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  BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) 

 
Perekonomian negara Indonesia diselengarakan berdasarkan 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.1

Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan 

perekonomian nasional.

 Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin 

terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif. 

2 Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam 

berusaha.3

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

 

 
Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan 

modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk 

kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas 

jumlah nominal saham yang dimiliki.4

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

 

                                                             
1 Wicaksono, Frans Satrio, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan 
Terbatas (PT), (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 1. 
2 Ibid, hlm. 2. 
3 Ibid. 
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya 
Bakti, 2002), hlm. 68. 
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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 serta 

peraturan pelaksanaanya. 

Hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut 

Naamloze Vennootschap (company limited by shares).5

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

 Pada 

mulanya hukum tersebut diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

 
Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Undang-

Undang Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk 

selanjutnya disebut UUPT). Berdasarkan Pasal 1 UUPT, Perseroan 

Terbatas 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 

Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 

3. Ciri – Ciri Perseroan Terbatas 
 

Dari pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 UUPT, 

dapat disimpulkan bahwa ciri - ciri Perseroan Terbatas adalah 

sebagai berikut : 

                                                             
5 Yahya, Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.21. 
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a. Merupakan Badan Hukum 
 

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha 

yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk 

usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang 

merupakan badan hukum adalah: Perseroan Terbatas, Yayasan 

dan Koperasi. 

Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum 

adalah sebagai berikut : Usaha Perseorangan, Firma, 

Commanditaire Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata 

(Maatschap). 

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan 

hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam 

badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan 

dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik 

badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut 

sendiri. 

Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum 

secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan 

pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan 

badan usaha itu sendiri. 

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian 
 

Perseroan Terbatas harus didirikan berdasarkan 

perjanjian, maka Perseroan Terbatas minimal harus didirikan 
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oleh paling sedikit 2 (dua) pihak. 

c. Melaksanakan Kegiatan Usaha 
 

Fungsi didirikannya suatu Perseroan Terbatas adalah 

untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan Perseroan 

Terbatas harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  yang 

didalamnya tertulis maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang 

akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas 

d. Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam 
Saham 
 

Salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah 

modal yang terdapat didalamnya terbagi atas saham. Suatu 

Pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas harus 

menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari 

Perseroan Terbatas. 

Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut 

menjadi modal dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam 

bentuk saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas 

tersebut. 

e. Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan 
Pelaksananya 

 

Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai saat ini 

adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan 

Terbatas di Indonesia. Namun sehubungan dengan Perseroan 
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Terbatas harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang 

terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.  

4. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas 
 

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham 

Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung 

jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.  

Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari 

Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab 

sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta 

kekayaan pribadinya.6

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau 

tidak terpenuhi; 

 Namun, masih ada kemungkinan pemegang 

saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan 

pribadinya  berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT  yang menyatakan 

bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila: 

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun 

tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan 

Perseroan untuk kepentingan pribadi; 

                                                             
6Eddy Leks, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas” 
http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-
perseroan-terbatas/ diunduh 04 Juli 2015 
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c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; 

atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun 

tidak langsung secara melawan hukum menggunakan 

kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan 

Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang 

Perseroan. 

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut 

Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang 

saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara 

proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah 

tagihan. 

Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil 

likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila 

dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada 

pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum 

mengajukan tagihannya. 

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa 

Perseroan merupakan subjek hukum, dimana perseroan sebagai 

sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti 

halnya manusia pada umumnya. 

Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja 
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diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas 

mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan 

pengurusnya. Badan hukum sebgai subjek hukum mempunyai hak 

dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat 

digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.7

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum 

mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum 

perusahaan, antara lain Normin S. Pakpahan mengemukakan, 

perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan 

terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. 

Adapun manusia perorangan pribadi yang berkepentingan terwakili 

dalam unit lembaga perseroan (pemegang saham) dianggap lepas 

eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut.

 

8

Konsekuensi logis dari kemandirian Perseroan Terbatas 

adalah sifat pertanggungjawaban yang terbatas. Yang dimaksud 

dengan pertanggungjawaban terbatas disini adalah apabila terjadi 

utang atau kerugian dari perseroan, maka utang atau kerugian 

tersebut hanya akan dibayar dari bagian (share) yang mereka 

tanamkan dalam perseroan.

 

9

Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian 

  

                                                             
7 Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, 
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40. 
8 Normis S. Pakpahan , Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : ELIPS, 1995), hlm. 2. 
9  Ibid. 
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status badan hukum kepada Perseroan Terbatas, dikemukan oleh 

Gunawan Widjaja, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti 

pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi 

saham yang dimikili.10

Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy 

Prasetya, yakni Perseroan Terbatas merupakan badan hukum 

artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti mandiri dari 

Perseroan Terbatas adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada 

tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan 

Perseroan Terbatas yang wujudnya khas persoon, artinya dianggap 

seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi 

inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam 

pengendalian Perseroan Terbatas, pemegang saham secara prinsip 

tidak turut serta mengendalikan perusahaan. Perseroan Terbatas 

diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan Komisaris dan Direksi.

 

11

Pendapat para ahli hukum lainnya yang mencoba 

memberikan makna badan hukum kepada Perseroan Terbatas yakni 

Erman Rajagukguk, mengemukakan karakteristik suatu badan 

 

                                                             
10 Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham , (Jakarta : Forum Sahabat, 
2008), hlm. 67. 
11 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 
2011), hlm. 58. 
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hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta 

kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan 

hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan 

yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris 

sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik.  

Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis 

yang tetap diminta bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas 

sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. 

Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam 

kaitannya dengan aktivitas Perseroan Terbatas sebagai badan 

hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang 

dimasukkannya kedalam Perseroan Terbatas.12

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa tanggung 

jawab perdata badan hukum Perseroan Terbatas, hanya sebatas apa 

  

Untuk itu, bagi direksi maupun komisaris sebelum 

menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja 

wewenang yang diberikan oleh Perseroan Terbatas. Pada umumnya 

dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah dijabarkan 

wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum 

tertentu, harus ada persetujuan dewan komisaris. Oleh karena itu, 

Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas pada dasarnya ia 

mendapat kuasa dari Perseroan Terbatas itu sendiri.  

                                                             
12 R.Soekarno, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2), (Jakarta : Rajawali , 1981), hlm. 128 
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yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan 

Terbatas. Diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai 

pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. 

Sedangkan untuk pesero hanya bertanggung jawab sebatas modal 

yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas. 13

5. Klasifikasi Perseroan Terbatas 

         

 
Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, dikenal klasifikasi 

sebagai berikut : 

a. Perseroan Tertutup 
 
 Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang 

memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT yang 

merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, 

didirikan berdasar perjanjian diantara pendiri atau 

pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan 

kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan 

berdasarkan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia14

1) Modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya 

pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan 

.  

Ciri-ciri perseroan tertutup adalah : 

                                                             
13 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 
2011), hlm. 59 dan 60. 
14 Ibid. hlm 38. 
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keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual 

kepada umum. 

2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar, hanya sedikit jumlahnya dan dalam 

Anggaran Dasar sudah ditentukan dengan tegas 

siapa yang boleh menjadi pemegang saham. 

3) Sahamnya juga hanya atas nama (aandel op nam, 

registered share) atas orang-orang tertentu secara 

terbatas. 

Berdasarkan karakter tersebut, perseroan ini 

diklasifikasikan dalam perseroan yang bersifat “tertutup” 

(besleton vennootschap, close corporation) atau bisa 

disebut sebagai Perseroan Terbatas Keluarga (familie 

vennootschap, corporate family). Pendirian perseroan ini 

dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah 

dipindah-tangankan atau dijual kepada orang lain. Selain 

itu, pendirian perseroan ini juga bertujuan untuk 

memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha-usaha 

tersebut.  

Perseroan terbatas yang tertutup, dalam kenyataan 

praktik dapat juga diklasifikasi lagi yang terdiri atas :  

1) Murni Tertutup 

Ciri perseroan terbatas yang murni tertutup, 
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dapat dijelaskan sebagai berikut:15

a) Yang boleh menjadi pemegang saham benar-

benar terbatas dan tertutup secara mutlak, 

hanya terbatas pada lingkungan teman 

tertentu atau anggota keluarga tertentu saja; 

 

b) Sahamnya diterbitkan atas nama orang-

orang tertentu; 

c) Dalam Anggaran Dasar ditentukan dengan 

tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan 

terbatas diantara sesama pemegang saham 

saja. 

Itu sebabnya perseroan terbatas yang 

tertutup seperti ini disebut murni tertutup atau 

absolut tertutup sebab tidak diberi ruang gerak 

kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham 

2) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka 

Tipe lain perseroan terbatas bersifat tertutup 

yang dijumpai dalam praktik adalah yang tidak 

murni atau tidak absolut tertutup. Coraknya 

sebagian tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan 

                                                             
15 Ibid. hlm. 39. 
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acuan bahwa seluruh saham perseroan dibagi 

menjadi dua kelompok.16

b. Perseroan Publik 

  

Kelompok pertama yaitu kelompok saham 

tertentu dimana saham tersebut hanya boleh dimiliki 

orang atau kelompok tertentu saja. Saham demikian, 

misalnya dikelompokkan atau digolongkan “saham 

istimewa”, hanya dapat dimiliki orang tertentu dan 

terbatas. Kelompok lainnya yaitu saham tersebut 

dapat dimiliki secara terbuka oleh siapa pun. 

Penjelasan mengenai perseroan publik dapat 

ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal.   

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas dinyatakan bahwa : 

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi 
kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal”. 
 

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang 

Penanaman Modal menyebutkan bahwa : 

 “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya 
telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) 
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – 
kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau 
suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 

                                                             
16 Ibid. hlm. 40. 
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ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. 
  

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perseroan publik harus memiliki kriteria sebagai 

berikut : 

1) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki 

sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang 

saham, 

2) Memiliki modal disetor (gestort kapital, paid up 

capital) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 

(tiga miliar rupiah), 

3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah 

modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah. 

Faktor tersebut diatas merupakan landasan hukum 

yang menentukan kriteria suatu Perseroan menjadi 

perseroan publik.  

c. Perseroan Terbuka  

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan 

Terbuka, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 

7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : 

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau 
Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pasar modal”. 
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Jadi yang dimaksud dengan perseroan terbuka 

menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas adalah :17

1) Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan  

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Badan Penanaman Modal yakni 

memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 

(tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-

kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); 

 

2) Perseroan yang melakukan penawaran umum 

(public offtering) saham di Bursa Efek. Maksudnya 

Perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham 

atau efeknya kepada masyarakat luas. 

Hanya emiten yang boleh melakukan penawaran 

umum. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Penanaman Modal.18

                                                             
17 Ibid. hlm. 41. 
18 Ibid. hlm. 42. 

 Emiten adalah 

pihak yang melakukan penawaran umum, dan penawaran 

umum baru dapat dilakukan emiten setelah lebih dulu 

mendaftar ke Badan Pengawasan Pasar Modal. Sesuai 

dengan pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal, Badan 

Pengawasan Pasar Modal, berfungsi melakukan pembinaan, 

pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar 
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Modal. Badan Pengawasan Pasar Modal berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

d. Perseroan Grup (Group Company) 

Pada masa sekarang, banyak perseroan yang 

memanfaatkan prinsip limited liability  atau pertanggung 

jawaban terbatas.19

Berdasarkan Pasal Penjelasan 29 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perusahaan 

Anak adalah perusahaan yang mempunyai hubungan 

khusus dengan Perseeroan lainnya, yang dapat terjadi 

karena : 

 Dalam rangka memanfaatkan limited 

liability, sebuah Perseroan dapat mendirikan “Perseroan 

Anak” atau Subsidiary untuk menjalankan bisnis 

“Perseroan Induk” (Parent Company).  

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip 

keterpisahan (separation) dan perbedaan (distinction) yang 

dikenal dengan istilah separate entity,  maka aset Perseroan 

Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap 

kerugian potensial (potential loses) yang akan dialami oleh 

satu diantaranya. 

20

1) Lebih dari 50% sahamnya dimiliki Induk 

Perusahaan (Holding Company) 

 

                                                             
19 Ibid. hlm.49. 
20Ibid. hlm 52. 
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2) Lebih dari 50 % suara dalam RUPS, dikuasai oleh 

induk perusahaannya 

3) Kontrol atas jalannya Perseroan, pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat 

dipengaruhi oleh induk perusahaan . 

6. Organ Perseroan Terbatas 

Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut 

melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum Perseroan 

Terbatas, menjalankan roda kegiatan Perseroan Terbatas ke arah 

visi-misinya. Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan 

kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

a. Rapat Umum Pemegang Saham  

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya 

disebut RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang 

memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk 

dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 

Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan 

sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki 

kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-
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keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun 

Dewan Komisaris. 

Keterangan-keterangan tersebut merupakan 

landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam 

menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan 

umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan 

hukum. 

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi 

minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. 

Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua 

dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya 

dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 

kepentingan Perseroan. 

b. Dewan Direksi 

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan 

pengurusan dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam 

batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas dan/atas Anggaran Dasar.  

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi 

dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan 

Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan 
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perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan. 

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah 

orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum 

kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatan pernah :21

1) Dinyatakan pailit; 

 

2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan 

komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu perseroan dinyatakan pailit; atau 

3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

merugikan negara dan/atau berkaitan dengan sektor 

keuangan. 

Anggota direksi diangkat melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham. Untuk pertama kali pengangkatan 

anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseoran melalui 

akta pendirian. 

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat 

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak 

terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan 

dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta 

Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari 

satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah 

                                                             
21 Wicaksono, Frans Satrio, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan 
Terbatas (PT), (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm.78-79. 
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setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya 

menentukan lain misalnya Anggaran Dasar menentukan 

bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang. 

Dalam hal pengangkatan, penggantian dan 

pemberhentian anggota direksi, direksi wajib 

memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri 

untuk dicatatkan dalam daftar perseroan dalam jangka 

waktu paling lambat 30 hari setelah keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham tersebut ditandatangani. 

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi 

persyaratan menjadi batal demi hukum sejak anggota 

direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak 

terpenuhinya persyaratan tersebut.22

Segala perbuatan hukum yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh seorang direksi yang batal pengangkatannya 

tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Dan 

perbuatan hukum yang dilakukan setelah batalnya 

 Dalam jangka 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 memberitahukan kepada menteri 

untuk dicatatkan dalam daftar perseroan. 

                                                             
22 Ibid. hlm. 80. 
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pengangkatan menjadi tanggung jawab pribadi direksi 

bersangkutan. 

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan 

perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi 

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap 

anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi 

atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah 

atau lali menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.  

Anggota direksi tidak dapat dimintakan 

pertanggung jawaban atas kerugian jika dapat 

membuktikan:23

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 

kelalaiannya; 

 

2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan; 

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung atas 

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; 

dan 

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah tumbul 

atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

                                                             
23 Ibid. hlm 81. 
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c. Dewan Komisaris 

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. 

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan 

oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar 

Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi 

baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan 

pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut 

secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha 

Perseroan.  

Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan 

Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.  

Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga 

Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga 

lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang 

anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota Dewan 

Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan 

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang 

kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana 

masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta 

Perseroan Terbuka (Tbk.) wajib mempunyai paling sedikit 

dua orang anggota Dewan Komisaris. 

Antony, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kajian Hukum Perdata Di Indonesia, 2015 
UIB Repository©2012



26 
 

Universitas Internasional Batam 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Subyek Hukum 

1. Pengertian Subyek Hukum 

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang un-

tuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban 

dalam lalu lintas hukum. Dalam menjalankan perbuatan hukum, 

subyek hukum memiliki wewenang-wewenang. Subyek hukum ini 

di bagi menjadi dua yaitu : 

a. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbe-

voegdheid) dan; 

b. Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbua-

tan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Jenis Subyek Hukum 

Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu manusia biasa 

dan badan hukum. 

a. Manusia Biasa (Naturlijke Persoon) 

Manusia biasa (natuurlijke persoon) manusia seba-

gai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu men-

jalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku da-

lam hal itu menurut pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganega-

raan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. 

Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai 

dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek 
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hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak ca-

kap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi 

perbuatan-perbuatan  hukum adalah sebagai berikut : 

1) Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang 

dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan 

berakal sehat). 

2) Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasar-

kan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Per-

data tentang orang yang tidak cakap untuk membuat 

perjanjian adalah : 

a) Orang-orang yang belum dewasa (belum 

mencapai usia 21 tahun). 

b) Orang ditaruh dibawah pengampuan (cura-

tele) yang terjadi karena   gangguan jiwa 

pemabuk atau pemboros. 

c) Orang wanita dalm perkawinan yang bersta-

tus sebagai istri. 

b. Badan Hukum (Recht Persoon) 

Disamping manusia sebagai pembawa hak didalam 

hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan 

dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-

hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti 

manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu 
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dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lin-

tas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat 

dan menggugat di muka hakim, singkatnya diperlakukan 

sepenuhnya sebagai seorang manusia. 

 Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan 

badan hukum (rechtsperson), yang berarti orang (person) 

yang diciptakan oleh hukum. Yang dimaksud dengan badan 

hukum itu adalah misalnya: negara, provinsi, kabupaten 

perseroan terbatas, koperasi, yayasan (stichting), wakaf, ge-

reja, dan lain-lain.24

a. Persekutuan orang-orang, yang didalam pergaulan hu-

kum bertindak selaku seorang saja; 

 

Menurut J.J. Dormeier istilah badan hukum dapat 

diartikan sebagai berikut : 

b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang diper-

gunakan untuk suatu maksud yang tertentu; yayasan itu 

diperlukan sebagai oknum. 

Dari pendapat-pendapat diatas, dapatlah 

disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai 

subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu : 

a. Perkumpulan orang (organisasi) 

b. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) 
                                                             
24 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan keenam, (Jakarta : 
Balai  Pustaka, 1984), hlm 216.  
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dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking); 

c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri; 

d. Mempunyai pengurus; 

e. Mempunyai hak dan kewajiban ; 

f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan 

Dalam pengertian pokok, apa badan hukum itu adalah 

segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan 

masyarakat tuntutan kebutuhan masyarakat yang 

demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 

dan kewajiban.25

Menurut Chidir Ali tentang pertanyaan siapa badan 

hukum maka jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban 

siapa subjek hukum menurut hukum positip yaitu manusia 

dan badan hukum. Jadi siapa badan hukum itu, jawaban 

atas pertanyaan itu pun merupakan persoalan hukum positif 

artinya jawaan tergantung pada  hukum yang berlaku di 

suatu negara tertentu, yaitu sesuatu telah diakui atau 

ditentukan sebagai badan hukum. Perkataan siapa (sesuatu 

itu) merupakan pengakuan kualitas atau identitas tertentu 

menurut hukum positif atau hukum negara tertentu. 

 

Contohnya seperti hukum positif Indonesia yang 

mengakui yayasan sebagai badan hukum (KUH Perdata 

                                                             
25 Chidir Ali, Badan Hukum. (Bandung : Alumni 1991), Hlm. 21. 
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pasal 365 dan yurisprudensi), sedang hukum yang berlaku 

di Inggris tidak.  

Contoh lain hukum positif Indonesia masih belum 

mengakui firma sebagai badan hukum, sedang hukum 

perancis (yurisprudensi dan doktrin) dan belgia (UU 

tanggal 18 mei 1873) firma adalah badan hukum. Adanya 

perbedaan tersebut karena mendasarkan pada teori-teori 

hukum yang satu sama lain berbeda. 

Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan pen-

gesahan sebagai badan hukum dengan cara : 

1) Didirikan dengan akta notaris. 

2) Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negara 

setempat. 

3) Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) ke-

pada Menteri Kehakiman dan HAM, sedangkan 

khusus untuk badan hukum dana pensiun pengesa-

han anggaran dasarnya dilakukan Menteri Keua-

ngan. 

4) Diumumkan dalam berita Negara Republik Indone-

sia. 

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu : 

1) Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) 
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Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Per-

soon) adalah badan hukum yang didirikan berdasar-

kan publik untuk yang menyangkut kepentingan 

publik atau orang banyak atau negara umumnya. 

Dengan demikian badan hukum publik me-

rupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh 

yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan 

yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif 

(Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan 

tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, 

Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia 

dan Perusahaan Negara. 

2) Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) 

Badan Hukum Privat (Privat Recths Per-

soon) adalah badan hukum yang didirikan berdasar-

kan hukum sipil atau perdata yang menyangkut ke-

pentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. 

Dengan demikian badan hukum privat me-

rupakan badan hukum swasta yang didirikan orang 

untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pen-

didikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut 

hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan 

terbatas, koperasi, yayasan. 
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