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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha 

a. Pengertian Badan Usaha 

Dalam menjalankan bisnis, berbagai bentuk badan usaha 

ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis 

tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang silam telah terbentuk 

berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan 

perkembangan zaman.
3
 

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang 

mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat 

tetap dan terus – menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan 

dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh 

keuntungan/laba.
4
  

b. Ciri-Ciri dan Fungsi Badan Usaha 

Ciri-ciri dan fungsi badan usaha mengandung arti peranan 

badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu 

manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam 

rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau 

masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai 

suatu kepuasan. Berikut adalah ciri-ciri badan usaha, diantaranya 

sebagai berikut : 

                                                            
3  Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 35. 

4 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 34. 
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1) Bertujuan mencari keuntungan, 

Tujuan dari munculnya/didirikannya sebuah badan usaha adalah 

untuk memperoleh laba/keuntungan.  

2) Menggunakan modal dan tenaga kerja, 

Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja 

merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan 

badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan 

tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan 

usaha.  

3) Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang 

usahawan. 

Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar diperlukan 

seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu 

badan usaha. 

Pada dasarnya, fungsi badan usaha dalam melaksanakan 

kegiatannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut 

antara lain : 

a) Fungsi Manajemen 

Fungsi ini meliputi tugas - tugas yang harus dimiliki oleh 

seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam 

suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengkoordinasian dan 

pengawasan. 
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b) Fungsi Operasional 

Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan 

badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. 

Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang 

pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang 

pemasaran.
5
 

2. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Badan Usaha 

Bentuk usaha dalam kepustakaan Hukum Perusahaan, oleh para 

ahli hukum perusahaan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) golongan 

besar, yakni :  

a. Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum (Non-Badan 

Hukum). 

 

Karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum (non-

badan hukum) yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak 

terbatas. Artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap 

perusahaan yang tidak berbadan hukum, aset pribadi pemilik 

perusahaan bisa disita jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk 

melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga.
6
 Yang 

termasuk dalam golongan badan usaha yang tidak berbadan hukum 

(non-badan hukum) adalah sebagai berikut :  

 

                                                            
5 http://ssbelajar.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-fungsi-badan-usaha.html.Diunduh 11  

Desember 2013  

6 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-

karakteristiknya. Diunduh 11 Desember 2013 
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http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya


9 

 

 

 

1) Perusahaan Dagang. 

Perusahaan Dagang adalah perusahaan perseorangan yang 

dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat 

dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, dengan modal milik 

sendiri.
7
  

a) Dasar Hukum Perusahaan Dagang 

Perusahaan Dagang belum diatur secara khusus dalam 

undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima 

sebagai pelaku usaha.
8
 

Walaupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang 

(KUHD) tidak mengatur secara khusus mengenai Perusahaan 

perdagangan, karena eksistensinya diakui sebagai bentuk 

usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara 

yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembega Usaha 

Perdagangan, yaitu :  

“Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang 

dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai 

Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer 

ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, 

yang didalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa 

melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan 

barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung 

dari produsen sampai pada konsumen” 

                                                            
7 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 18. 

8 Sentosa Sembiring, Ibid, hlm. 18. 
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b) Ciri - Ciri Perusahaan Dagang 

Dari penjelasan mengenai Perusahaan Dagang diatas, 

dapat diketahui ciri ciri suatu Perusahaan Dagang adalah :  

i. Dimiliki perseorangan (individu)  

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha 

yang hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang, dengan modal 

milik sendiri 

ii. Pengelolaannya sederhana 

Manajemen perusahaan dikelola oleh pemilik, bahkan 

terkadang jabatan-jabatan tertentu seperti direktur, manajer 

atau bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan 

tersebut dilakukan oleh pemilik 

iii. Modalnya relatif tidak terlalu besar 

Untuk Perusahaan Dagang tidak ada ketentuan mengenai 

batasan modal pendiriannya, sehingga pendiriannya 

cenderung lebih mudah dan tidak membutuhkan modal yang 

terlalu besar.
9
   

c) Pertanggungjawaban Perusahaan Dagang 

Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang 

sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki 

tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang 

                                                            
9 http://www.legal4ukm.com/jenis-dan-karakteristik-badan-usaha-1/.Diunduh 11 Desember 2013. 
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perusahaan. Artinya, apabila harta kekayaan perusahaan 

tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan 

digunakan harta milik pribadi guna melunasi utang 

perusahaan.
10

 

2) Persekutuan Perdata (Maatschap)  

Menurut pandangan klasik, Burgelijke Maatschap atau 

lebih popular disebut Maatschap merupakan bentuk umum dari 

Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Bahkan 

menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut 

merupakan bentuk umum pula dari Perseroan Terbatas (PT). 

Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, 

maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk 

bentuk khusus dari Maatschap.
11

  

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan 

bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya 

yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering 

digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda 

“maatschap”, “vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam 

bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. 

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama 

kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan 

                                                            
10  http://www.legal4ukm.com/jenis-dan-karakteristik-badan-usaha-1/.Diunduh 11 Desember 2013. 

11  Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2002), hal.2   
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“sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan 

berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada 

perusahaan tertentu.  

a) Dasar Hukum Persekutuan Perdata. 

Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha 

diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian 

dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri 

untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan 

maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang 

diperoleh karenanya. 

b) Ciri - Ciri Persekutuan Perdata. 

Dari rumusan mengenai pengertian Persekutuan 

Perdata di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri Persekutuan 

Perdata, yaitu adanya :  

i. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih ; 

ii. Memasukkan sesuatu (inbreng) ; 

Inbreng berasal dari bahasa Belanda yang berarti 

penyetoran atau pemasukan. Adanya pemasukan 

sesuatu (inbreng) perusahaan dapat berupa :  

- Uang ; atau  
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- Barang atau benda atau apa saja yang layak bagi 

pemasukan, misalnya rumah/gedung, perlengkapan 

kantor, mobil angkutan, dan sebagainya ;  

- Tenaga, baik fisik atau pikiran.
12

 

iii. Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan.
13

 

Mengenai tata cara pembagian keuntungan ini 

ditentukan sendiri oleh para pihak yang mendirikan 

persekutuan. Jika perjanjian mengenai tata cara 

pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan 

Pasal 1635 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 

yang pada intinya menentukan keuntungan dibagi 

bersama-sama diantara pihak yang ikut serta dalam 

persekutuan dengan ketentuan sebagai berikut :  

-  Pembagian harus dilakukan menurut harga atau 

nilai dari pemasukan masing – masing sekutu. 

-  Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaganya 

saja, keuntungannya dipersamakan dengan sekutu 

yang memasukkan uang atau barang yang terkecil 

nilainya.
14

  

 

                                                            
12  Zaeni Asyhadie Op.Cit, hlm. 36. 

13  Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 19. 

14  Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm. 36. 
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c) Pertanggungjawaban Persekutuan Perdata. 

Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata 

dapat dibedakan menjadi Pertanggungjawaban intern antara 

para sekutu dan pertanggungjawaban sekutu dengan pihak 

ketiga.   

i. Pertanggungjawaban Intern Antara Para Sekutu 

Para sekutu dalam Persekutuan Perdata bisa 

membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk 

salah seorang diantara mereka atau orang ketiga 

sebagai pengurus. Menurut Pasal 1637 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, pengurus yang 

ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan 

kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak 

disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan 

dengan itikad baik.  

Jadi pengurus dapat bertindak atas nama 

persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak 

ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para 

mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. 

Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser 

atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut.  

Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka 

sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai 
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kewenangan untuk bertindak atas nama Persekutuan 

Perdata dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya 

dengan pihak ketiga.  

Bila tidak ada penunjukan secara khusus 

mengenai pengurus, Pasal 1639 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa setiap 

sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi 

kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan 

terhadap yang lain, bertindak atas nama Persekutuan 

Perdata dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan 

dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali 

dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian 

Persekutuan Perdata, setiap sekutu berhak bertindak 

atas nama Persekutuan Perdata dan mengikat para 

sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga 

terhadap sekutu. 

ii. Pertanggungjawaban Sekutu Dengan Pihak Ketiga 

Menurut Pasal 1642 sampai dengan Pasal 

1645 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 

pertanggungjawaban sekutu dalam Persekutuan 

Perdata adalah sebagai berikut: 

(1) Pada asasnya, bila seorang sekutu mengadakan 

hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka 
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sekutu yang bersangkutan sajalah yang 

bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, 

walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat 

untuk kepentingan persekutuan.  

(2) Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu   

lainnya apabila :  

- Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus 

dalam persekutuan ; 

- Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-

sekutu lain ; 

- Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah 

nyata - nyata dinikmati oleh persekutuan.  

(3) Bila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan 

hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu 

dapat dipertanggungjawabkan sama rata, 

meskipun inbreng mereka tidak sama. Kecuali 

bila dalam perjanjian tersebut yang dibuatnya 

dengan pihak ketiga itu dengan tegas menyatakan 

bahwa imbangan pertanggungjawaban masing-

masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian 

itu.  
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(4) Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum 

dengan pihak ketiga dengan atas nama 

persekutuan, maka persekutuan dapat langsung 

menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak 

diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-

sekutu lain.  

3) Firma  

Firma Berasal dari Bahasa Belanda venootschap onder 

firma yang secara harfiah berarti perserikatan dagang antara 

beberapa perusahaan.
15

  

a) Dasar Hukum Firma. 

Keberadaan Firma sebagai badan usaha diatur dalam 

Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang. Pengertian Firma secara sederhana 

dijabarkan dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang 

didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama 

bersama.  

Rumusan lengkap dijabarkan dalam Pasal 16, Pasal 

17 dan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan 

perusahaan atas nama bersama dimana tiap-tiap Firma yang 

                                                            
15  http://winoko21.blogspot.com/. Diunduh tanggal 10 Januari 2014. 
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tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan 

Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing 

bertanggung jawab atas seluruh hutang Firma secara renteng. 

b) Ciri - Ciri  Firma 

Dari rumusan mengenai pengertian Firma diatas dapat 

diketahui bahwa ciri-ciri Firma, adalah sebagai berikut :  

i. Menyelenggarakan perusahaan 

Menjalankan perusahaan atau menjalankan usaha 

bersama merupakan unsur mutlak dari suatu firma. 

Oleh karena itu, semua ketentuan yang diwajibkan 

untuk suatu perusahaan (badan usaha) berrlaku juga 

bagi suatu firma. Misalnya ketentuan yang mewajibkan 

untuk mengadakan pembukuan.
16

 

ii. Dengan nama bersama 

Nama bersama ini mengandung makna bahwa nama 

dari firma tersebut adalah nama orang (sekutu) yang 

dipergunakan menjadi nama perusahaan. Misalnya, 

salah seorang sekutu bernama “Hermawan”, lalu 

Persekutuan Firma yang mereka dirikan diberi nama 

“Persekutuan Firma Hermawan”, atau “Firma 

Hermawan Bersaudara”. Bisa juga nama dari salah 

seorang sekutu dengan tambahan, misalnya “Firma 

                                                            
16  Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm. 37 
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Hermawan Bersaudara”, “Sutanto & Brothers”, 

“Marriot & Sons”, dan lain-lain.  

iii. Adanya tanggung jawab renteng (tanggung-

menanggung) 

Pada prinsipnya, para sekutu Firma memiliki hubungan 

yang setara (sederajat) satu sama lain. Masing-masing 

memiliki hak dan kewajiban yang sama atas Firma. Hal 

ini disebabkan Firma memiliki sifat kebersamaan 

(nama bersama). Oleh sebab itulah tanggung jawab 

para sekutu dalam Firma adalah tanggung renteng atau 

secara bersama-sama. 

iv. Pada asasnya tiap-tiap pesero dapat mengikat 

Firma dengan pihak ketiga. 

Semua sekutu Firma merupakan pengurus Firma dan 

bisa melakukan hubungan hukum keluar atas nama 

Firma, Perbuatan hukum salah seorang sekutu Firma 

dengan pihak ketiga akan mengikat sekutu lainnya.
 17

  

c) Pertanggungjawaban Firma   

Dalam persekutuan firma, umumnya seluruh sekutu 

memiliki kewajiban dan hak yang sama diantara para sekutu, 

oleh karena itu seluruh sekutu juga memiliki tanggung jawab 

tidak terbatas terhadap utang perusahaan yang diakibatkan 

oleh salah satu sekutu dalam firma. Artinya, disamping harta 

kekayaan firma, harta kekayaan pribadi masing-masing 

                                                            
17  Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 21 dan 22. 
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sekutu juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban firma terhadap pihak ketiga.
18

 

4) Perseroan Komanditer (CV) 

Persekutuan Komanditer biasa disebut dengan CV. CV 

merupakan singkatan yang berasal dari bahasa Belanda yakni 

Comanditaire Venootschaaf.  

a) Dasar Hukum Perseroan Komanditer (CV) 

Pengaturan CV terdapat dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Dagang. Namun pengaturannya sangat singkat, yakni 

dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang terletak ditengah 

pengaturan firma.  

Dalam Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum 

Dagang, menentukan bahwa :  

 “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan 

perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau 

beberapa pesero yang secara tanggung menanggung 

bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan 

satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”   

Dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa CV adalah 

suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang 

secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk 

seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu 

                                                            

18  Zaeni Asyhadie Op.Cit, hlm. 38. 
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orang atau lebih sebagai pelepas uang (yang hanya 

menanamkan modalnya).
19

 

Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam 

sekutu, yaitu sebagai berikut :  

- Sekutu Komplementer (Pesero Aktif), yaitu sekutu yang 

ikut aktif dalam mengurus persekutuan. 

- Sekutu Komanditer (Pesero Pasif), yaitu sekutu yang pasif, 

tidak ikut dalam mengurus persekutuan.
20

  

b) Pertanggungjawaban Perseroan Komanditer (CV) 

Perusahaan perseroan Komanditer dijalankan oleh 

seorang/lebih Persero Aktif dan bertanggung jawab atas segala 

resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga 

sampai pada penggunaan harta pribadi.  

Adapun Persero Pasif hanya menyetorkan sejumlah 

dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, 

dengan demikian dia hanya bertanggung jawab sebatas uang 

yang dia setor saja.
21

 

c) Ciri - Ciri Perseroan Komanditer (CV) 

Dari penjelasan di atas mengenai Pengertian dan 

Pertanggungjawaban Perseroan Komanditer, maka dapat 

                                                            
19

  http://prosesizin.webs.com/pendiriancv.htm. Diunduh tanggal 10 Januari 2014. 

20  Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm. 39. 

21  http://www.legal4ukm.com/jenis-dan-karakteristik-badan-usaha-3/.Diunduh 12 Desember 2013. 
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disimpulkan ciri-ciri Perseroan Komanditer (CV) adalah 

sebagai berikut :  

i.     Perseroan Komanditer (CV) didirikan minimal 2 orang, 

dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero Aktif 

yaitu persero pengurus   yang menjabat sebagai direktur, 

sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Persero Pasif ; 

ii.     Seorang Persero Aktif akan bertindak melakukan segala 

tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, 

apabila terjadi kerugian maka Persero Aktif yang 

bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta 

pribadinya untuk menggantikan kerugian ;  

iii.     Adapun untuk Persero Pasif, karena hanya bisa bertindak 

selaku sleeping patner, maka dirinya hanya bertanggung 

jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam 

perseroan.
22

 

b. Badan Usaha Berbadan Hukum. 

Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak 

serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini 

berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, 

artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan 

persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat 

dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang 

                                                            
22  http://www.legal4ukm.com/jenis-dan-karakteristik-badan-usaha-3/.Diunduh 12 Desember 2013. 
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ditetapkan dalam anggaran dasar, yang menjadi sumber eksistensi badan 

hukum tersebut.
23

   

Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut 

“separate patrimony”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari 

pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan 

hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai 

pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. 

Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor 

pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset 

dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim 

para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas 

artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang 

menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan 

tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk 

organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.
24

 Yang 

termasuk dalam golongan badan usaha berbadan hukum adalah sebagai 

berikut :      

1) Perseroan Terbatas (PT) 

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, 

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

                                                            
23 Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Hukum Yayasan di Indonesia, (Jakarta : Indonesia LegaL 

Center Publishing, 2002), hlm. 18. 

24 Erman Rajagukguk, Butir-Butir Hukum Ekonomi, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan 

Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 191. 
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batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal 

saham yang dimiliki.
25

  

a) Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT).  

PT secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT 

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 

No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan 

pelaksanaannya. 

b) Ciri – Ciri Perseroan Terbatas (PT) 

Dari pengertian PT dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa 

ciri - ciri PT adalah sebagai berikut :  

i. Perseroan Terbatas (PT) 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: PT, Yayasan dan Koperasi.  

                                                            
25  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya 

Bakti, 2002), hlm. 68. 

Fandri Lim,Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Perbandingan Hukum Dengan Law Of Malaysia Act A1299 Companies  
(Amendment) Act 2007), 2014 
UIB Repository©2014



25 

 

 

 

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. 

ii. Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan 

perjanjian.  

Perjanjian harus dibuat oleh paling sedikit 2 (dua) 

pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian 

maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) 

pihak.   

iii. Perseroan Terbatas (PT) Melakukan Kegiatan Usaha 

Sebagai Suatu Bentuk Usaha.  

Fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk 

melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus 

dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) yang 
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didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh PT 

iv. Perseroan Terbatas (PT) Memiliki Modal Dasar yang 

Seluruhnya Terbagi dalam Saham. 

Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang 

terdapat dalam PT terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan 

mendirikan PT harus menyisihkan sebagian kekayaannya 

menjadi kekayaan/aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan 

oleh pemilik tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan 

dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut. 

v. Perseroan Terbatas (PT) Harus Memenuhi Persyaratan 

yang Ditetapkan dalam UU No. 40/2007 serta Peraturan 

Pelaksananya. 

UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sampai 

saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai PT di 

Indonesia. Namun sehubungan dengan PT harus diperhatikan 

pula peraturan pelaksana yang terkait dengan UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

c) Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas (PT) 

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 

diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai 
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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.
26

 

Keberadaan PT 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. Inilah yang harus disasari 

sejak awal dalam memahami pengertian PT sebagai badan hukum. 

Konsekuensi logis dari kemandirian PT 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.
27

   

Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian 

status badan hukum kepada PT, dikemukan oleh Gunawan 

                                                            
26 Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto , Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, 

(Bandung : Citra aditya Bakti, 1993), hlm. 40. 

27 Normis S. Pakpahan , Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : ELIPS, 1995), hlm. 2. 
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Widjaja, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti 

pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung 

jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimikili.
28

 

Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy 

Prasetya dalam Emmy Yuhassarie (ed), PT merupakan badan 

hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti 

mandiri dari PT adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada 

tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan PT 

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 PT, 

pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan 

perusahaan. PT diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (DK) dan Direksi.
29

 

Pendapat para ahli hukum lainnya yang mencoba 

memberikan makna badan hukum kepada PT yakni Erman 

Rajagukguk, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum 

adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta 

kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan 

hukum yang berbentuk PT memiliki kekayaan yang terpisah dari 

                                                            
28

 Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham , (Jakarta : Forum Sahabat, 

2008), hlm. 67. 

29 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia,   

2011), hlm. 58. 
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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 PT sebagai badan 

hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi 

pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan 

aktivitas PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab 

sebatas modal yang dimasukkannya kedalam perseroan (PT).
30

  

Untuk itu, bagi direksi maupun komisaris sebelum 

menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja 

wewenang yang diberikan oleh PT. Pada umumnya dalam 

Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi 

dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan 

dewan komisaris. Oleh karena itu, Direksi sebagai wakil PT pada 

dasarnya ia mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi dalam hal ini 

berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa 

yang diberikan kepadanya. Jika Direksi melakukan tindakan diluar 

batas wewenangnya, maka perbuatan yang demikian direksilah 

yang bertanggung jawab secara pribadi. 

Dari apa yang dijabarkan diatas kiranya dapat dikemukakan 

bahwa tanggung jawab perdata badan hukum PT, hanya sebatas 

apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT. 

                                                            
30 R.Soekarno, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2), (Jakarta : Rajawali , 1981), hlm. 128 
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Diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa 

dari PT sebagai badan hukum. Sedangkan untuk pesero hanya 

bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam 

pendirian PT. 
31

         

2) Koperasi 

Kata “Koperasi” berasal dari bahasa inggris cooperation atau 

bahasa Belanda cooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara 

beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara 

perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi 

yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu 

misalnya dalam kegiatan bidang produksi, komsumsi, jasa, dan 

perkreditan. 

a) Dasar Hukum Koperasi 

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai Badan 

Usaha dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 

1945 yang mengemukakan :  

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas 

kekeluargaan.” 

Koperasi secara khusus diatur dalam Undang Undang 

Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pasal 1 Butir 1 

                                                            
31 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 

2011), hlm. 59 dan 60. 
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Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, 

menentukan 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, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip koperasi.”  

Koperasi dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian terdiri dari 2 (dua) yaitu :  

- Koperasi Primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang perorangan.  

- Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan badan hukum koperasi. 

Dari pengertian pasal koperasi tersebut, dapat kita 

tafsirkan bahwa koperasi dapat didirikan oleh orang 

perseorangan (Koperasi Primer), bisa juga oleh perkumpulan 

koperasi (Koperasi Sekunder). Kekayaan dari koperasi adalah 

merupakan kekayaan yang terpisah dari para anggotanya. Artinya 

tanggung jawab para anggota koperasi adalah terbatas, karena 

merupakan karakteristik atau unsur utama dari suatu badan usaha 

berbadan hukum. 

b) Ciri - Ciri Koperasi 

Untuk memahami pengertian Koperasi dengan baik, perlu 

dibedakan antara Koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari 

Fandri Lim,Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Perbandingan Hukum Dengan Law Of Malaysia Act A1299 Companies  
(Amendment) Act 2007), 2014 
UIB Repository©2014



32 

 

 

 

segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan 

yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini :  

i. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi    

yang sama.  

ii. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah 

memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan 

bersama secara kekeluargaan. 

iii. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang 

dimiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama. 

iv. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan 

kesejahteraan semua anggota perkumpulan. 

Apabila Anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-

ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh Pejabat 

Koperasi setempat menurut ketentuan Undang Undang 

Perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut Koperasi dari segi 

hukum.
32

     

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan 

para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 

perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 

 

 

                                                            
32  Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 84 dan 85 
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c) Pertanggungjawaban Koperasi 

Sebagaimana telah tercantum dalam pengertian Koperasi 

dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian bahwa Koperasi adalah badan hukum yang 

didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi 

dengan pemisahan kekayaan dari para angganya sebagai modal 

untuk menjalankan usaha. 

 Pasal tersebut memcerminkan bahwa terdapat kekayaan 

yang terpisah antara Koperasi dengan para anggotanya, maka 

tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas pada kekayaan 

koperasi.  

3) Yayasan  

Dalam sistem hukum Common Law, Yayasan dikenal pula 

sebagai “Charitable Foundation” yang menurut definisi Black’s Law 

Dictionary adalah : 

“An organization dedicated to education, health, relief of the poor, 

etc.: organized for such purposes and not for profit and recognized 

as such for tax purposes under I.R.C chapter 509(a).”  

Menurut Prof. Drs. S.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. 

Kansil, S.H., M.H, Yayasan adalah suatu badan hukum yang 

melakukan kegiatan dalam bidang sosial.  
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Dari beberapa ilustrasi diatas, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan 

sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
33

 

a) Dasar Hukum Yayasan 

Yayasan secara khusus diatur dalam Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Menurut Pasal 1 Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menentukan 

bahwa :  

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu 

dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 

mempunyai anggota.” 

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang untuk dapat 

menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan 

tertentu yang ditentukan oleh Undang Undang Yayasan. 

Adapun kriteria yang ditentukan adalah yayasan terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan, kekayaan yayasan diperunutkkan untuk 

mencapai tujuan yayasan, yayasan mempunyai tujuan tertentu 

dibidang social, keagamaan dan kemanusiaan, yayasan tidak 

mempunyai anggota. 

Sedangkan persyaratan yang ditentukan agar yayasan dapat 

diperlakukan dan memperoleh status sebagai badan hukum adalah 

                                                            
33 Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Op.Cit, hlm.13 dan 14. 
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pendirian yayasan sebagai badan hukum harus mendapat 

pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
34

 

b) Ciri - Ciri Yayasan 

Yayasan harus dapat berperan sebagai wadah untuk 

mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

Yayasan harus bersifat sebagai berikut :  

i. Sosial (social) ;  

ii. Keagamaan (religious) ;  

iii. Kemanusiaan (humanity).  

  Oleh karena sifat-sifat tersebut di atas, maka para anggota 

Pembina, pengurus dan pengawas yayasan harus bekerja secara 

sukarela, yakni tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap, serta 

tidak boleh bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, 

Pembina, pengurus dan pengawas yayasan.
35

  

c) Pertanggungjawaban Yayasan 

 Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan adalah 

konsekuensi logis dari bentuk hukum yayasan sebagai badan 

hukum, dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan 

dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ 

yayasan lainnya. Jadi kekayaan yayasan bukan merupakan 

kekayaan para pendiri yayasan dan juga bukan merupakan 

kekayaan organ yayasan. 

                                                            
34  Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Ibid, hlm.15  

35  Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Ibid, hlm.15 dan 16. 
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 Akibatnya, para pendiri yayasan berikut organ yayasan 

tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan 

hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut. Tanggung 

jawab para pendiri berikut organ yayasan adalah terbatas pada 

kekayaan yayasan.
36

   

3. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT) 

a. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT) 

Untuk mendirikan perusahaan PT dibutuhkan beberapa 

persyaratan. Untuk mudahnya persyaratan yang dimaksud, dibagi 2 (dua) 

yakni syarat formal dan syarat materil. 

1)  Syarat Formal 

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta 

Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai 

berikut : 

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta 

notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 

Perseroan didirikan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

dalam rangka Peleburan. 

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 

diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan 

hukum Perseroan. 

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang 

saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut 

pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian 

                                                            
36 Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Ibid, hlm.44. 
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sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham 

baru kepada orang lain. 

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah 

dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, 

pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 

perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang 

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan 

tersebut. 

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 

ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :  

(a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 

(b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan 

lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang undang tentang 

Pasar Modal.
37

  

2)  Syarat Material  

Dalam batasan atau definisi PT sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, dengan tegas dikemukakan PT adalah 

Persekutuan Modal yang terbagi atas saham (share). Jadi 

penekanannya di sini adalah modal (capital). Dengan kata lain, 

berbicara tentang PT berarti berbicara soal modal. Oleh karena itu 

ada benarnya, jika PT disebut sebagai kumpulan modal. Untuk itu 

tidaklah berkelebihan bila modal dalam PT dijadikan sebagai syarat 

materil dalam pendirian PT. Artinya bila hendak mendirikan PT 

modal harus ada. Modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni :  

a)   Modal Dasar  

Modal dasar atau sering disebut juga modal statutair yaitu 

jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran Dasar Perseroan 

                                                            
37 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa 

Aulia,2011), hlm. 7 
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Terbatas. Dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas disebutkan :  

(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal        

saham; 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup 

kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai 

nominal.  

Selanjutnya dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas disebutkan :  

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima   

puluh juta rupiah);  

(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat 

menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih 

besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1);  

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

b)   Modal Ditempatkan atau Modal Yang Telah Diambil  

yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk 

diambil oleh para pendiri dalam bentuk saham. Tepatnya dalam 

Pasal 33 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas : Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal 

dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan 

dan disetor penuh.  

c)    Modal Setor  

yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas 

perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh 

saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat 

pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Tegasnya 
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dalam Pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas disebutkan : Modal ditempatkan dan 

disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan bukti penyetoran yang sah.
38

 

b. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan berdiri dengan sebagai suatu badan hukum yang 

memiliki organisasi dan juga aturan-aturan dasar dalam perkembangannya. 

Salah satu bagian penting dan juga medasar dari perseroan adalah 

anggaran dasar. Anggaran dasar merupakan persyaratan wajib yang harus 

dimiliki oleh suatu perseroan.  

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa sebuah 

perseroan harus memiliki akta pendirian yang didalamnya memuat 

anggaran dasar. Karena merupakan dasar dari peraturan perseroan, maka 

pada bagian ini akan dibahas mengenai anggaran dasar perseroan terbatas.  

Menurut Abdul Kadir Muhammad, anggaran dasar suatu perseroan 

merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi 

dan bekerjanya perseroan menurut hukum.
39

 Sebagai bagian dari Akta 

Pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang 

menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran 

                                                            
38 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa 

Aulia,2011), hlm. 12 dan 13. 

39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999),    

hlm. 157. 
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Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi 

maupun Komisaris) perseroan.
40

 

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT sekurang-kurangnya 

memuat :  

1) Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas 

Sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum, layaknya 

seorang pribadi memiliki identitas sebagai suatu tanda atau pengenal 

kepada pihak lain. Perseroan membutuhkan sebuah nama yang menjadi 

identitas perseroan. Nama juga digunakan sebagai tanda pengenal 

kepada pihak lain akan identitas perseroan. Oleh karena itu, pengaturan 

pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan terbatas yang 

beritikad baik. 

Menurut Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak boleh memakai nama 

yang :  

(a) telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada    

pokoknya dengan nama Perseroan lain ;  

(b)  bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ;  

(c) sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga        

pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin    

dari yang bersangkutan ; 

(d)  tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, 

atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa 

nama diri ;  

                                                            
40 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, (Jakarta : 

PT.Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 29. 
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(e)  terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian  

huruf yang tidak membentuk kata; atau  

(f) mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau 

persekutuan perdata. 

 

Menurut Pasal 16 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, nama perseroan harus didahului 

dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Untuk sebuah 

perseroan terbatas yang berstatus terbuka, selain harus mencantumkan 

frase “PT” didepan nama perseroan, pada akhir nama Perseroan 

ditambah kata singkatan “Tbk”.  

Sebuah perseroan selain memiliki nama sebagai identitasnya 

juga harus mempunyai satu tempat kedudukan yang pasti, hal ini 

berguna sebagai tempat dimana perseroan tersebut berada dan berdiri. 

Mengenai tempat kedudukan perseroan, undang-undang 

mengisyaratkan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan di 

daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

dan hal tersebut harus sudah ditentukan dalam anggaran dasar 

perseroan dimana tempat kedudukan yang dicantumkan dalam 

anggaran dasar merupakan kantor pusat perseroan.  

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perseroan 

mempunyai tempat kedudukan di desa ataupun di kecamatan, akan 

tetapi tetap harus mencantumkan kota atau kabupaten dari desa atau 

kecamatan dalam anggaran dasar perseroan. 

Tempat kedudukan perseroan merupakan dasar eksistensi 

hukum (legal existance) perseroan, karena dengan adanya tempat dan 
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kedudukan yang menjadi domisili perseroan, pihak lain dapat 

menentukan di tempat mana dapat dilakukan komunikasi dengan 

Perseroan yang bersangkutan. 

Tempat kedudukan perseroan memiliki beberapa makna 

yuridis bagi suatu perseroan dimana tempat kedudukan merupakan 

domisili hukum (legal domicile) yang sah dari perseroan, suatu 

yurisdiksi hukum (legal jurisdiction) bagi perseroan dalam melakukan 

kegiatan usahanya, landasan domisili komersial (comercial domicile) 

bagi kegiatan komersial perseroan serta sebagai tempat utama bagi 

perseroan untuk mengatur pelaksanaan maksud, tujuan dan kegiatan 

usaha perseroan 

2) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas 

Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, sebuah perseroan harus mempunyai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum 

dan/atau kesusilaan 

3) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas 

Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, ditentukan mengenai jangka waktu harus 

disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, dimana ada dua pilihan 

yang dapat dipilih, apakah jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.  
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Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, 

lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, 

misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, 35 

(tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila 

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus 

disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar. 

4) Besarnya Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal 

Disetor 

 

Pengaturan mengenai Modal PT diatur dalam Pasal 31 – Pasal 

34 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, ditentukan bahwa modal dasar perseroan merupakan seluruh 

nilai nominal saham perseroan dengan nilai paling sedikit Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disebutkan dalam anggaran 

dasar. Sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus 

ditempatkan dan disetor penuh.  

Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau 

bentuk lain dan jika dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian 

setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai yang wajar sesuai 

dengan harga pasar atau oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan 

perseroan. 

5) Jumlah Saham dan Klasifikasi Saham  

 

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai 

instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah 
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perusahaan.
41

 Mengenai Saham diatur dalam Pasal 48 – Pasal 62 

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Saham dapat diklasifikasikan, klasifikasi saham tersebut diatur dalam 

anggaran dasar, apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi 

saham, salah satu diantaranya oleh anggaran dasar ditentukan sebagai 

saham biasa.  

Klasifikasi saham lainnya antara lain saham dengan hak suara 

atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan 

anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, saham yang 

setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan 

klasifikasi saham lain, ada juga saham yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang 

saham. 

Klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau 

nonkumulatif dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain 

atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. 

Saham juga memberikan hak kepada pemegangnya, dimana 

hak tersebut tidak dapat dibagi. Hak yang didapatkan dengan memiliki 

saham dalam suatu perseroan adalah pemilik saham berhak 

menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang 

saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan 

                                                            
41 Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta : Salemba   

Empat, 2001), hlm. 8. 

Fandri Lim,Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Perbandingan Hukum Dengan Law Of Malaysia Act A1299 Companies  
(Amendment) Act 2007), 2014 
UIB Repository©2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan


45 

 

 

 

hasil likuidasi serta berhak menjalankan hak lainnya berdasarkan 

undang-undang mengenai perseroan terbatas. 

6) Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris 

 

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang 

dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili 

perseroan didalam dan diluar pengadilan dimana mengenai hal 

tersebut harus diditentukan dalam anggaran dasar perseroan. 

Sedangkan Dewan Komisaris, memiliki tugas memberi nasihat 

kepada Direksi serta melakukan pengawasan baik secara umum 

maupun secara khusus.  

7) Penetapan Tempat dan Tata Cara Penyelenggaraan RUPS 

 

Menurut Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS harus diadakan di wilayah 

Republik Indonesia, meski demikian Undang-undang menyebutkan 

secara spesifik bahwa RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan 

atau di tempat dimana perseroan melakukan kegiatan usahanya yang 

utama yang sudah dicantumkan dalam anggaran dasar.  

Menurut Pasal 79 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Penyelenggaran RUPS dilakukan 

atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 

bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah 

seluruh saham dengan hak suara, mengenai jumlah ini dapat ditentukan 
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lain oleh anggaran dasar, RUPS juga dapat dilakukan berdasarkan 

permintaan Dewan Komisaris. 

8) Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian Anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris 

 

Menurut Pasal 94 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota Direksi untuk 

pertama kali diangkat oleh pendiri perseroan sebagaimana tercantum 

dalam akta pendirian, selanjutnya anggota direksi diangkat oleh RUPS 

untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.  

Demikian juga halnya dengan Dewan Komisaris, Menurut 

Pasal 111 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Anggota dewan Komisaris diangkat 

pertama kali oleh pendiri perseroan dan selanjutnya Anggota Dewan 

Komisaris diangkat oleh RUPS.  

Mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diatur dalam Anggaran 

dasar PT. 

9) Tata Cara Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen 

 

Sebuah perseroan mempunyai tujuan mendapatkan laba atau 

keuntungan pada saat awal pembentukannya. Laba tersebut berguna 

untuk proses selanjutnya dari perseroan yang dibentuk, oleh karena itu 

maka laba harus diatur penggunaannya.  
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Demikian juga dengan deviden dari perseroan, pembagian 

dividen kepada pemegang saham harus diatur secara jelas sehingga 

dapat dibagi secara tepat. 

Hal-hal yang disebut dalam poin 1 sampai dengan 9 tersebut 

bersifat imperatif yang berarti paling tidak hal-hal tersebut harus 

dimuat dalam anggaran dasar perseroan, karena substansi masalah-

masalah tersebut adalah pokok yang harus diketahui secara terbuka 

oleh masyarakat luas dalam rangka pemberian perlindungan bagi 

mereka yang akan melakukan investasi ataupun kerjasama dengan 

suatu perseroan.
42

  

c. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) 

Sebagai aturan dasar dari sebuah perseroan, anggaran dasar harus 

dipatuhi oleh organ perseroan. Anggaran dasar dapat diubah sesuai dengan 

kebutuhan perseroan dan perkembangan zaman. Mengingat suatu 

perseroan bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman 

agar tetap dapat maju dan meraih keuntungan. 

Perubahan anggaran dasar diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 

Pasal 28 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.  Perubahan anggaran dasar perseroan secara garis besar dapat 

dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :  

 

 

                                                            
42 M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm. 196.  
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1)  Perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri  

Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar 

memerlukan persetujuan Menteri apabila perubahannya menyangkut 

nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta 

kegiatan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya 

modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau 

perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan 

yang terbuka ataupun sebaliknya. Perubahan dari perseroan tertutup 

menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan 

keseluruhan ketentuan anggaran dasar, sehingga untuk hal tersebut 

Menteri memberikan persetujuan atas perubahan seluruh anggaran 

dasar. Perubahan tersebut harus disetujui oleh Menteri karena hal-hal 

yang dirubah merupakan hal-hal mendasar dari perseroan yang 

disebutkan pertama kali dalam akta pendirian. 

2)   Perubahan yang hanya diberitahukan kepada Menteri. 

Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar cukup 

diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan selain yang 

menyangkut nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan 

tujuan serta kegiatan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, 

besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, 
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dan/atau perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi 

perseroan yang terbuka ataupun sebaliknya. 

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan RUPS, dimuat atau 

dinyatakan dalam akta notaris dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. 

Perubahan anggaran dasar, baik yang membutuhkan persetujuan 

menteri ataupun hanya pemberitahuan kepada menteri, harus diajukan 

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar.  

Apabila perubahan anggaran dasar tidak dibuat oleh notaris 

maka berita acara harus dibuat dalam akta notaris dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS 

dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari perubahan anggaran dasar 

tidak dinyatakan dalam akta notaris, maka permohonan persetujuan 

ataupun pemberitahuan kepada menteri tidak dapat dilakukan. 

Menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan perubahan 

anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu harus 

diberitahukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari 

sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan. Sedangkan 

menteri harus sudah memberikan persetujuan atas permohonan 

perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal terakhir 

berdirinya perseroan.  
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Menurut Pasal 23 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar untuk 

perubahan yang membutuhkan persetujuan mentri mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan 

perubahan anggaran dasar, sedangkan untuk anggaran dasar yang 

hanya memerlukan pemberitahuan kepada menteri mulai berlaku sejak 

tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar oleh menteri. 

4.    Tinjauan Umum Perseroan di Negara Malaysia 

a. Pengertian Perseroan di Negara Malaysia 

Perseroan dalam Negara Malaysia adalah suatu entitas bisnis yang 

pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk 

menjalankan suatu perdagangan komersial. 

b. Bentuk dan Ciri-Ciri Perseroan di Negara Malaysia 

Menurut Pasal 14 Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

(Amendment) Act 2007 terdapat 4 jenis Perseroan dinegara Malaysia, 

yaitu: 

1) A Company Limited By Shares (Perseroan terbatas pada saham) ; 

Perseroan terbatas pada saham mengandung pengertian bahwa 

tanggung jawab para pendiri perseroan hanya terbatas pada jumlah 

saham yang ditanam.  

2) A Company Limited By Guarantee (Perseroan terbatas pada jaminan); 
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Jaminan yang dimaksud disini biasanya merupakan benda yang 

merupakan kekayaan/aset dari perseroan.  

3) A Company Limited By Both Shares And Guarantee (Perseroan yang 

terbatas pada saham dan jaminan);  

Perseroan yang terbatas pada saham dan jaminan merupakan 

penggabungan dari Company Limited By Shares dan Company Limited 

By Guarantee. 

4) Perseroan Tidak Terbatas ; 

Dimana dalam jenis perseroan ini, tanggung jawab para pendiri 

adalah tidak terbatas. Dalam arti bahwa jika terjadi suatu sengketa 

terhadap perseroan, tanggung jawab para pendiri bisa sampai ke harta 

pribadi.  

Sementara itu, suatu perseroan terbatas atau limited company 

menurut hukum perseroan Malaysia, diharuskan untuk menggunakan frasa 

‘Berhad’ atau disingkat menjadi ‘Bhd.’ sebagai bagian dari nama 

perseroan yang ditempatkan setelah nama perseroan (Pasal 22 ayat 3 Law 

Of Malaysia Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007). 

c. Prosedur Pendirian Perseroan di Negara Malaysia 

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

(Amendment) Act 2007 menyatakan perseroan dapat didirikan oleh dua 

orang atau lebih dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. 

Perseroan yang didirikan dapat berupa: 

-   A company limited by shares (Perseroan yang terbatas pada saham) ; 
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-   A company limited by guarantee (Perseroan yang terbatas pada jaminan) ; 

-  A company limited both by shares and guarantee (Perseroan yang terbatas   

pada saham dan jaminan) ; 

-   An unlimited company (Perseroan tidak terbatas). 

Bahwa pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar dari perseroan 

harus membuat atau mengusulkan suatu surat pernyataan kepada pihak 

Pejabat Pendaftar (Registrar) bahwa telah memenuhi dan patuh terhadap 

seluruh ketentuan yang diatur oleh Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

(Amendment) Act 2007 dan menyediakan seluruh informasi yang diperlukan, 

dan pihak Pejabat Pendaftar akan menerima dokumen pernyataan ini sebagai 

bukti kepatuhan. 

Sementara itu, tiap promoter (pendiri) dari calon perseroan, harus 

membuat dan mengusulkan kepada Pejabat Pendaftar dan Official Receiver 

suatu surat pernyataan bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan pengaturan pada Pasal 125 dan Pasal 130 Law Of 

Malaysia Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007. 

Kemudian Pasal 16 ayat 1 Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

(Amendment) Act 2007 mengatur mengenai pendaftaran perseroan dimana 

pihak-pihak yang berniat mendirikan perseroan wajib mengusulkan 

memorandum atau anggaran dasar, jika ada, dari perseroan yang diusulkan 

bersama-sama dengan dokumen lainnya yang dibutuhkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  
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Terkait dengan pendaftaran usulan memorandum, Pejabat Pendaftar 

harus menentukan termasuk ke dalam kategori apakah perseroan tersebut, 

apakah dibentuk sebagai: 

-   A company limited by shares (Perseroan yang terbatas pada saham) ; 

-   A company limited by guarantee (Perseroan yang terbatas pada jaminan) ; 

-  A company limited both by shares and guarantee (Perseroan yang terbatas   

pada saham dan jaminan) ; 

-   An unlimited company (Perseroan tidak terbatas). 

Selanjutnya, Pasal 16 ayat 5 Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

(Amendment) Act 2007 menyatakan bahwa sejak tanggal pendirian 

perseroan sebagaimana tercantum dalam memorandum, tiap orang yang 

namanya tercantum dalam memorandum tersebut memiliki kewenangan 

untuk melakukan tiap fungsi-fungsi sebagai suatu perseroan dan memiliki 

kewenangan untuk menuntut atau dapat dituntut dan memiliki kewenangan 

untuk menguasai tanah dan bertanggung jawab sebagai bagian dari anggota 

perseroan untuk berkontribusi terhadap asset perseroan dalam hal terjadi 

pembubaran perseroan sebagaimana diatur melalui Law Of Malaysia Act 

A1299 Companies (Amendment) Act 2007. 

d. Anggaran Dasar Perseroan di Negara Malaysia 

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Law Of Malaysia Act A1299 

Companies (Amendment) Act 2007, tiap memorandum dari setiap 

perseroan harus dicetak harus menentukan : 

1) The name of the company (Nama dari Perseroan) ; 
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Menurut Pasal 22 Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

(Amendment) Act 2007 mengatur mengenai nama perseroan, yaitu: 

(1) Except with the consent of the Minister, a company shall not be 

registered by a name that, in the opinion of the Register, is 

undesirable or is a name, or a name of a kind, that the Minister has 

directed the Registrar not to accept for registration. 

(2) The Minister shall cause a direction given by him under sub-    

section (1) to be published in the Gazette. 

(3) A limited company shall have “Berhard” or the abbreviation 

“Bhd.” As part of and at the end of its name. 

Dalam pengertian bahasa Indonesia yang Penulis terjemahkan 

secara bebas, berarti :  

(1) Kecuali mendapat persetujuan dari Menteri, Perseroan tidak boleh 

mendaftarkan nama yang menurut Pejabat Pendaftar merupakan 

nama yang tidak diperbolehkan atau nama perseroan yang telahkan 

diarahkan oleh Menteri kepada Pejabat Pendaftar untuk tidak 

menerimanya.  

(2) Nama perseroan yang diarahkan oleh Menteri kepada Pejabat 

Pendaftar untuk tidak diterima sebagaimana dalam ayat 1 harus 

diumukan dalam Lembaran Berita Pemerintah. 

(3) Perseroan Terbatas harus menggunakan kata “Berhard” atau 

singkatan berupa “Bhd” sebagai bagian dari dan pada bagian akhir 

nama Perseroan.       

Berdasarkan terjemahan bebas tersebut diatas, Penulis menarik 

kesimpulan bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang tidak 

mendapat persetujuan dari Menteri, Menteri akan mengarahkan kepada 

Pejabat Pendaftar untuk tidak menerima nama tersebut.  

Untuk Perseroan Terbatas harus menggunakan kata “Berhad” 

atau singkatannya berupa “Bhd” sebagai bagian dari dan pada bagian 

akhir nama perseroan tersebut. 

Kemudian Pasal 22 ayat 7 Law Of Malaysia Act A1299 

Companies (Amendment) Act 2007 menentukan bahwa : 
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“If the Registrar is satisfied as to bona fides of the application and 

that the proposed name is a name by which the intended company, 

company or foreign company could be registered without 

contravention of sub-section (1), he shall reserve the proposed name 

for a period of three months from the date of the lodging of the 

application”. 

Dalam pengertian bahasa Indonesia yang Penulis terjemahkan 

secara bebas, berarti jika Pejabat Pendaftar sudah merasa bahwa 

aplikasi yang diajukan terkait sudah terpenuhi semua, maka pihak 

Pejabat Pendaftar akan menyimpan nama perseroan untuk diusulkan 

dalam jangka waktu tiga bulan sejak aplikasi usulan diajukan. 

Sementara itu, Pasal 22 ayat 9 Law Of Malaysia Act A1299 

Companies (Amendment) Act 2007 menentukan bahwa antara lain : 

“During a period for which a name is reserved, no company or 

foreign company (other than the intended company, company or 

foreign company in respect of which the name is reserved) shall be 

registered under this Act, whether originally or change of name, 

under the reserved name ir under any other name that, in the 

opinion of the Registrar, so closely resembles the reserved name as 

to be likely to be mistaken for that name”. 

 

Dalam pengertian bahasa Indonesia yang Penulis terjemahkan 

secara bebas, berarti bahwa dalam hal usulan nama perseroan yang 

telah di pilih (reserve) dan sedang diajukan untuk didaftarkan, tidak 

dapat dijadikan objek pendaftaran nama perseroan oleh perseroan 

dalam dan luar negeri, apakah nama tersebut akan di daftarkan untuk 

perseroan baru atau perubahan nama perseroan, dalam hal pihak 

Registrar merasa nama tersebut dirasa mirip dengan nama perseroan 

yang sedang diusulkan.  

 

2) The objects of the company (Objek dari Perseroan) 

Objek atau benda-benda yang akan menjadi kekayaan/aset dari 

perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar. 

3) Unless the company is an unlimited company, the amount of share 

capital, if any, with which the company proposes to be registered and 

the division there of into shares of a fixed amount  

(Jumlah saham dari Perseroan yang akan didaftarkan dan pembagian 

saham tersebut, kecuali merupakan Perseroan tidak terbatas); 
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Perseroan juga harus mencantumkan jumlah saham dan nilai 

dari masing-masing saham ke dalam anggaran dasar, termasuk juga 

pembagian saham tersebut.  

Kecuali untuk perseroan yang tidak terbatas, untuk perseroan 

yang termasuk dalam jenis perseroan tidak terbatas tidak perlu 

mencantumkan jumlah dan nilai nominal saham.  

4) If the company is a company limited by shares, that the liability of the 

members is limited ; 

(Jika Perseroan merupakan Perseroan yang terbatas pada saham, maka 

tanggung jawab pemegang saham juga terbatas) 

Jika perseroan tersebut termasuk dalam jenis perseroan yang 

terbatas pada saham, maka tanggung jawab para anggota perseroan 

(Pendiri) adalah terbatas. Dalam arti apabila terjadi sengketa, 

pertanggungjawaban para pemegang saham hanya terbatas pada jumlah 

nilai saham yang ditanam.  

5) If the company is a company limited by guarantee, that the liability of 

the members is limited and that each member undertakes to contribute 

to the assets of the company, in the event of its being wound up while he 

is a member or within one year after he ceases to be a member, for 

payment of the debts and liabilities of the company contracted before he 

ceases to be a member and of the cost, charges and expenses of winding 

up and for adjustment of the rights of the contributories among 

themselves, such amount as may be required not exceeding a specified 

amount in addition to the amount, if any, unpaid on any shares held by 

him ; 

(Jika perseroan tersebut merupakan Perseroan yang terbatas pada 

jaminan, maka tanggung jawab dari para anggota adalah terbatas pada 

asset kekayaan perseroan, tidak melebihi. Aset perseroan yang berasal 

dari para anggota akan dikorbankan/ditarik jika perseroan yang 

bersangkutan bubar dan masih mempunyai utang atau tanggung jawab 

yang belum terpenuhi apabila yang bersangkutan masih merupakan 

anggota dari perseroan, atau yang bersangkutan sudah berhenti atau 

keluar dari perseroan namun masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun). 

Fandri Lim,Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan 
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Perbandingan Hukum Dengan Law Of Malaysia Act A1299 Companies  
(Amendment) Act 2007), 2014 
UIB Repository©2014



57 

 

 

 

6) If the company is an unlimited company, that the liability of the 

members is unlimited ; 

(Jika Perseroan merupakan Perseroan tidak terbatas, maka tanggung 

jawab pemegang saham juga tidak terbatas) 

Dalam hal Perseroan tersebut termasuk dalam kategori jenis 

Perseroan yang tidak terbatas, maka tanggung jawab para pemegang 

saham juga tidak terbatas. Dalam arti apabila terjadi sengketa atau 

terdapat utang yang tidak dicukupi dari aset/kekayaan perseroan, maka 

harta pribadi para anggota akan digunakan untuk melunasi utang 

tersebut (tanggung jawab sampai pada harta pribadi pemegang saham 

perseroan).  

7) The full names, addresses and occupations of the subcribers there to; 

and 

(Nama lengkap, alamat dan pekerjaan dari para pendiri; dan) 

Dalam anggaran dasar tersebut harus mencantumkan dengan 

jelas nama lengkap, alamat tempat tinggal dan pekerjaan para pendiri 

dari perseroan.  

8) That the subscribers are desirous of being formed in to a company in 

pursuance of the memorandum and (where the company is to have a 

share capital) respectively agree to take the number of shares in the 

capital of the company set out opposite their respective names. 

(Para pendiri sepakat untuk bergabung dalam perseroan sebagaimana 

ditentukan dalam anggaran dasar dan (Perseroan tersebut harus 

mempunyai modal) dengan ini setuju untuk mengambil sejumlah saham 

yang merupakan modal Perseroan)  

 

Dalam anggaran dasar tersebut harus mencantumkan bahwa 

para pendiri dengan ini sepakat untuk menggabungkan diri kedalam 

suatu perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar, 
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dengan mengambil jumlah saham yang telah disepakati dan ditentukan 

jumlah nominal saham masing – masing.   

e.  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di Negara Malaysia 

Mengenai perubahan anggaran dasar perseroan diatur dalam Pasal 21 

Law Of Malaysia Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007, yang 

menentukan:  

(1) The memorandum of a company may be altered to the extent and in the 

manner provided by this Act but not otherwise.  

(1A) if a provision of the memorandum of a company could lawfully 

have been contained in the articles of the company, the company may, 

by special resolution, alter the memorandum 

a) by altering; or 

b) by deleting,  

the provision, unless the memorandum itself prohibits the alteration or 

deletion of that provision. 

(1B) Nothing in subsection (1A) permits the alteration or deletion of a 

provision of the memorandum that relates to rights to which only 

members included in a particular class of members are entitled. 

(2) In addition to observing and subject to any other provision of this Act 

requiring the lodging with the Registrar of any resolution of a company 

or order of the Court or other document affecting the memorandum of a 

company, the company shall within fourteen days after the passing of 

any such resolution or the making of any such order lodge with the 

Registrar a copy of the resolution or other document or an office copy 

of the order together with (unless the Registrar dispenses therewith) a 

printed copy of the memorandum as altered, and if default is made in 

complying with this subsection the company and every officer of the 

company who is in default shall be guilty of an offence against this Act. 

Penalty: *One thousand ringgit. Default penalty. 

(3) The Registrar shall register every resolution, order or other document 

lodged with him under this Act that affects the memorandum of a 

company and, where an order is so registered shall certify the 

registration of that order. 

(4) The certificate of the Registrar shall be conclusive evidence that all the 

requirements of this Act with respect to the alteration and any 

confirmation thereof have been complied with.  

(5) Notice of the registration shall be published in such manner, if any, as 

the Court or the Registrar directs. 
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Dalam pengertian bahasa Indonesia yang Penulis terjemahkan 

secara bebas, berarti :  

(1) Anggaran dasar Perseroan dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

(1A) Ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dapat secara sah 

menjadi aturan bagi perseroan, jika Perseroan melalui suatu 

keputusan yang telah setujui mengubah anggaran dasar dengan 

cara :  

a) Mengubah atau ;  

b) Menghapus 

Ketentuan dalam anggaran dasar, kecuali anggaran dasar itu sendiri 

melarang perubahan atau penghapusan ketentuan tersebut. 

(1B) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1A) mengenai perubahan atau 

penghapusan anggaran dasar tidak dapat dilakukan apabila 

perubahan atau penghapusan tersebut merupakan hak-hak yang 

hanya anggota perseroan tertentu yang berhak melakukan.  

(2) Ketentuan perubahan anggaran dasar dalam pasal ini memerlukan 

pendaftran melalui Pejabat Pendaftar, perseroan dalam jangka waktu 14 

(empat belas) hari setelah dilakukan Keputusan Perseroan mengenai 

perubahan anggaran disetujui, Perseroan harus mengajukan ke Pejabat 

Pendaftar perubahan tersebut dengan melampirkan salinan perubahan 

anggaran dasar. Jika terjadi kelalaian petugas dalam perseroan untuk 

melakukan ketentuan dalam pasal ini, maka akan diberikan hukuman 

atas kelalaian petugas berupa hukuman denda sebesar 1.000 (seribu) 

Ringgit. 

(3) Pejabat Pendaftar harus mendaftarkan keputusan Perseroan, dokumen 

lain mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan yang diajukan 

kepadanya dan sesuai dengan Undang Undang ini, dengan memberikan 

pengesahan terhadap pendaftaran tersebut. 

(4) Surat Keterangan Pengesahan dari Pejabat Pendaftar merupakan bukti 

bahwa anggaran dasar Perseroan telah dilakukan perubahan dengan 

tidak bertentangan dengan Undang Undang ini. 

(5) Pemberitahuan pendaftaran harus dipublikasikan sedemikian rupa, 

apabila Pengadilan atau Pejabat Pendaftar menghendakinya. 

    

Berdasarkan terjemahan bebas tersebut diatas, Penulis menarik 

kesimpulan bahwa anggaran dasar dari perseroan dapat dilakukan 

dengan perubahan sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam 

Undang Undang ini dengan cara mengubah atau menghapus ketentuan 

dalam anggaran dasar. 
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Untuk perubahan ketentuan anggaran dasar yang memerlukan 

pendaftaran melalui Pejabat Pendaftar atau Pengadilan, dalam 14 

(empat belas) hari setelah keputusan perubahan anggaran dasar 

disetujui, perseroan harus mengajukan ke Pejabat Pendaftar perubahan 

tersebut dengan melampirkan salinan perubahan anggaran dasar. Jika 

terjadi kelalaian petugas dalam perseroan untuk melakukan ketentuan 

dalam pasal ini, maka akan diberikan hukuman atas kelalaian petugas 

berupa hukuman denda sebesar 1.000 (seribu) Ringgit. 

Pejabat Pendaftar harus mendaftarkan setiap perubahan 

anggaran dasar yang sesuai dengan ketentuan dalam Law Of Malaysia 

Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007 dan memberikan 

pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar tersebut. Surat 

Keterangan dari Pejabat Pendaftar merupakan bukti bahwa telah 

diadakan perubahan anggaran dasar yang sesuai dengan ketentuan 

dalam Law Of Malaysia Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007. 

5. Tinjauan Umum Asas-Asas Hukum Dalam Undang-Undang 

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum tentang berlakunya 

undang-undang, yaitu :  

a. Asas Non Retro Active 

Asas ini disebut juga asas Legalitas, tercantum dalam Pasal 1 Kitab 

Undang Undang Hukum Pidana yang menentukan :  

“tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan 

ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang lebih dahulu.”  
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Maksudnya adalah undang-undang hanya boleh dipergunakan 

terhadap perbuatan/tindak pidana yang dilakukan setelah berlakunya 

undang-undang. Inilah yang dimaksudkan dengan adagium “Nullum 

delictum noela poena sine praevia lege poenale.
43

 

b. Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori  

Merupakan asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang 

dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih 

tinggi. Apabila ada undang-undang yang mengatur objek yang sama, maka 

undang-undang yang derajatnya lebih tinggi didahulukan 

pemberlakuannya.
44

 Misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan 

Pemerintah (PP) dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah 

Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya.
45

 

c. Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori 

Merupakan Asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang 

baru mengesampingkan pemberlakuan undang-undang lama apabila 

mengatur objek yang sama.
46

 

Contoh yang berkenaan dengan asas ini misalnya dalam Pasal 76 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dalam Ketentuan penutup disebutkan bahwa Pada saat mulai 

                                                            
43  H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), hlm. 95 dan 96.   

44   H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Ibid, hlm 96. 

45 http://jokopas.blogspot.com/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html.Diunduh pada 

05 Febuari 2014.  

46    H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Op.Cit, hlm.96 
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berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 

tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara 

Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.
47

   

d. Asas Lex Spesialis Derogate Legi Generalis 

Merupakan asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang 

bersifat khusus mengesampingkan pemberlakuan undang-undang yang 

bersifat umum. Artinya apabila ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur 

hal yang sama dan isinya saling bertentangan, maka hakim harus 

menerapkan undang-undang yang khusus mengatur hal tersebut.
48

 

Misalnya, apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, maka 

pelaku dapat dikenai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana. Pemakaian hukum yang khusus ini antara lain 

karena Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara khusus dan rinci mengatur 

tentang kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dari Kitab Undang 

                                                            
47 http://jokopas.blogspot.com/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html.Diunduh pada 

05 Febuari 2014. 

48    H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Op.Cit, hlm. 96 
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Undang Hukum Pidana yang hanya secara umum mengatur mengenai 

permasalahan tersebut.
49

 

e. Undang-Undang Tidak Bisa Diganggu Gugat. 

Asas ini mengandung makna bahwa undang-undang tidak bisa 

diuji oleh siapapun apakah isinya bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar ataukah tidak.  

Dengan adanya asas ini melahirkan teori, “Hak Menguji suatu 

Undang-Undang”. Hak menguji ini menurut teori hukum ada 2 (dua) 

macam, yaitu :  

1) Hak Menguji Undang-Undang Secara Formal. 

Merupakan wewenang untuk menilai, apakah suatu produk 

legislatif seperti undang-undang, dikeluarkan atau diundangkan 

melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan 

atau diatur dalam peraturan perundangan-undangan sudah 

berlaku/dipergunakan ataukah tidak. 

2) Hak Menguji Undang-Undang Secara Materiil. 

Merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian 

menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai 

atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta 

apakah suatu kekuasaan tertentu berhak atau tidak untuk mengeluarkan 

peraturan tertentu.
50

  

                                                            
49 http://jokopas.blogspot.com/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html.Diunduh pada 

05 Febuari 2014. 

50   H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Op.Cit, hlm. 96 dan 97 
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Undang Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur hak 

menguji undang-undang secara formal, melainkan mengatur hak 

menguji secara materiil di dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C. 

Dalam Pasal 24 A Undang Undang Dasar Tahun 1945 

menentukan bahwa :  

“Mahkamah Agung berwenang menguji secara materiil peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang. 

Ketentuan Pasal 24 A Undang Undang Dasar Tahun 1945 ini 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat 2 sub b Undang Undang No. 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:  

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang”. 

Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak 

sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas 

alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah dari hasil 

pengujian secara materiil oleh Mahkamah Agung tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.
51

 

Dalam Pasal 24 C Undang Undang Dasar Tahun 1945 

menentukan bahwa :  

                                                                                                                                                                   
 
51 H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Ibid, hlm. 96 dan 97  
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“Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiil tentang 

isi (materi) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 

Ketentuan dalam Pasal 24 C Undang Undang Dasar Tahun 

1945 ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat 1 Undang Undang No. 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga 

ketentuan Pasal 24 C Undang Undang Dasar Tahun 1945 ini diatur 

lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat 1 Undang Undang No. 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya yang bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. 

Apabila dalam hal pengujian secara materiil undang-undang 

terhadap Undang-Undang Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi 

diputuskan bahwa isi (materi) atau bagian dari undang-undang 

bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945, maka isi (materi)  

dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat.
52

   

                                                            
52 H. Zaeni Asyhadie dan Arief Hermawan, Ibid, hlm. 96 dan 97  
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