaris dalam sebuah perseroan.  

3. Tinjauan Umum tentang Saham 

a) Definisi dan Konsep Yuridis Saham
36

 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan 

perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 

serta pelaksanaannya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan 

mengenai saham yaitu suatu bukti modal yang ditanam oleh seseorang 

ke dalam perusahaan.” 

Menurut definisi yang dijelaskan di atas maka dapat 

disimpulkan ketentuan daham sendiri yaitu mengenai bukti 

persekutuan modal. Menurut pasal 31 ayat (1) UUPT bahwa modal 

dasar perusahaan terdiri atas semua nominal saham dan aturan ini 
                                                           
36 et. al. M. Irsan Nasarudin, “Hak-Hak Kebendaan Atas Saham,” 2007. 

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



51 
 

 

Universitas Internasional Batam 

ternyata cocok dengan definisi saham di atas. Bukti kepemilikan 

saham dapat diberikan kepada siapa yang memilikinya dan dapat 

dibuktikan kepemilikannya terhadap saham yang dimilikinya. Aturan 

ini ditegaskan lagi dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas yakni pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas 

saham yang dimilikinya dan juga dijelaskan mengenai pengaturan 

bentuk bukti kepemilikan saham diatur di dalam anggaran dasar sesuai 

dengan kebutuhan para pemegang saham.   

Menurut Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa saham 

perseroan diterbitkan atas nama pemiliknya. Dari ketentuan ini dapat 

dilihat sesuai dengan penjelasan di atas yang terbukti kepemilikan 

saham seseorang, dengan demikian bukti kepemilikan saham 

merupakan adanya bukti nama yang tercantum di atas surat tertulis 

atau sertifikat yang diterbit sebuah perusahaan. Yang dicantum di atas 

surat tertulis tersebut yakni orang yang memiliki saham tersebut jadi 

sesuai dengan kepemilikan hak seseorang.  

Bukti kepemilikan hak juga bisa dibuktikan dengan cara lain 

yakni Direksi yang membuat catatan mengenai kepemilikan saham 

seseorang dan yang dimiliki oleh perseroan. Bukti ini bisa juga 

melihat pihak-pihak yang memiliki saham dan hal-hal yang 

bersangkutan dengan saham lainnya.37  

                                                           
37 Undang-Undang PT Pasal 50 Ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3)  
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Suatu saham pasti memiliki nilai nominal yang ketentuannya 

terdapat di dalam Undang-Undang PT dan tidak boleh sampai tidak 

mempunyai nilai nominal dalam sebuah saham karena akan 

mengakibatkan hal fatal dan UUPT juga melarang hal demikian 

terjadi. Hanya saja untuk nominal setiap perusahaan pasti berbeda dan 

itu semua tergantung bagaimana sebuah perusahaan ingin membuat 

nilai nominal tersebut. Ketentuan secara bebas ini hanya dimiliki oleh 

PT Tertutup dan PT Terbuka tidak mengatur sedemikian rupa yang 

nominal sahamnya sudah diatur oleh peraturan pasar modal dan 

berlaku sama bagi semua perusahaan. 

Menurut pasal 49 UUPT bahwa nominal saham yang 

dikeluarkan wajib dalam mata uang rupiah kecuali untuk penanaman 

modal asing dan itu pun sudah di kali kan kurs nya ke dalam rupiah 

dan wajib diberikan nominal karena dilarang untuk Saham tanpa nilai 

nominal tidak bisa dikeluarkan, dan Ketentuan sebagaimana dimaksud 

nilai nominal tidak bisa dikeluarkan tidak menutup kemungkinan 

diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan 

perundang-undangan dibidang pasar modal..  

Untuk perkembangan sekarang ini, saham tanpa nilai nominal 

menjadi instrument bursa pasar modal yang sangat terkenal di 
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Amerika, secara khususnya sebagai instrumen lembaga mutual fund 

atau investment fund di pasar modal.38  

b) Jenis-jenis Saham 

Jenis-jenis saham dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu saham 

biasa dan saham istimewa. Kedua saham ini jelas berbeda dan terletak 

pada hak yang meliputi pendapatan, kekayaan sebuah perusahaan, dan 

lainnya. Hak tersebut meliputi hak atas menerima pendapatan, dan 

mendapatkan sebahagian kekayaan jika perusahaan dibubarkan setelah 

dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Secara umum 

saham yang diberitahukan pada Bursa Efek Jakarta dapat dilihat dari 

beberapa segi : 

1) Ditinjau dari segi bentuknya saham dapat dikategorikan atas :  

(a) Saham Atas Nama (Nominal Shares) 

Saham atas nama adalah saham yang mencatat nama 

yang mempunyainya. Pencatatan saham ini dicatat dalam 

daftar pengkhususan. Saham dalam jenis ini masuk dalam 

sebutan untuk pemilik saham yang tertera pada pada surat 

tertulis saham yang ditetapkan kepemilikan sahamnya dan 

memberikan perlindungan atas kepemilikan haknya. 

(b) Saham Atas Unjuk (Bearer Shares) 

Saham atas unjuk adalah jenis saham yang tidak 

meencatat naman yang mempunyainya atau beda dengan 
                                                           
38

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
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saham atas unjuk. Terdapat beberapa ahli yang melihat saham 

jenis ini gagal karena tidak mencatat nama si pembeli saham 

dan tidak mencatat nama si pembeli dapat mengakibatkan hak 

si pembeli hilang dan bagaimanapun harusnya saham ini 

dihindari karena mengakibatkan hal yang cukup serius bagi si 

pembeli dengan tidak ada namanya di dalam saham. 

2) Dari segi hak dan keistimewaannya :  

(a) Saham Biasa (Ordinary Shares), semua ahli fikih 

kontemporer memandang saham biasa boleh, karena tidak 

memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun 

kewajibannya. 

(b) Saham Preferen (Preference Shares), saham ini memiliki 

keistimewaan khusus dari segi perlakuan maupun dari segi 

finansial. Para ahli fikih kontemporer memandang saham 

jenis ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan 

secara syari’ah, karena pemilik saham ini mempunyai hak 

mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan 

sebelum dibagikan kepada pemilik saham biasa. Konsep 

preferred stock atau saham istimewa tidak diperbolehkan 

secara Islam karena adanya keuntungan tetap, yang 

dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba dan Pemilik 

saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat 
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perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung 

unsur ketidakadilan.  

Terdapat hal-hal yang menjadi bentuk pendukungnya. 

Yaitu struktur hutang yang harusnya tidak bisa dikuasai oleh 

pembiayaan yang mengacu pada sistem bunga. Suatu 

perusahaan tidak boleh tergantung pada hutang yang 

berdasarkan sistem kesepakatan secara uumum. Suatu badan 

usaha tidak boleh mempunyai utang 45% dan modal 55%. 

Jika hal tersebut terjadi, maka suatu badan usaha dinyatakan 

tidak layak mengundang penyertaan modal dari luar melalui 

pembelian sahamnya, dan suatu badan usaha akan gagal jika 

operasional perusahaan diketahui ternyata pernah melakukan 

perbuatan melawan hukum.39 

3) Penjualan dan Pemindahan Saham 

“Penjualan saham akan menyebabkan terjadinya pemindahan 

hak atas saham dari penjual kepada pembeli saham. Pemindahan 

hak atas saham tersebut harus dilakukan berdasarkan Akta 

Pemindahan Hak Atas Saham yang dapat dibuat dihadapan 

Notaris atau secara bawah tangan, Para pihak diharuskan untuk 

menyampaikan akta tersebut atau salinannya secara tertulis kepada 

Perseroan dan kemudian Direksi Perseroan berkewajiban untuk 

                                                           
39Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, “Prosedur Atau Mekanisme Perdagangan Saham Pada Pasar 
Modal Syari’ah,” 2008. 
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melakukan pencatatan mengenai perubahan susunan pemegang 

yang saham yang terjadi akibat pemindahan hak atas saham 

tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum 

dan HAM. Dalam anggaran dasar Perseroan, Direksi berhak untuk 

mengatur mengenai”: 

(a) keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada 

pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang 

saham lainnya;  

(b) keharusan dalam memperoleh persetujuan dahulu dari organ 

Perseroan atau yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham;  

(c) keharusan dalam memperoleh persetujuan dahulu dari instansi 

yang berwenang sesuai dengan ketentun peraturan perundang-

undangan. 

“Namun demikian, perlu dicatat bahwa kewajiban tersebut tidak 

berlaku dalam hal pemindaham hak atas saham disebabkan oleh 

peralihan hak atas anak secara hukum, pengecualian atas syarat- 

syarat tersebut akan terjadi dalam hal pemindahan hak atas saham 

diakibatkan oleh pewarisan, karena dalam hal tersebut harus tetap 

dimintakan persetujuan dari instansi yang berwenang.  

Apabila anggaran dasar yang mewajibakan pemegang saham 

penjual untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang 

saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, maka dalam 

hal setelah 30 hari sejak penawaran pemegang dilakukan 
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pemegang saham yang ditawarkan tersebut tidak membeli, maka 

pemegang saham yang bersangkutan dapat menawarkan dan 

menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Namun demikian, 

pemegang saham penjual yang diwajibkan untuk menawarkan 

sahamnya kepada pemegang saham lain, dapat menarik kembali 

penawaran yang telah dilakukannya setelah lewatnya jangka 

waktu 30 hari tersebut.  

Pemberian persetujuan atas pemindahan hak atas saham 

membutuhkan persetujuan dari organ Perseroan, selanjutnya 

dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 90 hari tidak ada 

jawaban apapun dari organ Perseroan tersebut, maka dengan 

demikian organ Perseroan dianggap telah memberikan persetujuan 

atas penjualan dan pemindahan hak atas saham. Setelah 

diperolehnya persetujuan dari organ Perseroan, maka pemindahan 

hak atas saham harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 

56 dan dilakukan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak 

persetujuan diberikan.  

Jika dilihat dari sisi peralihan saham, maka saham dapat 

dibedakan atas saham atas nama dan saham atas unjuk. Secara 

hukum, pemilik saham atas nama adalah yang namanya tertera 

pada surat saham tersebut. Sebaliknya saham atas unjuk seperti 

halnya uang, kepemilikannya ditentukan pada siapa yang 

memegang saham tersebut. Penyerahan adalah cara memperoleh 
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hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang 

yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang 

memperoleh hak milik itu.” 

Salah satu cara untuk mendapatkan hak milik dengan 

melakukan penyerahan. Tentang levering dari benda bergerak 

yang tidak berwujud berupa hak-hak piutang dibagikan atas 3 

macam, yaitu: 

(a) Pemasokan dari surat piutang atas unjuk atau atas bawa, 

menurut Pasal 613 Ayat (3) KUH Perdata dilakukan dengan 

penyerahan surat itu. 

(b) Pemasokan dari surat piutang atas nama, menurut Pasal 613 

Ayat (1) KUH Perdata dilakukan dengan cara membuat akta 

otentik atau di bawah tangan. 

(c) Pemasokan dari surat piutang atas perintah, menurut Pasal 613 

Ayat (3) KUH Perdata dilakukan dengan penyerahan surat itu 

disertai dengan bukti-buktinya. 

Pasal 49 ayat 1 dan 2 juga mengatur mengenai kepemilikan suatu 

hak yang dialihkan haknya dalam aturan jual beli saham yang 

menyebutkan “bahwa pemindahan hak atas saham atas nama 

dilakukan dengan akta pemindahan hak, sedangkan saham atas 

unjuk dilakukan dengan penyerahannya secara fisik.”” 

4. Tinjauan Umum tentang Akta 

a) Akta Otentik 
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Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang 

menyebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”. 

Maksud dari Pasal ini adalah, akta otentik yang di buat oleh 

atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, 

pejabat yang memang berwenang untuk membuatnya, yang 

sebelumnya menempuh pendidikan untuk dapat memliki keahlian dan 

berwenang dalam membuat akta.  

Prof. Subekti berpendapat bahwa Akta Otentik adalah suatu 

akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang 

dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang 

untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.40 Pegawai umum 

atau pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam undang–undang 

adalah seorang Notaris, seorang Hakim, seorang Juru Sita pada suatu 

pengadilan, seorang pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya.  

Dengan demikian maka suatu akta Notaris, suatu putusan 

hakim , suatu surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita 

pengadilan dan suatu surat perkawinan yang di buat oleh Pegawai 

Catatan Sipil adalah akta otentik.41
 

b) Akta Bawah Tangan 

                                                           
40 Subekti, 2010, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 26 
41 Fakultas Hukum, Universitas Atma, and Jaya Yogyakarta, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang 
Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman Jurnal,” 2014. 
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Akta bawah tangan merupakan sebuah akta yang dibuat para 

pihak atau satu pihak dengan pihak lain yang dimana proses 

pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang 

ditetapkan oleh undang-undang (Notaris, PPAT dan lain-lain). Akta ini 

beda dengan akta otentik yang perbedaannya terletak di 

pembuktiannya, pembuktian ini merupakan pembutkian kurang 

sempurna dibanding dengan akta otentik. Untuk akta ini biasanya 

harus buktikan secara sempurna oleh para pihak jika ingin melakukan 

pembuktian di persidangan maka baru jadi lah sebagai alat pembuktian 

yang sempurna di pengadilan. Dikarenakan bukanlah memiliki nilai 

pembuktian yang sempurna maka pembuatannya pun tidak ditentukan 

oleh undang-undang ataupun tidak di hadapan Pejabat Umum yang 

berwenang.  

Walaupun tidak memiliki nilai pembuktian sempurna, menurut 

penulis sendiri saat akta tersebut dipertanyakan apakah pembuatannya 

sah dan tentu saja sah selagi kedua belah pihak sepakat atau setuju saat 

akta tersebut telah ditanda-tangani. Dalam praktiknya di lapangan 

yang dengan terpaksa menyebabkan suatu hubungan hukum dikuatkan 

lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli. Tetapi 

supaya pembuktiannya sempurna tetap harus di legalisir para pihak 

kepada pejabat yang berwenang atau Notaris setempat.  

Pembuktian akta bawah tangan ini bersifat formal yang 

kekuatan pembuktiannya hanya pada saat jika tanda tangan di akta 
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tersebut diakui oleh para pihak dan pembuktian ini sekaligus menjadi 

pengakuan para pihak. Jadi kekuatan pembuktiannya ada pada 

pengakuan dari para pihak yang menyetujui jika melakukan 

penandatangan di hari dilakukan penandatangan akta dan akta ini 

dapat dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan 

tanggal yang tercantum dapat dibuat setelah dilaksanakannya 

penandatangan akta tersebut.  

Memang sudah dari zaman dulu yang ditentukan ada beberapa 

pejabat tertentu yang diberikan tugas dalam membuat pencatatan 

formil yang dengan tujuan untuk mencatat sejarah seseorang seperti 

contohnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-

perjanjian di antara para pihak, dan hasil dari catatan tersebut dianggap 

sebagai akta dengan pembuktian yang sempurna ataupun yang disebut 

akta otentik.42 

B. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis yang akan digunakan dalam melakukan penelitian terhadap 

topik atau pembahasan penulis adalah sebagai berikut: 

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

a) Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi: 

“Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran 
dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh 
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.” 

                                                           
42 Tangan Yang and Dilegalisasi Notaris, “Lex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014” II, no. 2 
(2014). 
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b) Pasal 48 ayat (3), yang berbunyi: 

 
“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang 
memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak 
selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan 
dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini dan atau anggaran dasar.” 
 

c) Pasal 52 ayat (1), yang berbunyi: 

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 
1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 
2) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 
3) Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.” 

 
d) Pasal 56 ayat (1), yang berbunyi: 

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan 
hak.” 
 

 
e) Pasal 57 ayat (1), yang berbunyi: 

“Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai 
pemindahan hak atas saham, yaitu: 
1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham 

dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; 
2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ 

Perseroan; dan/atau  
3) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi 

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.”  

 
f) Pasal 89 ayat (1), yang berbunyi 

“RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar 
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, 
dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat 
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan 
adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari 
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan 

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



63 
 

 

Universitas Internasional Batam 

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan 
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.” 

 
g) Pasal 61 ayat (1), yang berbunyi: 

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap 
Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan 
perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar 
sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.”  
 

2. Yurisprudensi Lindembauan Cohen 31 Januari 1919, yang berbunyi: 

“Bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan hak 
subyektif orang lain, bertentangan dengan kaidah tata susiola dan 
bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian” 

 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD) 

Pasal 52 ayat (1), yang berbunyi: 

“Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga 
nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan 
suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.” 

 
C. Landasan Teoritis 

Landasan teoritis yang digunakan oleh penulis adalah mengenai Teori 

Korporasi, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hak Milik, dimana ketiga 

teori ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan memberikan 

jawaban terhadap permasalahan yang menjadi bahan penelitian penulis. 

1. Teori Korporasi
43

 

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, bahwa yang dimaksud dengan 

korporasi adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, 

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Ataupun 
                                                           
43 A Ritonga, “Korporasi Sebagai Badan Hukum,” 2015, 15–21. 
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pengertian korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh 

hukum diperlukan seperti seorang manusia sebagai pengemban (atau 

pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di 

muka pengadilan. Contohnya seperti badan hukum yaitu PT (perseroan 

terbatas), NV (namloze vennootschap), dan yayasan (stichting); bahkan 

negara juga merupakan badan hukum.”  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan untuk penelitian ini 

dibutuhkan teori korporasi dalam perwakilan yang dilaksanakan sebuah 

perseroan terbatas dan dalam melaksanakannya perlu digunakan undang-

undang yang berlaku seperti undang-undang perseroan terbatas nomor 40 

tahun 2007 ataupun kitab undang-undang hukum dagang, dan dasar 

hukum lainnya yang dapat mendukung teori ini dan juga untuk 

perwakilan dari perseroan haruslah melakukannya sesuai dengan hukum 

yang telah ditentukan, apabila dilanggar maka yang bertanggung jawab 

adalah perwakilan yang ditunjuk oleh perseroan terbatas.  

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara 

merupakan “gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif 
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(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

menegakkan peraturan hukum.”  

Perlindungan hukum yang dilakukan juga melihat dasar-dasar yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

mengenai kesepakatan para pihak tersebut untuk mengatur hubungan 

perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.44 Sehingga 

perlindungan hukum merupakan salah satu pilihan teori penulis dalam 

menganalisis dan perlindungan hukum ada untuk melindungi hak ataupun 

kewajiban seseorang yang tidak dipenuhi dan saat itulah perlindungan 

hukum berperan penting bagi orang yang telah ditindas ataupun diabaikan 

ataupun dianggap tidak ada haknya seperti dalam kasus yang penulis 

ceritakan di atas dan perlindungan hukum lah yang mengatur agar hak 

atau kewajiban seseorang diperoleh kembali sebagaimana mestinya. 

3. Teori Hak Milik / Kontrak 

Menurut konsep hukum perdata dalam pasal 570 KUHPerdata bahwa 

yang dimaksud dengan hak milik yaitu “hak untuk menikmati kegunaan 

suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap 

kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak menganggu hak 

milik orang lain.”  

                                                           
44 B A B Ii, Menurut Fitzgerald, and Satjipto Raharjo, “Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53.,” 2011. 
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Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (UUPA), bahwa pengertian 

hak milik yaitu hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, 

dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, yang artinya 

dapat dijadikan sebagai warisan harta seseorang kepada ahli warisnya. 

Hak milik tidak gampang untuk dihapuskan oleh seseorang melainkan 

memerlukan wewenang yang tinggi untuk memindahkannya.  

Bukan berarti tidak bisa dialihkan hanya saja memerlukan persetujuan 

pengalihnya kepada orang yang ingin dialihkan barangnya. Ada 

keterkaitan antara wewenang dalam sebuah perseroan terbatas dan Hak 

Milik, wewenang yang didapatkan dengan proses yang sudah 

dilaksanakan dengan benar menurut hukum yang berlaku dan telah 

menjadi hak milik seseorang walaupun didapatkan secara warisan 

sehingga untuk melakukan segala sesuatu diperlukan persetujuan bersama 

dalam sebuah organisasi untuk menentukan atau memutuskan hal yang 

ingin dilaksanakan. Sebagai hak pemilik seseorang mempunyai hak yang 

seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk 

kepentingan perusahaannya.  

Ada juga mengenai ketentuan tentang prinsip kontrak yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 

1233 dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 

perjanjian, baik karena undang-undang. Prinsip perlindungan berdasarkan 
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hukum kontrak ini sangat berhubungan dengan bentuk perlindungan 

berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. 

Hukum kontrak ini diperlukan juga dalam melakukan suatu perjanjian 

dan haruslah melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar kedua belah 

pihak dengan kepentingan masing-masing.  

4. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum adalah keadaan atau ketentuan atau ketetapan yang 

pasti. Hukum secara kepastian dilihat sebagai pedoman kelakuan dan adil 

bagi semua orang. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan 

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.   

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena hukum mengatur secara jelas dan 

tepat. Jelas dalam arti norma yang tidak menimbulkan pertentangan atau 

berbenturan dengan peraturan. Pastinya tidak menimbulkan keragu-

raguan dalam keyakinan hukum. 
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