
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN GO 

PUBLIC 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas 

PT (Perseroan Terbatas) adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan 

tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang 

dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada 

badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan 

pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas 

pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, 

sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut 

KUHD) bernama "Naamloze Vennootschap" atau disingkat NV
1
. Sesungguhnya tidak ada UU 

yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan "Naamloze 

Vennootschap" hingga harus disebut dengan PT (Perseroan Terbatas), namun sebutan PT 

(Perseroan Terbatas) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.  

Sejarah pengaturan mengenai PT sesungguhnya dimulai dari KUHD. Dalam KUHD 

dijelaskan bahwa badan usaha yang dapat dikatakan sebagai PT harus memiliki unsur atau ciri 

ciri PT. Ciri ciri PT antara lain adalah sebagai berikut : 

(1) Badan usaha dapat disebut sebagai PT apabila kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah 

dari kekayaan pribadi masing-masing persero 
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(pemegang saham), yang bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi 

perseroan. 

(2) Disebut sebagai PT apabila adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah 

nominal saham yang dimilikinya, dan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi 

perseroan, yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, 

berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan perusahaan dan memiliki 

kewenangan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan hal lainnya 

yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan. 

(3) Badan usaha dapat disebut sebagai PT apabila pengurus (Direksi dan Komisaris) yang 

merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan tanggung jawabnya 

terbatas pada tugasnya, yaitu harus sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. 

 Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, 

termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (legal entity) yang memiliki sifat dan ciri 

kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan PT dengan 

badan usaha lainnya dapat dilihat dari doctrine of separate legal personality yang intinya 

menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang 

saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri
2
. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu 

saham yang akan menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai 

pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang 

perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi 

tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka 

keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang 
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saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham akan 

memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada 

keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula 

berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka 

mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. 

Pengaturan mengenai PT dalam KUHD kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai 

perseroan terbatas. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) 

mengatur pengertian PT yaitu “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. 

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut 

sebagai PT menurut undang-undang harus memenuhi unsur-unsur : 

1. Berbentuk Badan Hukum 

PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang 

manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta 

kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat 

bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan. Bentuk yang berbadan hukum tersebut 

memberikan kepastian terkait status PT dalam hukum Indonesia. Status tersebut kemudian 

memberikan kewenangan kepada PT untuk melakukan berbagai perbuatan hukum 

sebagaimana subjek hukum, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan 

kaidah-kaidah yang berlaku. 



2. Didirikan atas Dasar Perjanjian 

Konsekuensinya, pendirian PT harus terdiri dari minimal dua orang/pihak, karena pada 

hakikatnya tidak ada perjanjian jika hanya terdiri satu pihak saja. Persyaratan pendiri PT 

harus minimal terdiri dari dua orang/pihak ini terdapat dalam rumusan pasal 7 ayat (1) UU 

PT Tahun 1995 yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikan oleh dua orang/pihak atau 

lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesa. 

 

3. Melakukan kegiatan usaha 

PT merupakan salah satu bentuk badan usaha. Sudah seharusnya setiap PT yang didirikan 

melakukan kegiatan usaha karena PT didirikan adalah untuk memperoleh pendapatan dan 

keuntungan (profit oriented). Salah satu kewajiban PT sebagai badan hukum adalah 

menyelenggarakan pembukuan. 

4. Modal terbagi atas saham 

Di dalam KUHD tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (statuter) suatu PT yang 

baru didirikan, berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PT, besarnya jumlah 

minimum modal dasar menurut UU ini adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

ditegaskan dalam pasal 25. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana 

ditentukan selanjutnya dalam pasal 41 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa besarnya modal 

perseroan minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).  

5. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 

ini serta peraturan pelaksanaannya.  

Lahirnya UUPT menghadirkan dasar hukum dan pedoman terbaru bagi perseroan terbatas 

di Indonesia. Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam 



saham, dan istilah “terbatas” mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya 

sebatas jumlah saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan 

hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 butir (1) UUPT :   

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan 

berdasarakan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, 

serta peraturan pelaksanaannya”. 

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti 

ditentukan dalam UUPT yaitu : 

a. Organisasi yang teratur. 

Sebagai organisasi yang teratur, di dalam perseroan dikenal adanya organ perseroan yang 

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (pasal 1 ayat 

(2) UUPT). Ketiga komponen inilah yang menjadi penggerak suatu perseroan, sehingga 

konsep organisasi yang teratur tersebut dapat direalisasikan. 

b. Kekayaan tersendiri.  

Perseroan memiliki kekayaan tersendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai 

nominal saham (pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa 

benda bergerak atau tidak bergerak. Kekayaan tersendiri perseroan tersebut memberikan 

konsekuensi yuridis bagi perseroan terkait pertanggung jawabannya sebagai debitur/pihak 

ketiga yaitu hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseroan saja. 

c. Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum, status perseroan menjadi 

jelas di muka hukum karena tergolong dan dapat menjadi subjek hukum sehingga secara 



sah berhak dan berwenang melakukan hubungan hukum/perbuatan hukum sendiri dengan 

pihak kedua/ketiga dengan diwakili oleh Direksi (pasal 14 UUPT). 

d. Mempunyai tujuan sendiri. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, 

perseroan wajib mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Angaran 

Dasar perseroan (pasal 2 UUPT
3
).  

Bertolak dari beberapa nilai lebih yang melekat pada PT, yaitu bahwa PT pada umumnya 

mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal 

dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri 

maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham/investor), oleh karena itu bentuk badan 

usaha ini (PT) sangat diminati oleh masyarakat. Jadi PT sebagai institusi, terutama sebagai 

institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai 

lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun 

aspek yuridis. 

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang 

didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang berbagi 

atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu 

saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat atas nama bersama, dengan 

tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung 

jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan) 

Secara umum pengertian perseroan terbatas adalah persekutuan dari beberapa orang 

untuk menyelenggarakan suatu usaha yang modalnya berasal dari saham-saham yang dimiliki 
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oleh para anggota. Setiap anggota bergantung pada besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki 

atau modal yang disetor, begitu juga besar kecilnya resiko yang harus ditanggung.  

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan. 

Secara sederhana, kelebihan atau keuntungan bentuk perseroan terbatas adalah sebagai berikut : 

1. Adanya kepastian hukum menimbulkan dampak positif terkait kelangsungan perseroan, 

pengelolaan perseroan, dan tanggung jawab perseroan. 

2. Memudahkan investor dalam memindahkan hak milik atas perseroan dengan cara menjual 

saham dari perseroan tersebut kepada investor lainnya. 

3. Dalam memperoleh tambahan modal, PT tergolong mudah karena sistem pengelolaan 

perseroan yang unik sehingga lebih mudah dalam memperluas volume usaha. 

4.  Mengurangi potensi beban para pemegang saham terkait pembayaran hutang, karena 

tanggung jawab untuk melunasi hutang hanya terbatas pada kekayaan perseroan saja. 

Perseroan Terbatas memiliki berbagai kelebihan dibandingkan badan usaha lainnya, akan 

tetapi tidak menutup adanya kekurangan. Beberapa kekurangan atau kelemahan badan usaha 

berbentuk perseroan terbatas, antara lain sebagai berikut : 

1. Pembentukan PT membutuhkan biaya yang relatif tinggi. 

2. PT tidak dapat atau kurang tertutup dalam menjaga rahasia perusahaan, karena segala aktivitas 

harus dilaporkan kepada pemegang saham (shareholder) dan pihak ketiga (stakeholder). 

3. Pendirian PT membutuhkan waktu yang relative lama, hal ini dikarenakan banyak yang harus 

dilakukan seperti halnya kelengkapan administrasi, akta notaris, dan ijin-ijin mengenai usaha 

yang dijalankan. 

4. Banyaknya pajak yang harus dibayar mulai dari pajak perusahaan sampai kepada pajak untuk 

pemegang saham yang dikenal dengan pajak pendapatan.  



Kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dijelaskan diatas tidak secara serta merta 

melemahkan minat masyarakat umum untuk mendirikan perseroan. Sejak dulu hingga saat ini 

pertumbuhan perseroan semakin pesat. Banyak PT baru yang lahir dan berkembang mengikuti 

perkembangan ekonomi masyarakat. PT merupakan salah satu badan usaha yang dapat dijadikan 

pilihan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang secara garis besar merupakan 

badan usaha yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah. Segala bentuk kegiatan yang 

meliputi pendirian, pengelolaan dan pembubaran perseroan telah diatur oleh pemerintah melalui 

undang-undang. Setiap kegiatan usaha tentunya membutuhkan modal, begitu juga dengan PT. 

Dalam proses pendirian PT akan dijelaskan mengenai struktur permodalan suatu perseroan.  

Secara umum struktur permodalan perseroan di Indonesia adalah sebagai berikut : 

a) Modal Dasar. 

Dalam anggaran dasar perseroan akan dicantumkan modal dasar yang 

menggambarkan estimasi modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Modal 

dasar ini dibagi dalam sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Semakin 

kecil nilai nominal lembar saham akan semakin banyak lembar saham yang harus 

dikeluarkan oleh perseroan. Modal dasar perseoran ini ditetapkan oleh pemerintah 

dengan jumlah minimal Rp. 50.000.000,-. (pasal 32 ayat (1) UUPT). 

b) Modal ditempatkan.  

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) UUPT, modal yang ditempatkan ke dalam peseroan 

haruslah berjumlah minimal 25% dari modal dasar. Apabila modal yang 

ditempatkan kurang dari batas minimal yang ditetapkan maka perseroan tidak 

akan diakui atau disahkan oleh pemerintah dan keberadaannya tidak dianggap 

sebagai perseroan terbatas tetapi akan tunduk pada ketentuan perusahaan 



persekutuan. Jika sudah demikian, antara harta peribadi dan harta perusahaan 

tidak akan terpisah dan para pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

menyelesaikan segala kewajibannya. 

c) Modal disetor. Semua pendiri perseroan terbatas bertanggung jawab terhadap 

seluruh modal ditempatkan akan tetapi walaupun demikian tidak harus setoran 

kedalam perusahaan dilakukan pada saat perusahaan baru beroperasi. Ada batas 

kontribusi minimal besarnya uang yang harus disetor kadalam perusahaan dan 

setiap negara mempunyai kebijakan sendiri. Menurut pasal 33 ayat (1) UUPT 

modal yang disetor ke perseroan haruslah berjumlah minimal 25% dari modal 

dasar.  

 

2.1.2 Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas 

 Dalam melangsungkan suatu usaha, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk 

dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan 

hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pihak yang 

berkepentingan. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah perseroan terbatas (PT), 

karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha 

lainnya, antara lain:  

a. Merupakan persekutuan yang berbadan hukum. 

b. Merupakan kumpulan dari modal/saham, 

c. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya, 

d. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, 



e. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus perseroan 

atau direksi, 

f. Memiliki komisaris yang bertugas sebagai pengawas pengelolaan perseroan, 

g. Kekuasaan tertinggi terletak pada RUPS. 

Dasar hukum pembentukan PT, dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU Nomor 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

b. PT. Terbuka (PT go public) : berdasarkan UU Nomor 40/2007 dan UU No. 8/1995 

Tentang Pasar Modal, 

c. UU Nomor 25/2007 Tentang Penanaman Modal 

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UUPT adalah sebagai 

berikut: 

a. Didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat (1) UUPT) 

b. Dibuat dengan Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1) UUPT) 

c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam 

rangka peleburan perseroan (pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)UUPT) 

d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) (pasal 7 ayat (4)UUPT) 

e. Modal dasar minimal sejumlah Rp. 50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari 

modal dasar (pasal 32 dan pasal 33 UUPT) 

f. Struktur kepengurusan perseroan adalah adanya direktur minimal 1 orang dan 1 orang 

komisaris (pasal 92 ayat (3) dan pasal 108 ayat (3)) UUPT) 



Secara umum persyaratan materiil berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan 

kepada notaris untuk kepentingan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah: 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan 

suami isteri). Apabila pendirinya adalah suami isteri maka harus ada perjanjian 

pisah harta diantara suami istri tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum 

terkait kepemilikan harta para pendiri sehingga dalam penentuan modal perseroan 

dapat dibagi menjadi 2 orang. Berbeda halnya dengan suami istri yang 

kepemilikan hartanya tanpa pemisahan secara langsung hanya dapat menjadi 1 

kesatuan subjek hukum sehingga tidak memenuhi unsur pendirian perseroan yang 

minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dibutuhkan juga KTP seluruh 

pemegang saham beserta dewan direksi dan komisaris. 

2. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal 

ditempatkan dan modal disetor, sesungguhnya tergantung pada jenis/kelas Surat 

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diinginkan oleh para pendiri. Penentuan 

kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan 

besarnya modal disetor ke dalam Perseroan. Klasifikasinya adalah sebagai berikut 

: 

a) SIUP Kecil, modal disetor sampai dengan Rp. 200.000.000,- 

b) SIUP Menengah, modal disetor mulai Rp. 201.000.000,- sampai dengan 

Rp. 500.000.000,- 

c) SIUP Besar, modal disetor mulai dari Rp. 501.000.000,-
4
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Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal 

dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perseroan apabila sewaktu-waktu 

akan mengeluarkan saham dalam simpanan sehingga tidak perlu 

meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, dapat pula modal dasar 

sama dengan modal disetor, tergantung dari kebutuhan perseroan. 

Pendirian PT membutuhkan ijin-ijin seperti surat keterangan domisili Perusahaan, Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Pengusaha 

Kena Pajak (PKP). Untuk memperoleh ijin tersebut maka dokumen-dokumen pelengkap yang 

diperlukan adalah: 

1. Kartu Keluarga Direktur Utama 

2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama) 

3. Fotocopy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili 

dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa) 

apabila berstatus milik perseroan, yang dibutuhkan adalah fotocopy sertifikat tanah 

dan fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir berikut bukti lunasnya, serta 

akta inbreng yaitu pemasukan harta dalam perusahaan sebagai bukti bahwa perseroan 

tersebut adalah pemilik tanah tersebut sebagai konsekuensi dari penanaman modal 

oleh investor yang menukar tanahnya menjadi saham dalam perseroan tersebut. 

4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4 

sebanyak 2 lembar 

5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, 

kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Hal ini 



dilakukan untuk mempermudah pada saat survey oleh pihak pemerintah untuk 

pengurusan PKP atau SIUP. 

6. Stempel perusahaan.
5
 

Pada saat penandatanganan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili, dan 

NPWP. Selanjutnya adalah membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama 

perseroan dibuka, maka dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sudah harus disetorkan dana 

sebesar modal disetor ke rekening perseroan untuk dapat diproses pengesahannya ke 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham), karena 

apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi 

bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UUPT. Setelah melewati proses tersebut maka akan terbit 

Surat Keputusan (SK) Kemenkumham atas pendirian perseroan tersebut. Sejak diterbitkannya 

SK pendirian PT tersebut, perseroan telah berhak dan berwenang melakukan segala kegiatan 

yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaannya. Perseroan dapat melakukan perbuatan 

hukum sebelum penerbitan SK, akan tetapi perbuatan hukum tersebut hanya mengikat para pihak 

(tidak mengikat pihak ketiga) dan para pihak intern perseroan harus bertanggungjawab secara 

pribadi (pasal 14 UUPT). 

2.1.3 Kepemilikan Saham Dalam Perseroan 

Perseroan memiliki bentuk dan mekanisme tersendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, salah satu keunikan perseroan adalah modalnya terbagi atas saham. 

Konsekuensinya adalah segala bentuk penanaman modal terhadap perseroan tersebut dihitung 
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kemudian dibagi mejadi saham-saham.  Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang/badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Siapa saja 

yang memiliki saham berarti mereka turut ambil bagian dalam perseroan tanpa memandang 

jumlah nominal saham yang dimiliki, seluruhnya memiliki hak dan kewajiban terhadap 

perseroan. Porsi kepemilikan saham ditentukan berdasarkan seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan didalam perusahaan tersebut. Dalam perseroan tertutup, kepemilikan saham secara 

jelas tertuang dalam anggaran dasar dan hanya dapat dialihkan melalui RUPS kemudian 

dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan. Bentuk saham dalam PT tertutup ini sangatlah 

sederhana berbeda halnya dengan saham yang terdapat dalam PT terbuka (go public) yang 

tergolong rumit dan bervariasi. Keadaan inilah yang mengakibatkan banyaknya jenis-jenis saham 

yang terdapat dalam perseroan di Indonesia. 

 Jenis-jenis saham dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 

2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan 

komisaris; 

3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi 

saham lain; 

4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu 

dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau 

nonkumulatif; 



5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari 

pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam 

likuidasi
6
. 

Berbagai jenis saham tersebut diatas sebagian besar hanya dapat ditemukan di perseroan 

yang telah go public dalam artian perseroan tersebut telah menjual sahamnya pada masyarakat 

umum dan telah terdaftar di pasar modal. 

 

2.1.4 Organ Perseroan Dalam Perseroan Terbatas 

Perseroan sebagai badan usaha tidak akan mampu bertahan dan berkembang apabila tidak 

ada yang mengelolanya. Demikian pula apabila perseroan tidak dikelola dengan baik maka akan 

berujung pada kebangkrutan. Dalam UUPT dijelaskan mengenai pengelolaan perseroan yang 

didasarkan pada organ perseroan. Di dalam pasal 1 angka 2 UUPT dirumuskan bahwa “organ 

perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Ketiga organ 

perseroan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perseroan. 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Perseroan pada hakikatnya merupakan badan hukum dan wadah kerjasama antara para 

pemegang saham (persekutuan modal). Ini berarti bahwa untuk kelangsungan keberadaannya 

perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu RUPS dimana para pemilik modal sebagai pihak 

yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa mereka 

mempercayakan pengurusan perseroan, yaitu menunjuk direksi yang oleh UUPT ditugaskan 

mengurus dan mewakili perseroan, serta menunjuk dewan komisaris yang oleh UUPT ditugaskan 
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melakukan pengawasan serta memberi evaluasi kepada direksi. Dapat diungkapkan bahwa segala 

keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan misalnya perubahan 

anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi perseroan, hak 

dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian atau penggunaan 

keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya merupakan wewenang RUPS. 

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan 

arah dan tujuan perseroan. Dalam pasal 1 angka 4 tersirat makna bahwa RUPS mempunyai 

kekuasaan tertinggi dalam perseroan, RUPS menjalankan kekuasaan perseroan secara De Facto, 

secara eksklusif kewenangan diatur dalam anggaran dasar dan pembatasan tertentu bagi direksi 

yang memerlukan persetujuan RUPS. Kekuasaan RUPS kemudian diperjelas kembali dalam 

pasal 75 ayat (1 )UUPT yang berbunyi : 

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.  

Dari ketentuan pasal 75 ayat (1) UUPT tersebut diatas, dapat diketahui bahwa RUPS 

sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas, namun tidak berarti 

RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam artian RUPS dalam 

menjalankan tugas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar 

(selanjutnya disebut AD). Umumya RUPS diselenggarakan setahun sekali yang dikenal dengan 

Rapat Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). RUPS LB dapat 

dilakukan kapan saja, biasanya ketika perseroan mengalami permasalahan. Melihat kedudukan 

RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan, RUPS mempunyai beberapa kewenangan 



eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan komisaris. Beberapa contoh 

kewenangan tersebut diatur dalam UUPT antara lain : 

1. Penetapan perubahan AD (pasal 19 UUPT); 

2. Penetapan pengurangan modal (pasal 44 UUPT); 

3. Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (pasal 66 UUPT); 

4. Penetapan penggunaan laba (pasal 71 UUPT); 

5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (pasal 94, 105, 111 dan 119 

UUPT); 

6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (pasal 124 dan 127 

UUPT); 

7. Penetapan pembubaran PT (pasal 142 UUPT). 

Direksi 

Direksi adalah organ perseroan yang sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha 

suatu perseroan. Menurut pasal 1 ayat (5) UUPT, pengertian direksi adalah sebagai berikut : 

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 

serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar”. 

Dalam UUPT dijelaskan pula mengenai kewenangan direksi. Hal ini diatur dalam pasal 

92 ayat (2) UUPT yang berbunyi : 



“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini 

dan/atau anggaran dasar” 

Berdasarkan rumusan pasal 92 ayat (2) tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa secara 

umum fungsi direksi dalam perseroan adalah : 

a) Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan. 

b) Mengelola kekayaan perusahaan. 

c) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 

Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan perseroan adalah tugas dan 

wewenang setiap anggota direksi, namun tugas dan wewenang direksi dibatasi oleh peraturan 

undang-undang, maksud dan tujuan perseroan dan pembatasan-pembatasan dalam anggaran 

dasar. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang mengikat direksi tersebut di atas UUPT 

dengan tegas dan jelas mengatur bahwa pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai 

akibat keluar dalam artian perbuatan hukum yang dilakukan direksi tanpa persetujuan RUPS atau 

Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum 

tersebut beritikad baik. Hal ini bermaksud untuk melindungi bahwa pihak lain atau pihak ketiga 

yang terlibat hubungan hukum. 

Direksi sebagai organ perseroan tentu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugasnya. Tanggungjawab tersebut bersumber pada satu hal yaitu perseroan adalah subyek 

hukum. Pasal 92 ayat (1) UUPT dan pasal 98 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa direksi adalah 

pengurus dan perwakilan perseroan. Tugas tersebut melahirkan kewajiban pada setiap anggota 



direksi untuk senantiasa menjaga dan membela kepentingan perseroan. Kelalaian dalam 

melaksanakan tugas tersebut berakibat direksi harus bertanggungjawab secara pribadi (pasal 97 

ayat (3) UUPT). Apabila direksi lebih dari satu orang maka setiap anggota direksi harus 

bertanggungjawab secara tanggung renteng. Hal ini tertuang dalam pasal 97 ayat (4) UUPT yang 

berbunyi : 

“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” 

 

Selama anggota direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangannya, 

anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan. RUPS adalah organ 

yang satu-satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi. Jadi 

pengangkatan atau pemberhentian direksi hanya dapat dilakukan pada saat RUPS. 

Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang memiliki peran sentral dalam 

perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap 

perseroan mempunyai dewan komisaris. Menurut pasal 1 ayat (6) UUPT, diatur bahwa 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan 

khusus sesuai dengan anggaran dasar dalam menjalankan perseroan
7
.  Tugas utama dewan 

komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, 

jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai managemen perseroan maupun 
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kegiatan usaha perseroan, dan memberi arahan kepada direksi. Dewan komisaris tidak 

mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-

perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud 

bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.  

Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi 

kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham. Hal ini 

ditegaskan dalam pasal 85 ayat (4) UUPT yang melarang anggota dewan komisaris untuk 

bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara pada saat RUPS.  Dalam 

pengurusan perseroan kedudukan direksi dan dewan komisaris adalah setara. Tanggungjawab 

dewan komisaris hampir sama dengan tanggungjawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa 

tanggungjawab dewan komisaris terdapat dalam aspek pengawasan atas kebijakan pengurusan 

yang dilakukan direksi dan pemberian nasehat kepada direksi, sedangkan tanggungjawab direksi 

terdapat dalam aspek pengurusan, pengelolaan dan perwakilan perseroan.  

Tanggungjawab dewan komisaris terbagi atas tanggungjawab ke luar dan tanggungjawab 

ke dalam. Mengingat tugas dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan, maka dewan 

komisaris bertanggungjawab penuh atas pengawasan perseroan. Pertanggungjawaban tersebut 

dilakukan sekali setahun pada saat RUPS, sedangkan tanggungjawab keluar berkaitan dengan 

kerugian yang diterima oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berlaku pula tanggungjawab seperti 

halnya direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 115 UUPT yang mengatur bahwa setiap 

anggota dewan komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab 

dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan 

perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan 

terhadap pengurusan yang dilakukan direksi. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 115 ayat (2) 



UUPT bahwa tanggungjawab tersebut berlaku pula bagi dewan komisaris yang sudah tidak 

menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan. Ketentuan serupa 

ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya pada saat 

menjabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. 

Dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan, karena sebagai organ 

secara khusus komisaris merupakan bagian essensial perseroan dan selain itu komisaris 

mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan sebagai badan hukum mandiri. RUPS 

sebagai organ yang secara ekslusif mempunyai kewenangan mengangkat anggota dewan 

komisaris, senantiasa dan sewaktu-waktu berhak memberhentikan komisaris.  

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Go Public 

2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Perseroan Go Public 

 Perseroan merupakan badan usaha berbadan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, perseroan dapat menjual saham-sahamnya sebagai bentuk pengadaan modal untuk 

kepentingan-kepentingan perseroan. Di Indonesia ada 2 bentuk perseroan yaitu perseroan 

tertutup dan perseroan terbuka. Perseroan tertutup adalah perseroan yang bergerak secara pribadi 

untuk kelangsungan usahanya, sedangkan perseroan terbuka adalah perseroan yang bergerak 

dengan adanya campur tangan investor. Perseroan terbuka pada awalnya merupakan perseroan 

tertutup yang kemudian memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (22) UUPM yang berbunyi  

“Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 

300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 

3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” 



 

Selanjutnya ketentuan pasal 73 UUPM mengatur bahwa : 

“Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam” 

 

 Berdasarkan ketentuan pasal 73 UUPM tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tersirat 

makna pemerintah mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan pendaftaran sehingga 

perusahaan tersebut secara otomatis akan melakukan penawaran umum (initial public offering/ 

IPO) atau sering dikenal dengan istilah go public. Go public merupakan istilah bagi perseroan 

yang menawarkan sahamnya kepada pihak umum melalui pasar modal. Hal ini dilakukan oleh 

perseroan untuk menggalang dana bagi kelangsungan perseroan itu sendiri. Secara umum, 

perseroan yang memutuskan untuk menjual sahamnya ke pihak umum, memiliki beberapa 

tujuan, manfaat yang diperoleh dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perseroan tersebut. 

Perseroan yang melakukan go public mempunyai beberapa tujuan yang dengan jelas dapat 

dipahami. Tujuan tersebut antara lain: 

1) Mendapatkan dana untuk perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha dan 

memperbaiki struktur modal perusahaan. 

2) Meningkatkan nilai perusahaan (shareholder value). 

3) Melepaskan sahamnya untuk mendapatkan keuntungan (divestasi). 

Perseroan dapat memperoleh dana untuk melakukan perluasan usahanya dengan 

melakukan go public. Mekanismenya adalah melalui go public, perseroan yang menjual 

sahamnya tersebut tentunya memperoleh pendapatan dari hasil penjualan sahamnya, kemudian 

uang hasil penjualan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas usahanya misalnya dengan 

mendirikan kantor cabang perseroan di daerah lain, menambah karyawan untuk kepentingan 



produksi, atau membeli bahan baku produksi untuk memenuhi permintaan 

masyarakat/konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian dengan melakukan go public, perseroan 

tersebut akan meningkat nilainya. Hal ini terjadi karena banyaknya investor yang membeli 

saham perseroan tersebut sehingga harga per lembar saham perusahaan tersebut akan meningkat 

dan memberikan keuntungan bagi perseroan karena selain harga saham meningkat, kepercayaan 

masyarakat/investor akan kinerja perseroan tersebut semakin baik. Hal ini sejalan dengan tujuan 

yang ketiga, mekanismenya ketika perseroan tersebut telah memiliki nilai tinggi dalam artian 

sahamnya berharga karena banyaknya investor yang membeli saham, maka pada saat perseroan 

tersebut melakukan penerbitan saham baru atau sering diistilahkan dengan right issue, maka 

harga saham yang dijual memiliki nilai yang lebih mahal jika dibandingkan dengan harga saham 

yang diterbitkan pada saat penawaran umum. Hal-hal inilah yang mendorong perseroan untuk 

melakukan go public. 

 Saat ini banyak perseroan yang telah melakukan go public, dan berkecimpung di pasar 

modal seperti halnya PT Astra International Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bank Central 

Asia Tbk dan lain-lain. Perseroan yang telah go public, disebut dengan emiten. Hal ini dijelaskan 

oleh pasal 1 ayat (6) UUPM. Tingginya animo perseroan-perseroan di Indonesia merupakan 

cerminan bahwa go public dapat memberikan banyak manfaat terhadap perseroan. Secara umum 

dapat dilihat beberapa manfaat perseroan melakukan go public, antara lain : 

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham 

perusahaan 

2. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus. 

3. Proses relatif lebih mudah dan biayanya juga relatif lebih murah. 

4. Emiten lebih dikenal masyarakat. 



5. Promosi tidak langsung dan secara terus-menerus 

6. Image perusahaan menjadi lebih baik. 

7. Daya saing perusahaan meningkat 

8. Mendapatkan akses ke basis pemodal yang lebih luas. 

Berbagai manfaat tersebut diatas tentunya diraih oleh perseroan yang memiliki 

manajemen perusahaan yang baik. Setiap perseroan yang baik haruslah mampu mempertanggung 

jawabkan setiap pergerakannya di mata masyarakat. Setiap pergerakan perseroan menimbulkan 

suatu konsekuensi tersendiri bagi perseroan. Begitu pula halnya dengan go public, tentu ada 

konsekuensinya bagi perseroan. Beberapa konsekuensi yang jelas dapat dilihat adalah sebagai 

berikut : 

1. Emiten dituntut lebih terbuka, sehingga dapat memacu perusahaan untuk 

meningkatkan profesionalisme. Keterbukaan informasi tersebut dapat 

memberikan kesan kepada masyarakat/investor bahwa perseroan tersebut 

transaparan dan jujur sehingga masyarakat/investor lebih mudah dalam 

memberikan penilaian. Hal ini berkaitan pula dengan kelangsungan investasi 

investor dalam perseroan tersebut. Apabila perseroan tetap mampu 

mempertanggungjawabkan pengelolaannya maka investor akan tetap berinvestasi 

atau menambah nilai investasi mereka. 

2. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan 

banyaknya aliran dana yang masuk ke perseroan melalui go public, tentunya 

sudah seharusnya perseroan tersebut dapat berkembang. Perkembangan perseroan 

bergantung pada pengelolanya. Semakin baik manajemen perusahaan maka 

semakin meningkat pula pertumbuhan perseroan. Jika perseroan berkembang, 



tentu akan banyak manfaat yang diperoleh, namun apabila nyatanya perseroan 

tidak dapat bertumbuh maka investor akan menghentikan investainya dan 

semakin sulit bagi perseroan untuk bangkit dengan keterbatasan dana dan 

minimnya investor. Oleh karena itu bagi perseroan go public, wajib untuk 

mengelola perusahaan dengan baik agar perusahaan dapat bertumbuh dan 

investasi terhadap perseroan tidak berkurang. 

3. Perusahaan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai 

kewajiban pelaporan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara 

adiministratif bagi perseroan go public. Pemerintah mewajibkan hal tersebut 

melalui ketentuan pasal 86 ayat (1) UUPM yang berbunyi :  

“Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan 

Publik wajib : 

a) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan 

mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan 

b) Menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada 

masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga 

Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah 

terjadinya peristiwa tersebut”. 

 

Secara umum dapat dilihat bahwa pemerintah menginginkan pertanggungjawaban 

perseroan secara transparan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan-

perseroan yang bergerak di pasar modal sehingga dapat meminimalisir hal-hal buruk yang dapat 

merusak citra pasar modal Indonesia. 



 

2.2.2 Relevansi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perseroan Go Public 

 Setiap perusahaan sudah pasti menginginkan perusahaannya berkembang menjadi 

perusahaan besar. Perkembangan perusahaan bergantung pada manajemen pengelolaan 

perusahaan. Secara umum manajemen pengelolaan perusahaan yang baik berpedoman pada 

prinsip Good Corporate Governance (GCG). Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, 

memberikan pemahaman terkait kemanfaatan GCG yaitu:  

“Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, 

akuntanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum 

dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 

 Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, Pengertian 

Corporate Governance adalah : 

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan 

peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI, pengertian Corporate 

governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan 

eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain 



sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan
8
. Menurut Center for European Policy 

Study (CEPS), GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses dan 

pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan 

bahwa hak disini adalah hak dari seluruh stakeholders dan bukan hanya sebatas kepada satu 

stakeholder saja
9
. 

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) GCG 

merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun 

tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut
10

. Selanjutnya menurut Moh. 

Wahyudin Zarkasyi pada dasarnya GCG merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak berkepentingan 

(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, 

dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan
11

. Berdasarkan OECD 2004 terdapat 6 

elemen utama penerapan GCG yaitu:  

a) Ensuring the basis for an effective corporate governance framework, 

b) The rights of shareholders and key ownerships functions, 

c) The equitable treatment of shareholders, 

d) The role of stakeholders in corporate governance, 
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e) Disclosure and transparency, 

f) The responsibilities of the board
12

. 

OECD kemudian menjabarkan prinsip-prinsip tersebut dengan memutuskan The OECD 

Principles of Corporate Governance yang memuat penegasan tentang : 

1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders) 

2) Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment 

of shareholders) 

3) Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (the role of stakeholders) 

4) Keterbukaan dan Transparansi (disclosure and transparency) 

5) Akuntabilitas dewan komisaris (the accountabilities of the board)
13

.  

 

GCG menjadi acuan dasar perseroan dalam pengelolaan perusahaan agar dapat menjadi 

perusahaan yang baik. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Mentei Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut PERMEN BUMN tentang 

GCG), terdapat 5 komponen dalam prinsip GCG yaitu Transparansi (Tranparency), 
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Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian 

(Indepandency), dan Kewajaran (Fairness), berikut penjelasannya. 

Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Transparency merupakan point penting dalam pengelolaan suatu perusahaan. Secara 

sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi (disclosure). Menurut Hamud M. Balfas, 

keterbukaan informasi merupakan hal penting karena merupakan “jendela” dengan mana 

masyarakat investor dan calon investor dapat melihat keadaan emiten yang akan menawarkan 

efeknya kepada masyarakat serta keadaan perusahaan, dan bagaimana perusahaan tersebut 

dijalankan dari waktu ke waktu
14

.  Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk 

menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya. 

Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. 

Prinsip keterbukaan dilaksanakan oleh emiten melalui penerbitan prospektus
15

. Keterbukaan 

dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai 

pemegang saham dapat ditingkatkan. 

Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, kejelasan struktur dan sistem, serta 

pertanggungjawaban elemen perusahaan
16

.  Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka 
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akan ada kejelasan mengenai fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab 

antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab 

atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib 

memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka 

pengelolaan perusahaan. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik antara organ 

perseroan, pemegang saham maupun stakeholders
17

.  

Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Perusahaan memiliki tanggungjawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Bentuk 

pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, 

diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan 

lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan 

sebagainya
18

.  Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa 

dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab 

kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya. 

Indepandency (Kemandirian) 

Indepandency sangat relevan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan 
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kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara 

mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan
19

. Tersirat dengan prinsip ini 

bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders 

yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. 

Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) 

Fairness merupakan salah satu prinsip GCG yang sangat fundamental. Prinsip ini 

menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku
20

.  Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat 

memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam 

perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang 

dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, sekiranya perseroan-perseroan di Indonesia dapat 

menggunakan GCG dengan baik sehingga tidak ada lagi problema mengenai kedudukan 

pemegang saham minoritas khususnya dalam perseroan go public. Dapat dikatakan demikian 

karena secara umum GCG sudah sangat jelas dan baik mengatur mengenai pengelolaan 

perusahaan yang baik. Mengingat bahwa perseroan go public memiliki mekanisme dan 

pengelolaan yang lebih rumit dari perseroan tertutup, maka sangat relevan bagi perseroan 

tersebut untuk mengamanatkan prinsip GCG. Dengan mengamanatkan prinsip GCG maka 

perseroan akan menjadi lebih berkembang dan mendapat kepercayaan (trust) dari masyarakat 
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sehingga secara langsung akan meningkatkan nilai perusahaan serta meningkatkan harga saham 

perseroan itu sendiri.  

 

2.2.3 Persyaratan Perseroan Go Public. 

Suatu perseroan tidak dapat menjadi emiten dengan tanpa melalui proses tertentu. Untuk 

go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan persiapan dokumentasi sesuai 

dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan 

yang ditetapkan oleh Baperpam. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang 

akan melakukan go public antara lain: 

1) Perseroan berkedudukan di Indonesia. 

2) Pemegang saham minimal 300 orang. 

3) Modal disetor penuh sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). 

4) Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba. 

5) Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut 

dengan peryataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun terakhir. 

6) Untuk Perbankan harus memenuhi kriteria sebagai Bank sehat dan memenuhi kecukupan 

modal sesuai ketentuan Bank Indonesia. 

Di Indonesia ketentuan mengenai go public ini diatur dalam UUPM dan lebih lanjut 

diatur dalam Peraturan BAPEPAM LK. Secara umum tahapan-tahapan dalam proses go 

public dapat dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 



Dalam tahap persiapan ini perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan 

dari seluruh pemegang saham, dah kemudian ditetapkan juga berapa jumlah saham yang akan 

dijual kepada masyarakat. Kemudian perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar dari PT 

tertutup menjadi PT terbuka. Setelah mendapat persetujuan perusahaan menunjuk penjamin 

emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, 

notaris, dan penilai. Perlu diingat bahwa pihak yang ditunjuk haruslah terdaftar di OJK
21

. 

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran 

Pada tahap ini, perusahaan mengajukan dokumen yang memuat prinsip keterbukaan dan 

prospektus ringkas yang berisi berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan. Berdasarkan 

Peraturan IX.B.1 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran 

Perusahaan Publik yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-

49/PM/1996 tanggal 17 Januari setidaknya pernyataan pendaftaran perseroan harus memuat hal-

hal sebagai berikut : 

a) Pernyataan bahwa perusahaan publik yang akan bertanggung jawab sepenuhnya 

atas kebenaran semua informasi dan kewajaran pendapat yang diungkapkan 

dalam pernyataan pendaftaran. 

b) Pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang 

disebut dalam pernyataan pendaftaran bertanggungjawab sepenuhnya atas data 

yang disajikan relevan dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, kode etik, norma dan standar profesi masing-masing. 
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c) Struktur modal saham yang mencakup modal dasar, modal ditempatkan dan 

modal disetor. 

d) Keterangan mengenai rincian dari struktur modal saham. 

e) Analisis dan pembahasan oleh manajemen. 

f) Resiko usaha karena persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara 

lain, atau peraturan internasional dan kebijaksanaan pemerintah. 

g) Keterangan tentang perusahaan publik yang mencakup riwayat singkat 

perusahaan, pengurusan, dan pengawasan, serta sumber daya manusia. 

h) Kegiatan dan prospek usaha perusahaan publik. 

i) Ikhtisar data keuangan perusahaan. 

j) Ekuitas, kebijakan deviden, dan perpajakan. 

k) Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum oleh konsultan hukum
22

. 

Setelah diterima oleh BAPEPAM, dokumen tersebut akan dievaluasi selama 45 hari, jika 

dinyatakan telah lengkap maka dapat diterbitkan pernyataan efektif, namun jika dirasa masih ada 

yang perlu dilengkapi maka perusahaan perlu melengkapi hal tersebut
23

. 

3. Tahap Penawaran Umum 
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Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh BAPEPAM, maka efek yang 

dikeluarkan oleh perusahaan boleh dipasarkan kepada masyarakat. mekanisme penawaran umum 

(IPO) ini diatur oleh penjamin emisi. Setelah berakhirnya masa penawaran umum, perusahaan 

dapat melakukan penjatahan saham kepada investor dalam waktu paling lambat 2 hari kerja 

setelah penawaran umum. 

4. Tahap Pencatatan Saham Di Bursa Efek 

Dalam tahap ini, saham dicatatkan di bursa efek. Pencatatan dilakukan paling lambat 3 

hari kerja setelah tanggal penjatahan. Perusahaan juga wajib melaporkan laporan hasil 

penawaran umum kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah penjatahan 

saham.Seluruh tahapan-tahapan tersebut harus dilalui oleh perseroan yang akan go public. 

Apabila seluruh syarat telah terpenuhi dan seluruh tahapan telah dilalui maka perseroan tersebut 

telah dapat melakukan penawaran umum di pasar perdana (primary market)
24

. 

 

2.2.4 Pengawasan Pengelolaan Perseroan Go Public 

 Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selalu bergerak dalam koridor anggaran 

dasar perseroan itu sendiri. Dalam hal ini apabila terjadi pengelolaan yang menyimpang tentunya 

akan berakibat buruk bagi perseroan. Untuk meminimalisir hal tersebut maka dalam setiap 

perseroan haruslah terdapat dewan komisaris. Dewan komisaris melaksanakan tugasnya sebagai 

pengawas perseroan yang menjaga agar perseroan tersebut tetap berjalan baik sebagaimana yang 

telah diatur dalam anggaran dasar. Sama halnya dengan perseroan pada umumnya, pasar modal 

juga memerlukan pengawas untuk menjaga perseroan-perseroan go public agar tetap bergerak 
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sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum tahun 2013, lembaga yang berwenang mengawasi 

pasar modal dan perseroan-perseroan yang bergerak didalamnya adalah Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). BAPEPAM-LK adalah sebuah lembaga di 

bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi 

sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Secara umum BAPEPAM-LK menjalankan 

fungsi dan tugas sebagai berikut : 

a) Penyusunan peraturan di bidang pasar  modal; 

b) Penegakan peraturan di bidang pasar  modal; 

c) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, 

pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; 

d) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 

e) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, 

Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

f) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 

g) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 

h) Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

i) Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; 

j) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; 

k) Pelaksanaan tata usaha Badan. 

 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/06/pengertian-pasar-modal.html


Kemudian sejak tahun 2013 peran dan fungsi BAPEPAM-LK digantikan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Pengertian OJK dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) 

yang mengatur bahwa : 

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang 

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini”. 

 

 OJK memiliki tugas-tugas yang diatur dalam pasal 6 UU OJK yang berbunyi : 

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, 

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” 

 

Kemudian pasal 9 UU OJK mengatur : 

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK 

mempunyai wewenang: 

a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; 

b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 



c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 

tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa 

keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; 

d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 

e) Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 

h) Memberikan dan/atau mencabut; 

i. Izin usaha; 

ii. Izin orang perseorangan; 

iii. Efektifnya pernyataan pendaftaran; 

iv. Surat tanda terdaftar; 

v. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

vi. Pengesahan; 

vii. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

viii. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan”. 

  

 Berdasarkan tugas dan kewenangan OJK pada pasal 9 UU OJK tersebut diatas, dapat 

dilihat bahwa sejatinya OJK berwenang untuk mecabut ijin usaha suatu badan hukum, akan 



tetapi disini masih terdapat kekaburan terkait badan usaha yang bagaimana dapat dicabut ijinnya. 

Ketentuan ini melemahkan OJK selaku pengawas kegiatan pasar modal dan secara tidak 

langsung berpengaruh pada kesenjangan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham 

mayoritas. 

 


