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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas di Indonesia 

1. Definisi 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.
7
  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.  

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan 

hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut anatara 

lain : organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan 

hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri.
8
 

 

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

Bakti, 2002), hlm. 68. 

8
 Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 

69. 
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2. Ketentuan Khusus Perseroan Terbuka Dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas 

Berikut adalah pengaturan khusus terhadap perseroan terbuka 

dalam UUPT, yaitu : 

a. Pasal 16 (3) : Pemberian nama perseroan harus disertai dengan 

singkatan “Tbk” pada akhir nama pereroan. 

b. Pasal 68 (1) dan (2) : Kewajiban untuk menyerahkan laporan 

keuangan perseroan kepada akuntan public untuk diaudit seul 

disahkan oleh rapat umum pemegang saham. 

a. Pasal 68 (4) : Kewajiban untuk mengumumkan laporan 

keuangan Perseroan yang telah disahkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham dalam satu surat kabar. 

b. Pasal 83 (1) : Kewajiban untuk menyampaikan pengumuman 

akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum 

diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 

c. Pasal 92 (4) dan Pasal 108 (5) : Kewajiban untuk memiliki 

sekurang-kurangnya dua orang anggota direksi dan dua orang 

anggota komisaris. 

3. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas 

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 
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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.
9
 

Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus 

bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya  berdasarkan 

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas  yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) 

tidak berlaku apabila: 

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhi; 

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk 

kepentingan pribadi; 

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. 

                                                                 
9
Eddy Leks, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas” 

http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-

perseroan-terbatas/ diunduh 18 September 2013 
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Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 

ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 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. 

 

4. Tanggung jawab Hukum
10

 

Ada tiga macam konsep tanggung jawab hukum, masing-masing 

tanggung jawab hukum (legal liability) atas dasar kesalahan (based on 

fault liability), tanggung jawab hukum praduga bersalah (presumption of 

liability) dan tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without 

fault) yang sering disebut juga tanggung jawab mutlak (absolute liability) 

atau (strict liability), tanggung jawab renteng (vicarious liability), 

tanggung jawab resiko (rishliability). 

 

a. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (based on fault liability). 

Hal ini di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sering disebut 

tindakan melawan hukum (onrechts matigdaad) yang berlaku secara 

                                                                 
10 Sandita Gumilang, “Tanggung Jawab Hukum Perdata”, http://www.scribd.com/doc/101397356/Tanggung-

Jawab-Hukum-Perdata. 
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umum kepada siapapun. Contoh :Juga termasuk PT. KAI dalam 

kapasitasnya sebagai penyelenggaraangkutan kereta api. Menurut 

konsep tersebut, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena 

perbuatannya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian yang 

telah ditimbulkannya. 

b. Prinsip Tanggung Jawab (absolute atau strick liability/liability 

without fault) 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati 

demikian adapula para ahli yang membedakan kedua terminologi di 

atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip 

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 

menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada 

keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip 

tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute 

liability ,dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan 

diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena 

kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah 

mutlak. 
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5. Organ Perseroan Terbatas 

Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ 

tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum PT, 

menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ 

itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

a. Rapat Umum Pemegang Saham  

Definisi Rapat Umum Pemegang Saham (untuk 

selanjutnya disebut RUPS) dalam Pasal 1 butir 4 UU PT 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-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.  
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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. 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 perbuatan hukum tertentu 

atas nama Perseroan. 

Menurut Pasal 93 (1) UU PT, yang dapat diangkat menjadi 

anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan 

perbuatan hukum kecuali dalam lima tahun sebelum 

pengangkatan pernah :
11

 

(1) Dinayatakan pailit; 

(2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris 
                                                                 
11

 Wicaksono, Frans Satrio, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan 

Terbatas (PT), (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm.78-79. 
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yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan 

dinyatakan pailit; atau 

(3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 

negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang- nya, Direksi 

harus melandaskan diri ada bahwa tugas dan kedudukan yang 

diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama 

kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (iduciary 

duty) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta 

kehati-hatian tindakan Direksi (duty of skill and care). Kedua 

prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati- hati 

dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan 

tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini 

membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat bagi Direksi, 

seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97 dan Pasal 104 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

Pada dasarnya pertanggung jawaban Direksi adalah 

terbatas, akan tetapi dalam keadaan tertentu tanggung jawab 

terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab 

pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota  Direksi. 

Mengenai pertanggung jawaban direksi, diatur dalam 

pasal 92 ayat (2) UUPT, bahwa Direksi  berwenang menjalankan 
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pengurusan Perseroan terbatas sesuai dengan kebijakan yang 

dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-

undang ini dan/ atau Anggaran Dasar. Setiap kelalaian atau 

kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi 

mengakibatkan anggota Direksi tersebut bertanggung jawab 

secara pribadi atas setiap kerugian perseroan. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Perumusan pasal tersebut berarti 

bahwa anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan 

penuh itikad baik (in good faith) dan dengan penuh tanggung 

jawab (and with full sense of responsibility). Selama hal tersebut 

dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung 

jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu 

Perseroan Terbatas. Namun apabila hal tersebut dilanggar, 

artinya anggota Direksi bersangkutan lalai atau bersalah dalam 

menjalankan tugasnya, maka yang berlaku Pasal 97 ayat (3) 

tersebut. 

Pasal 97 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa, dalam hal 

Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara 

tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 

Dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa 

anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas setiap 

atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat 
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dibuktikan: 

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 

kelalaiannya; 

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Per- seroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 

mengakibatkan kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk men- cegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

Kemudian dalam Pasal 97 ayat (6) dijelaskan bahwa, atas 

nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Mengenai 

kepailitan pada Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh 

kesalahan atau kelalaian Direksi ditegaskan dalam Pasal 104 

ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa: “Dalam hal kepailitan 

terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit 

tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan 

dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara 
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tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban 

yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Pasal 104 ayat (3) 

disebutkan bahwa, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai 

yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit 

diucapkan 

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 
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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.  

6. Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

Pendirian perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
12

  

a. Syarat Sahnya Pendirian Perseroan 

Pendirian perseroan diatur dalam Bab II, bagian kesatu 

Undang-Ungdang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, yang terdiri atas pasal 7-14. Berdasarkan pasal 

tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya 

pendirian perseroan sah sebagai badan hukum. Syarat-syarat 

tersebut adalah :
13

 

1) Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1); 

2) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia; 

3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, 

kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 

3); 

                                                                 
12

 Ibid. hlm. 161. 

13
Kurniawan, “Syarat Pendirian PT”, http://perusahaan.web.id/badan-usaha/pt-badan-usaha/syarat-

pendirian-pt.html diunduh 20 September 2013 
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4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Badan 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

(BNRI) (Pasal 7 ayat 4); 

5) Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 

25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33); 

6) Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 

ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3); 

7) Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA 

Demikian syarat yang harus dipenuh supaya pendirian 

dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan 

hukum (rechtspersoon, legal entity). Syarat tersebut bersifat 

“kumulatif” bukan bersifat “fakultatif” atau “alternatif”.  

Satu saja syarat tersebut cacat atau tidak terpenuhi 

mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum. 

b. Anggaran Dasar 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas diatur bahwa anggaran dasar Perseroan harus 

sekurang-kurangnya memuat:
14

 

1) nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

                                                                 
14

 Ibid, hlm. 61 
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3) jangka waktu berdirinya Perseroan; 

besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan 

modal disetor; 

4) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut 

jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat 

pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 

5) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris; 

6) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

7) tata cara pengangkatan, penggatian, pemberhentian 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

8) tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai hal-hal apa yang 

tidak boleh dimuat dalam sebuah anggaran dasar, yaitu: 

1) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; 

2) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada 

pendiri atau pihak lain; 

Dalam anggaran dasar Perseroan mengatur ketentuan 

mengenai : 

1) tata cara pengunduran diri anggota Direksi; 

2) tata cara pengisian jabatan angota Direksi yang lowong; 
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3) pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan 

mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi 

berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. 

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham. Acara mengenai perubahan anggaran dasar 

wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat 

Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.  

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat 

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat 

Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil 

keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 

diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan 

adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan. 

Perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu harus 

mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan yang 

harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi perubahan 
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atas: 
15

 

1) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 

2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

3) jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4) besarnya modal dasar; 

5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; 

6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka 

atau sebaliknya. 

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-

perubahan yang disebutkan di atas tidak harus mendapatkan 

persetujuan Menteri, tetapi Perseroan hanya perlu 

memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. 

Perubahan anggaran dasar Perseroan dibuat dalam akta 

notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar 

Perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang 

dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam bentuk akta 

pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar 

Perseroan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat 

                                                                 
15

 Eddy Leks, Anggaran Dasar Perseroan terbatas, http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012 

/12/05/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/ diunduh 23 September 2013 
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perubahan anggaran dasar Perseroan. Ketentuan ini juga berlaku 

bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada 

Menteri. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar 

Perseroan mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya 

Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 

(enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan 

berakhir. 

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar 

Perseroan dapat ditolak apabila: 

1) bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara 

perubahan anggaran dasar; 

2) isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau 

kesusilaan; 

3) terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS 

mengenai pengurangan modal. 

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus 

mendapatkan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal 

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan 

perubahan anggaran dasar Perseroan. Sedangkan perubahan 

anggaran dasar Perseroan yang diberitahukan kepada Menteri 

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. 
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Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang 

tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal: 

a. efektif pemberitahuan pendaftaran yang diajukan kepada 

lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan 

Publik; 

b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang 

mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga 

pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan 

penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka 

penggabungan atau pengambilalihan berlaku sejak tanggal: 

1) persetujuan Menteri; 

2) kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; 

3) pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima 

Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam 

akta penggabungan atau akta pengambilalihan. 

B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas di Negara Malaysia 

Pada dasarnya, pengaturan mengenai hukum perseroan di Britania Raya 

atau Great Britain yang mengacu kepada Companies Act 2006 tidak jauh berbeda 

dengan yang diatur dalam Companies Act 1965 of Negara Malaysia.  

Hal tersebut dikarenakan bahwa kedua negara tersebut menganut sistem 

hukum yang sama, yaitu common law system. Malaysia sebagai  salah  satu  
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negara  anggota  persemakmuran  (commonwealth) tentu   merujuk   kepada   

hukum   Britania   sebagai   hukum   negaranya. Meskipun memiliki acuan yang 

sama tidak menjadikan peraturan kedua negara tidak memiliki perbedaan. 

1. Definisi Perseroan Terbatas  

Pengertian perseroan dan pengertian umum lainnya dalam hukum 

perseroan terbatas di Malaysia dapat kita temukan dalam Companies Act 

1965. Dalam section 4 tentang Interpretation Companies Act 1965 

menegaskan pengertian perusahaan dengan makna sebagai berikut:  

“ Company means a company incorporated pursuant to this Act or 

pursuant to any corresponding previous enactment” 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Perusahaan berarti perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-

undang ini atau sesuai dengan setiap yang sesuai ditetapkan 

sebelumnya” 

Selain pengertian perusahaan diatas, dalam Companies Act 1965 

juga memberikan beberapa pengertian perusahaan sebagai berikut : 

1) Company having a share capital includes an unlimited company 

with a share capital. Kalimat tersebut Penulis terjemahkan 

secara bebas yaitu : Perusahaan dengan modal saham termasuk 

sebuah perusahaan terbatas dengan modal saham.  

2) Company limited by guarantee means a company formed on the 

principle of having the liability of its members limited by the 

memorandum to such amount as the members may respectively 
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undertake to contribute to the assets of the company in the event 

of its being wound up. Kalimat tersebut Penulis terjemahkan 

secara bebas yaitu : Perusahaan terbatas dengan jaminan berarti 

perusahaan yang dibentuk pada prinsip memiliki tanggung 

jawab anggotanya dibatasi oleh memorandum untuk jumlah 

tersebut sebagai anggota masing-masing dapat melakukan untuk 

berkontribusi pada aset perusahaan dalam hal yang sedang luka. 

3) Company limited by shares means a company formed on the 

principle of having the liability of its members limited by the 

memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares 

respectively held by them. Kalimat tersebut Penulis terjemahkan 

secara bebas yaitu : Perusahaan dibatasi oleh saham berarti 

perusahaan yang dibentuk pada prinsip memiliki tanggung 

jawab anggotanya dibatasi oleh memorandum untuk jumlah, jika 

ada, yang belum dibayarkan atas saham masing-masing 

dipegang oleh mereka. 

Selain memberikan pengertian mengenai perusahaan, 

Companies Act 1965 juga memberikan pengertian mengani korporasi, 

yakni : 

“Corporation means any body corporate formed or incorporated or 

existing within Malaysia or outside Malaysia and includes any foreign 

company but does not include — 

(a) any body corporate that is incorporated within Malaysia and is 

by notice of the Minister published in the Gazette declared to be 

a public authority or an instrumentality or agency of the 

Government of Malaysia or of any State or to be a body 

corporate which is not incorporated for commercial purposes; 
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(b) any corporation sole; 

(c) any society registered under any written law relating to co-

operative societies; or 

(d) any trade union registered under any written law as a trade 

union;” 

 

Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

 

“Korporasi berarti setiap badan hukum yang dibentuk atau didirikan 

atau ada di Malaysia atau di luar Malaysia dan termasuk perusahaan 

asing, tetapi tidak termasuk — 

(a) setiap badan usaha yang tergabung dalam Malaysia dan dengan 

pemberitahuan dari Menteri diumumkan dalam Berita 

dinyatakan sebagai otoritas umum atau suatu perantara atau 

agen dari Pemerintah Malaysia atau negara atau menjadi badan 

usaha yang tidak dimasukkan untuk tujuan komersial; 

(b) setiap satu-satunya perusahaan;  

(c) setiap masyarakat yang terdaftar di bawah hukum tertulis yang 

berkaitan dengan masyarakat koperasi; atau  

(d) setiap serikat buruh yang terdaftar di bawah hukum tertulis 

sebagai serikat buruh;”  

 

Dalam Companies Act 1965 juga dapat ditemukan pengertian 

direktur yakni : 

“Director includes any person occupying the position of director of a 

corporation by whatever name called and includes a person in 

accordance with whose directions or instructions the directors of a 

corporation are accustomed to act and an alternate or substitute 

director”. 

 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

 

“Direktur termasuk setiap orang yang menduduki posisi direktur 

sebuah perusahaan dengan nama apapun yang disebut dan termasuk 

orang sesuai dengan yang arah atau instruksi direksi korporasi terbiasa 

untuk bertindak dan alternatif atau pengganti direktur”. 

Perseroan dalam Negara Malaysia adalah suatu entitas bisnis 

yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya 

dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial. 
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2. Bentuk dan Ciri-Ciri Perseroan  

Menurut Pasal 14 Law Of Malaysia Act A1299 Companies 

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

yaitu : 

a. A Company Limited By Shares ; 

Merupakan perseroan yang dibatasi oleh saham, dalam arti 

bahwa tanggung jawab para pendiri perseroan hanya terbatas 

pada saham yang ditanam.  

b. A Company Limited By Guarantee ; 

Merupakan perseroan yang dibatasi oleh suatu jaminan. Jaminan 

yang dimaksud disini biasanya merupakan benda yang 

merupakan kekayaan/aset dari perseroan.  

c. A Company Limited By Both Shares And Guarantee ;  

Merupakan perseroan yang dibatasi oleh saham dan jaminan, 

yang merupakan penggabungan dari Company Limited By 

Shares dan Company Limited By Guarantee 

d. An Unlimited Company ; 

Dimana dalam jenis perseroan ini, tanggung jawab para pendiri 

adalah tidak terbatas. Dalam arti bahwa jika terjadi suatu 

sengkete 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 
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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). 

3. Prosedur Pendirian Perseroan  

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. A company limited by shares; 

b. A company limited by guarantee; 

c. A company limited both by shares and guarantee; 

d. An unlimited company. 

Bahwa pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebagai 

first secretary 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 dari calon perseroan, harus 

membuat dan mengusulkan kepada Pejabat Pendaftar dan Official 
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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.  

Terkait dengan pendaftaran usulan memorandum, Pejabat 

Pendafatr harus menentukan termasuk ke dalam kategori pendirian 

perseroan yang didirikan. 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. 
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4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Law Of Malaysia Act A1299 

Companies (Amendment) Act 2007, tiap memorandum dari setiap 

perseroan harus dicetak harus menentukan : 

a. The name of the company ; 

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 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 
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nama perseroan, dalam hal pihak Registrar merasa nama 

tersebut dirasa mirip dengan nama perseroan yang sedang 

diusulkan.  

b. The objects of the company ; 

Merupakan objek atau benda-benda yang akan menjadi 

kekayaan/aset dari perseroan juga harus dicantumkan. 

c. 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; 

Perseroan juga harus mencantumkan jumlah saham dan 

nilai dari masing-masing saham ke dalam Memorandum, 

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.  

d. If the company is a company limited by shares, that the 

liability of the members is limited ; 

Jika perseroan tersebut termasuk dalam jenis perseroan 

yang terbatas pada saham, maka tanggung jawab para anggota 

perseroan (Pendiri) adalah terbatas pada jumlah nilai saham 

yang ditanam.  

e. 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 
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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 adalah termasuk dalam perseroan 

yang terbatas pada jaminan, maka tanggung jawab dari para 

anggota adalah terbatas pada asset kekayaan perseroan, tidak 

melebihi. Dalam arti tidak sampai pada harta pribadi masing-

masing anggota perseroan.  

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. 

f. If the company is an unlimited company, that the liability of 

the members is unlimited ; 

Jika perseroan tersebut termasuk dalam kategori jenis 

perseroan yang tidak terbatas, maka tanggung jawab para 

anggota 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 anggota perseroan).  
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g. The full names, addresses and occupations of the subcribers 

there to; and 

 

Dalam Memorandum tersebut harus mencantumkan 

dengan jelas nama lengkap, alamat tempat tinggal dan pekerjaan 

para pendiri perseroan.  

h. 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. 

 

Dalam Memorandum tersebut harus mencantumkan 

bahwa para pendiri dengan ini sepakat dan setuju untuk 

membentuk suatu perseroan, dengan modal perseroan yang telah 

disepakati dan ditentukan jumlah nominal saham masing – 

masing.   

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 
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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. 

(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. 

(6) The Registrar shall, where appropriate, issue a certificate of 

incorporation in accordance with the alteration made to the 

memorandum 

 

Dalam pengertian bahasa Indonesia yang Penulis terjemahkan 

secara bebas, berarti 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. 

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 
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tersebut. 

Pejabat Pendaftar harus medaftarkan 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. Direktur Perseroan Terbatas di Negara Malaysia 

Menurut Section 122 Sub-Section 1 Companies Act 1965, 

menyebutkan : 

“Every company shall have at least two directors, who each has 

his principal or only place of residence within Malaysia” 

Kalimat tersebut Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Setiap perusahaan harus memiliki minimal dua direktur, yang 

masing-masing memiliki utamanya atau hanya tempat tinggal di 

Malaysia”. 

 

Companies Act 1965  juga mengatur  mengenai kewenangan 

untuk mengganti atau menarik seseorang dari posisinya sebagai 

Direktur. Sebagaimana diatur dalam Section 128 sub-section (1) 

Companies Act, dijelaskan bahwa suatu perseroan dengan berdasar 

kepada suatu alasan dapat menarik seorang Direktur dari posisinya 

sebelum habis masa jabatannya.  
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Namun, penarikan yang didasarkan atas kepentingan sejumlah 

pemegang saham dan pemegang obligasi tidak berlaku efektif sebelum 

ditunjuk seseorang untuk menggantikan posisi Direktur yang ditarik 

tersebut.  

Berdasarkan Section 128 sub-section (2) Companies Act bahwa 

perseroan harus membuat pemberitahuan khusus terkait dengan 

penarikan seseorang dari posisinya sebagai Direktur atau ketika akan 

menunjuk seseorang menduduki posisi Direktur.  

Hal mana surat pemberitahuan khusus tersebut harus ditujukan 

kepada Direktur yang akan ditarik dari posisinya dan Direktur tersebut 

harus diberikan hak untuk memberikan keterangan dalam rapat 

pemegang saham. 

Berdasarkan Section 129 Companies Act 1965, diatur pula 

mengenai batasan usia bagi Direktur untuk suatu perseroan di 

Malaysia. Section 129 sub-section (1) Companies Act menyebutkan : 

“Subject to this section but notwithstanding anything in the 

memorandum or articles of the company no person of or over 

the age of seventy years shall be appointed or act as a director 

of a public company or of a subsidiary of a public company”. 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

 

“pada Pasal ini, tetapi meskipun apa pun di memorandum atau 

artikel dari perusahaan tidak ada orang atau di atas usia tujuh 

puluh tahun diangkat atau bertindak sebagai direktur perusahaan 

publik atau anak perusahaan dari perusahaan publik” 

 

Batasan usia tersebut dapat dapat dingkari dengan melaksanakan 

Section 129 sub-section 6 Companies Act yang menyatakan : 

“Notwithstanding anything in this section a person of or over the age 
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of seventy years may by a resolution of which no shorter notice than 

that required to be given to the members of the company of an annual 

general meeting has been duly given, passed by a majority of not less 

than three-fourths of such members of the company as being entitled 

so to do vote in person or, where proxies are allowed, by proxy, at a 

general meeting of that company, be appointed or reappointed as a 

director of that company to hold office until the next annual general 

meeting of the company or be authorized to continue in office as a 

director until the next annual general meeting of the company” 

 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

 

“Tanpa mengabaikan hal dalam bagian ini seseorang atau di atas usia 

tujuh puluh tahun mungkin dengan resolusi pemberitahuan tidak lebih 

pendek dari yang dibutuhkan untuk diberikan kepada para anggota 

perusahaan dari rapat umum tahunan sudah sepatutnya diberikan, 

melewati oleh mayoritas tidak kurang dari tiga-perempat dari anggota 

seperti perusahaan sebagai yang berhak sehingga untuk melakukan 

penilaian secara langsung atau, di mana proxy diperbolehkan, oleh 

proxy, pada rapat umum perusahaan itu, ditunjuk atau diangkat 

kembali sebagai direktur perusahaan yang memegang jabatan sampai 

rapat umum tahunan berikutnya perusahaan atau diberi wewenang 

untuk melanjutkan di kantor sebagai direktur sampai pertemuan umum 

tahunan berikutnya perusahaan” 

 

Kemudian, bahwa berdasarkan hukum perseroan di Malaysia, 

seorang  Direktur  diharuskan  untuk  mengumumkan atau 

mendeklarasikan jika memiliki kepentingan terkait dengan perjanjian- 

perjanjian, aset ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perseroan 

lainnya.  

Menurut Section 131 sub-section (1) Companies Act 1965 

menyatakan bahwa : 

“subject to this section every director of a company who is in any way, 

whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed 

contract with the company shall, as soon as practicable after the 

relevant facts have come to his knowledge, declare the nature of his 

interest at a meeting of the directors of the company”. 

 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 
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“pada Pasal ini setiap direktur sebuah perusahaan yang dengan cara 

apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, tertarik pada 

kontrak atau usulan kontrak dengan perusahaan. Wajib, sesegera 

mungkin setelah fakta yang relevan telah datang ke pengetahuan , 

menyatakan sifat minatnya pada pertemuan para direktur perusahaan” 

  

Sementara itu, terkait dengan penguasaan atas sejumlah property 

oleh Direktur yang harus dilaporkan pada saat rapat direktur 

perseroan, Section 131 sub-section (5) Companies Act 1965 mengatur 

bahwa : 

“every director of a company who holds any office or possesse any 

property wherby whether directly or indirectly duties or interests 

might be created in conflict with his duties or interests as director 

shall declare at a meeting of the directors of the company the fact and 

the nature, character and extent of the conflict”. 

 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

 

“Setiap direktur sebuah perusahaan yang memegang kantor atau 

memiliki properti apapun dimana baik secara langsung maupun tidak 

langsung tugas atau kepentingan mungkin dibuat bertentangan dengan 

tugasnya atau kepentingan sebagai direktur wajib menyatakan pada 

pertemuan para direktur perusahaan fakta dan sifat, karakter dan 

tingkat konflik” 

 

Sebagaimana umumnya, Direktur pada suatu perseroan memiliki 

kewenangan untuk menjalankan perseroan. Kewenangan bagi seorang 

Direktur untuk menjalankan perseroan. Dalam Section 131B  

Companies Act 1965  mengatur  tentang  Fungsi  dan  Kewenangan 

Direktur.   

Section  131B  sub-section  (1) Companies Act 1965  

menyatakan  bahwa  setiap bisnis  dan  kepentingan  dari  perseroan  

harus  berada  dalam pengaturan atau berdasarkan arahan dari Dewan 
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Direksi.  

Sementara itu, Dewan Direksi juga memiliki segala kewenangan 

yang dibutuhkan untuk mengatur, atau mengarahkan, atau 

memberikan supervisi terhadap management perseroan dalam 

melakukan seluruh bisnis dan kepentingan  perseroan  yang  diatur  

dalam  tiap  modifikasi, pengecualian  atau  batasan  yang  diatur  

dalam  Companies Act  1965 atau dalam memorandum atau Anggaran 

Dasar perseroan.  

Sementara itu, setiap Direksi perseroan harus menggunakan 

kewenangannya sebagaimana mestinya dan dengan itikad baik untuk 

kepentingan perseroan   serta   Direksi   perseroan   harus   

mengutamakan   prinsip kehati-hatian, bertindak  berdasarkan  

keahlian dan kecermatan 

Mengenai tanggung jawab direktur, dalam Section 122 sub-

section 3 Companies Axt 1965 menyatakan :  

“Any act done by a person as director shall be valid notwithstanding 

that it is afterwards discovered that there was a defect in his 

appointment or that his appointment had terminated by virtue of 

subsection (2)” 

 

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai direktur 

berlaku walaupun itu kemudian menemukan bahwa ada cacat dalam 

pengangkatannya atau bahwa pengangkatannya telah dihentikan 

berdasarkan ayat (2)”. 

 

Terkait tugas dan tanggung jawab Direksi dalam hal membuat 

keputusan bisnis (business judgment), Companies Act 1965 mengatur 

Villya Lova Jong Gestu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum dengan 
Laws Of Malaysia (Act A1299 Companies (Amendment) Act 2007)), 2014 
UIB Repository (c) 2014



42 
 

 
 

sebagaimana berikut: 

a. A director who makes a business judgment is deemed to meet the 

requirements of the duty under sub-section (1A) and the 

equivalent duties under the common law and in equity if the 

director; (Kalimat tersebut Penulis terjemahkan secara bebas 

yaitu : Seorang direktur yang membuat keputusan bisnis yang 

dianggap memenuhi persyaratan tugas di bawah sub-bagian 

(1A) dan tugas-tugas yang setara di bawah hukum umum dan 

ekuitas jika direktur) 

b. Makes the business judgement in good faith for a proper 

purpose; (Kalimat tersebut Penulis terjemahkan secara bebas 

yaitu : Membuat keputusan bisnis dengan itikad baik untuk 

tujuan yang tepat) 

c. Does not have a material personal interest in the subject matter 

of the business judgment; (Kalimat tersebut Penulis terjemahkan 

secara bebas yaitu : Tidak memiliki kepentingan pribadi dalam 

materi subyek penghakiman bisnis) 

d. Is informed about the subject matter of the business judgement 

to the extent the director reasonably believes to be appropriate 

under the circumstances; (Kalimat tersebut Penulis terjemahkan 

secara bebas yaitu : Apakah informasi tentang subyek 

penghakiman bisnis sejauh direktur cukup yakin untuk menjadi 

tepat dalam situasi) 
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e. Reasonably  believes  that  the  business  judgment  is  in  the  

best interest of the company; (Kalimat tersebut Penulis 

terjemahkan secara bebas yaitu : Cukup yakin bahwa 

pertimbangan bisnis adalah demi kepentingan terbaik 

perusahaan) 

Sementara itu, beberapa tugas dan tanggung jawab lain yang 

dimiliki oleh Direktur sebagaimana diatur dalam Section 132 

Companies Act 1965 adalah: 

a. tanggung jawab dalam hal bergantung kepada informasi-

informasi yang diberikan oleh pihak lain; 

b. tanggung jawab dari Direktur yang ditunjuk oleh pemegang 

saham, pegawai, atau pemegang surat hutang, tanggung jawab 

dalam mendelegasikan kewenangan kepada pihak lain; 

c. larangan   terhadap   penggunaan   barang-barang   milik   

perseroan secara tidak bijak atau bersaing dengan perseroan; 

d. keharusan  untuk  memperoleh  persetujuan  perseroan  dalam  

hal Direktur melakukan trasaksi yang berkaitan dengan property 

perseroan (diatur dalam Section 132C Companies Act 1965); 

e. keharusan  untuk  memperoleh  persetujuan  perseroan  dalam  

hal Direktur akan menerbitkan saham baru sesuai dengan aturan 

dalam Section 132D Companies Act 1965;  
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C. Landasan Teori 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Pene-

gakan hukum  bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata 

Hukum dan Budaya Hukum.
16

 

Pertama, Substansi Hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, hal ini 

disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya 

hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh 

orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang 

mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga men-

cakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam 

kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut 

system Civil Law Sistem  atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian 

peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem 

atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertu-

lis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan 

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu 

pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 

KUHP ditentukan, tidak ada suatu perbuatan  pidana yang dapat di hukum 

jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Sehingga bisa atau tidaknya suatu 

perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah 

mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. 

                                                                 
16

 “Menurut Lawrence Meir Friedman Berhasil Atau Tidaknya Penegakan Hukum”, 

http://www.scribd.com/doc/200686151/Menurut-Lawrence-Meir-Friedman-Berhasil-Atau-

Tidaknya-Penegakan-Hukum-Bergantung-Pada. 
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Kedua, Struktur Hukum/Pranata Hukum. Dalam teori Lawrence Meir 

Friedman, hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum ber-

dasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga  

penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain. Terdapat adagium yang 

menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh 

hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak 

ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak 

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya 

angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 

penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dian-

taranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi,  proses rekruitmen yang 

tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas  bahwa 

faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan 

hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah 

maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk se-

dangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah 

masih terbuka. 
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Ketiga, Budaya Hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman 

adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 

dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatu-

han masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator ber-

fungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya 

hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat 

dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hub-

ungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram 

dan damai. 
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