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DASAR HUKUM 

 Secara khusus badan usaha Perseroan 
Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(UUPT), yang secara efektif berlaku sejak 
tanggal 16 Agustus 2007.  

 Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 
1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 
(satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 
2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti 
ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur 
dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 
56, dan segala perubahannya 



 
 
 
 
 
 

 
    (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang 

mengubah sistem hak suara para pemegang 
saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD 
dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas 
saham -Ordonantie op de Indonesische 
Maatschappij op Aandeelen (IMA)- 
diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 
jo 717. 

 Peraturan Perundang-undangan lainnya 
yang terkait 

 Peraturan Pelaksanaan (PP dst.)  



PENGERTIAN  

 Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya 
dikenal dengan istilah Naamloze 
Vennootschap (NV). Istilah lainnya Corporate 
Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard 
(SDN BHD). 

 Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari 
dua kata, yakni “perseroan” dan 
“terbatas”. Perseroan merujuk kepada 
modal PT yang terdiri dari sero-sero atau 
saham-saham. Adapun kata terbatas 
merujuk kepada pertanggungjawaban 
pemegang saham yang luasnya hanya 
sebatas pada nilai nominal semua saham 
yang dimilikinya. 

 



 Perseroan Terbatas yang selanjutnya 

disebut perseroan adalah 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 (UUPT 95) 
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Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah 
badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang seluruhnya terbagi dalam saham, 
dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 
UUPT) 



Unsur-unsur PT 

   Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk 
dpt disebut sbg perusahaan PT menurut UUPT 
harus memenuhi unsur-unsur: 
1. Berbentuk badan hukum, yg mrpk  

     persekutuan modal; 
 2. Didirikan atas dasar perjanjian; 

3. Melakukan kegiatan usaha; 
4. Modalnya terbagi atas saham-saham; 
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlm 

       UUPT serta perat. Pelaksanaannya. 
 



Persyaratan Material Pendirian PT 

   Untuk mendirikan suatu perseroan harus 
memenuhi persyaratan material antara lain:  

1. perjanjian antara dua orang atau lebih; 

2. dibuat dengan akta otentik 

3. modal dasar perseroan 

4. pengambilan saham saat perseroan didirikan  

 



Prosedur Pendirian PT 

1.   Persiapan, antara lain:  kesepakatan-
kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 
2 org atau lebih- paham perjanjian - kecuali BUMN)  
utk dituangkan dalam akta notaris  akta pendirian. 

2.    Pembuatan Akta Pendirian, yg memuat AD dan 
Keterangan lain berkaitan dg pendirian Perseroan, 
dilakukan di depan Notaris. 

3.    Pengajuan permohonan (melalui internet & didahului 
dg pengajuan nama perseroan) Pengesahan oleh 
Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan 
hanya dpt dilakukan oleh Notaris) diajukan paling 
lambat 60 hari sejak tgl akta pendirian ditanda-
tangani, dilengkapi ket dg dokumen pendukung.  

 .  



 Jika lengkap Menteri langsung menyatakan 
tdk keberatan atas permohonan ybs secara 
elektronik. Paling lambat 30 hari sejak 
pernyataan tdk keberatan, ybs wajib 
menyampaikan scr fisik srt permohonan yg 
dilampiri dokumen pendukung, 14 hari 
kmd Menteri menerbitkan keputusan 
pengesahan BH Perseroan yg ditanda-
tangani scr elektronik 



4. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh 
Menteri, dilakukan bersamaan dg tgl 
Kepmen mengenai Pengesahan BH 
Perseroan, persetujuan atas perubahan AD 
yg memerlukan Persetujuan; penerimaan 
pemberitahuan perub AD yg tdk 
memerlukan persetujuan; atau penerimaan 
pepberitahuan perub data perseroan yg 
bukan mrpk perub AD). Daftar perseroan 
terbuka utk umum. 

 

 



5. Pengumuman dalam Tambahan 
Berita Negara  RI (pengumuman 
dalam TBNRI diselenggarakan oleh 
Menteri, antara lain: akta pendirian 
perseroan beserta Kepmen ttg 
Pengesahan BH Perseroan; akta 
perubahan AD beserta Kepmen 
sbgmana dimaksud Psl 21 ayat (1); 
Akta perubahan AD yg telah diterima 
pemberitahuanya oleh menteri). 



MACAM PT 

 Ada dua : PT Terbuka ( Tbk ) dan PT Tertutup. 
 PT Terbuka dibelakang nama PT ada tanda “ Tbk”, 

biasanya “ Go Public “ ke Pasar Modal atau 
pemegang sahamnya lebih dari 100 pihak atau 
modal dasarnya lebih 3 miliar atau suatu jumlah 
tertentu yg ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. 

 PT Tertutup tdk tegas diatur didlm UUPT. 
Indikatornya : dimiliki oleh keluarga, kerabat, 
teman dekat. Tdk menggunakan tanda Tbk 
dibelakang nama PT, modal dasar Rp.50 juta, tdk “ 
go public “ ke Pasar Modal. 

 Di Belanda PT Tbk = NV, PT tertutup BV. Di AS PT 
Tbk = Publik Company (Corporation ), PT tertutup 
= Private Company. 
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STRUKTUR PERMODALAN PT 

 MODAL DASAR 

 MODAL DITEMPATKAN 

 MODAL DISETOR 



Lanjutan… 
 Modal Dasar : paling sedikit Rp 50 juta (Ps 

32 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007). 

 Paling sedikit 25% dari modal dasar harus 
ditempatkan dan disetor penuh (Ps 33 ayat 
(1) UUPT. 

 Modal ditempatkan dan disetor penuh 
dibuktikan dg bukti penyetoran yg sah  & 
pengeluaran saham lebih lanjut utk 
menambah modal yg ditempatkan hrs disetor 
penuh. 

 Bentuk setoran modal saham dalam bentuk 
uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Ps. 34 
ayat (1) UUPT 40/2007).   



Penilaian Setoran Modal 

 Apabila saham dilakukan dalam bentuk lain selain 
uang, penilaian setoran modal saham ditentukan 
berdasarkan nilai wajar yg ditetapkan sesuai harga 
pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dg 
perseroan, dan jika mrpk benda tidak bergerak harus 
diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dlm 
jangka waktu 14 hr setelah akta pendirian dittd atau 
setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tsb. 
(Ps. 34 ayat (2) dan ayat (3) UUPT) 

 Dalam praktik di Pasar Modal penyetoran saham 
dilakukan dengan cara: dengan uang tunai, konversi 
hutang PS, kapitalisasi saham ditahan, surplus hasil 
aktiva tetap, inbreng saham perusahaan lain dan 
harta tetap. 

  



Penambahan Modal (Ps 41 – 43 UUPT) 

 Penambahan Modal Perseroan dilakukan 
berdasarkan persetujuan RUPS. 

 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar 
adalah sah apabila dilakukan dengan 
memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah 
suara setuju untuk perubahan anggaran dasar 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar. 

 Keputusan RUPS untuk penambahan modal 
ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar 
adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum 
kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari 
seluruh jumlah saham dengan hak suara dan 
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari 
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali 
ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .  

 Penambahan modal wajib diberitahukan kepada 
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. 



Lanjutan …. 

 Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal 
harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang 
saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi 
saham yang sama. 

 Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan 
modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah 
dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah 
seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah 
saham yang dimilikinya.  

 Penawaran saham tidak berlaku dalam hal pengeluaran 
saham: a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan 
kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat 
dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan 
persetujuan RUPS; atau c. dilakukan dalam rangka 
reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh 
RUPS.  

 Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk 
membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, 
Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil 
bagian tersebut kepada pihak ketiga.  



Pengurangan Modal (Ps 44-47 UUPT) 

 Keputusan RUPS untuk pengurangan modal 
Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan 
memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum 
dan jumlah suara setuju untuk perubahan 
anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan/atau anggaran dasar. 

 Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS 
kepada semua kreditor dengan mengumumkan 
dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal keputusan RUPS.  



Lanjutan … 

 Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas 
keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada 
Menteri. 

 Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
keberatan diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban 
secara tertulis atas keberatan yang diajukan. 

 Dalam hal Perseroan:  

a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang 
disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau  

b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada 
Perseroan,  kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Perseroan.  



Lanjutan … 

 Pengurangan modal Perseroan merupakan 
perubahan anggaran dasar yang harus mendapat 
persetujuan Menteri.  

 Persetujuan Menteri diberikan apabila:  

a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1) UUPT;  

b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang 
diajukan kreditor; atau  

c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan 
berdasarkan putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.  



Lanjutan …. 

 Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan 
dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham 
atau penurunan nilai nominal saham.  

 Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham yang 
telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham 
dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.  

 Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali 
harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari 
setiap klasifikasi saham. 

 Keseimbangan dapat dikecualikan dengan persetujuan semua 
pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.  

 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, 
keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh 
diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 
semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang 
haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan 
modal tersebut.  



Pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham 

(Ps 3 UUPT 40/2007) 

 Pemegang saham Perseroan tidak 
bertanggung jawab secara pribadi atas 
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan 
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian 
Perseroan melebihi saham yang dimiliki.  

 Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku 
apabila: 

1. persyaratan Perseroan sebagai badan 
hukum belum atau tidak terpenuhi;  



1. pemegang saham yang bersangkutan baik 
langsung maupun tidak langsung dengan itikad 
buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan 
pribadi;  

2. pemegang saham yang bersangkutan terlibat 
dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh Perseroan; atau  

3. 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.  

 



SAHAM 

 Saham Perseroan dikeluarkan atas nama 
pemiliknya. 

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

 Dalam hal persyaratan kepemilikan saham 
sebagaimana telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, 
pihak yang memperoleh kepemilikan saham 
tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku 
pemegang saham dan saham tersebut tidak 
diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar.  



Hak Pemegang Saham 

1.  menghadiri dan mengeluarkan suara 

dalam RUPS; 

2. menerima pembayaran dividen dan sisa 

kekayaan hasil likuidasi;  

3. menjalankan hak lainnya berdasarkan 

Undang-Undang  PT 



Satu Saham dimiliki lebih dari 1 

orang? 

 Setiap saham memberikan kepada 

pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.  

 Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh 

lebih dari 1 (satu) orang, hak yang 

timbul dari saham tersebut digunakan 

dengan cara menunjuk 1 (satu) orang 

sebagai wakil bersama.  

 



Klasifikasi Saham 

 Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) 

klasifikasi saham atau lebih. 

 Setiap saham dalam klasifikasi yang sama 

memberikan kepada pemegangnya hak 

yang sama. 

 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) 

klasifikasi saham, anggaran dasar 

menetapkan salah satu di antaranya 

sebagai saham biasa.  

 



Lanjutan … 

 Klasifikasi saham yang dimaksud tersebut, antara lain:  

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.  

 



Pecahan Nominal Saham 

  Anggaran dasar dapat menentukan 
pecahan nilai nominal saham.  

 Pemegang pecahan nilai nominal saham 
tidak diberikan hak suara perseorangan, 
kecuali pemegang pecahan nilai nominal 
saham, baik sendiri atau bersama 
pemegang pecahan nilai nominal saham 
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama 
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) 
nominal saham dari klasifikasi tersebut.  



Pemindahan Hak atas Saham 

 Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan 
hak. 

 Akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan 
secara tertulis kepada Perseroan. 

 Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan 
hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau 
daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang 
saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan 
pemindahan hak.  

 Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak 
permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan 
berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum 
diberitahukan tersebut.  

 Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang 
diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.  



Lanjutan …. 

 Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai 
pemindahan hak atas saham, yaitu:  

1. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang 
saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham 
lainnya; 

2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 
Organ Perseroan; dan/atau  

3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

 Persyaratan tersebut di atas  tidak berlaku dalam hal 
pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak 
karena hukum, kecuali keharusan mendapatkan instansi 
berwenang berkenaan dengan kewarisan.  

 



Lanjutan … 

 Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham 
penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada 
pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham 
lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham 
tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat 
menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.  

 Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan 
menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran 
tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  

 Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi 
tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali. 



Gadai & Fidusia Saham 

 Saham merupakan benda bergerak dan 
memberikan hak kepada pemiliknya.  

 Saham dapat diagunkan dengan gadai atau 
jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain 
dalam anggaran dasar.  

 Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham 
yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib dicatat 
dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.  

 Hak suara atas saham yang diagunkan dengan 
gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada 
pemegang saham.  



Perlindungan Pemegang Saham 

 Setiap pemegang saham berhak 

mengajukan gugatan terhadap Perseroan 

ke pengadilan negeri apabila dirugikan 

karena tindakan Perseroan yang dianggap 

tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai 

akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau 

Dewan Komisaris.  

 Gugatan pemegang saham diajukan ke 

pengadilan negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan Perseroan. 



Lanjutan … 

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan 
agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang 
bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang 
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: 

1. perubahan anggaran dasar;  

2. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang 
mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) 
kekayaan bersih Perseroan; atau 

3. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan. 

 

 Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas 
ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b 
UUPT, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham 
dibeli oleh pihak ketiga.  

 



Penggunaan Laba Perseroan 

 Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari 
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. 

 Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku 
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang 
positif.  

 Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan 
mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) 
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.  

 Jika Cadangan belum mencapai jumlah paling 
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal 
yang ditempatkan dan disetor, laba hanya boleh 
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak 
dapat dipenuhi oleh cadangan lain.  

 Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah 
penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.  



DEVIDEN 

 Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk 
cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 
dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.  

 Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai 
saldo laba yang positif.  

 Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun 
buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran 
dasar Perseroan.  

 Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah 
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada 
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan 
wajib.  

 Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau 
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya 
pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. 

 Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan 
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. 



Lanjutan … 

 Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan 
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan 
harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada 
Perseroan. 

 Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal 
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen 
interim. 

 Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung 
sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen 
lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.  

 RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah 
dimasukkan ke dalam cadangan khusus  

 Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan 
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan 
menjadi hak Perseroan.  

 



 

 


