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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  
Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya diatur dalam KUH Dagang, Buku 

Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 berikut 

perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Namun 

peraturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUH Dagang sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang berkembang pesat baik secara 

nasional maupun internasional. 

Untuk menciptakan kesatuan hukum dan untuk kebutuhan hukum baru yang 

dapat memacu pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi dan dunia usaha 

serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, maka pemerintah mengatur 

kembali secara lengkap mengenai PT .dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya 

Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka ketentuan-ketentuan yang 

mengatur PT dalam KUH Dagang dinyatakan tidak berlaku lagi.1 Selanjutnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 

Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007)  

Orang-orang atau badan hukum yang akan mengadakan perjanjian membuat 

perseroan terbatas, menuangkan isi perjanjian dalam akta yang dibuat oleh dan di 

hadapan Notaris maka akta itu dinamakan akta pendirian yang di dalamnya berisi 
                                                 

1 Lihat, Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas, dinyatakan bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23).  
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anggaran dasar. Orang-orang yang mendirikan kemudian memasukkan modal 

dinamakan sebagai pemegang saham yang berarti pemilik perseroan.2 Selanjutnya 

untuk memperoleh status badan hukum harus disahkan oleh Menteri Hukum dan 

HAM.3  

Sejak perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka semua 

perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, menjadi tanggung jawab 

perseroan, bukan tanggung jawab pribadi dari direksi, komisaris atau pemegang 

saham, sebagai organ perseroan4 tersebut. Hal ini sesuai makna ”terbatas” dari badan 

hukum yang diambilnya/dimilikinya, sedangkan Direksinya tidak bertanggung jawab 

atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang 

dikelolanya. Kemudian, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab 

atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.5 Namun, seiring 

dengan perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya, ternyata 

Perseroan Terbatas (PT) juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang menyentuh 

eksistensi perseroan terbatas itu sendiri. Fenomena yang dapat dilihat adalah adanya 

asumsi dalam perkara-perkara di pengadilan yang mengidentikkan pendiri perseroan 

dengan perseroan terbatas itu sendiri sehingga kepada pendiri dapat dituntut 

pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas 

yang didirikannya.  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan dalam makalah adalah 

akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan pendiri sebelum perseroan memperoleh 

pengesahan badan hukum. Hal ini mengingat hukum Indonesia dibenarkan suatu PT 

yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk 
                                                 

2 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alpabeta, Bandung, 2005, hal. 22 
3 Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. 
4 Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. 
5 Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. 
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beroperasi/melakukan transaksi. Akan tetapi transaksi tersebut menjadi tanggung 

jawab pribadi para pengurus PT selama tidak dilakukan pengukuhan sebagai 

perbuatan PT setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.  
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BAB II 

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN PENDIRI 
SEBELUM PERSEROAN MEMPEROLEH PENGESAHAN  

BADAN HUKUM 

A. Tanggung Jawab Pendiri Sebelum Pengesahan Badan Hukum 

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam tindakan pendiri, 

yaitu sebagai penyertaan saham sebelum perseroan berdiri dan perbuatan hukum 

lainnya sebelum perseroan berdiri, yaitu: 

Perbuatan hukum dari pendiri sebelum resmi berdiri (sebelum mendapatkan 

statusnya sebagai badan hukum) dapat berupa penyertaan saham ke dalam perseroan 

tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 

2007. Tentu saja tidak menjadi persoalan hukum dan tidak termasuk ke dalam 

tindakan pendiri manakala tindakan penyertaan saham tersebut disebutkan dalam 

anggaran dasar dan mereka melakukan penyetoran secara nyata ketika perseroan 

didirikan, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari pendiri sebagai calon 

pemegang saham dan merupakan penyertaan saham sebagaimana biasanya.  

Yang tergolong ke dalam tindakan pendiri bukan hanya tindak penyertaan 

saham sesuai Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, melainkan masih 

ada tindakan lain, yakni yang tergolong ke dalam Pasal 13. Tindakan pendiri menurut 

Pasal 13 merupakan inklusif, dalam arti bahwa dapat merupakan tindakan apa saja 

yang legal dari dimaksudkan untuk mengikat perseroan. Misalnya tindakan dalam 

hubungan dengan bisnis perseroan yang bersangkutan. Setiap tindakan perseroan 

dengan suatu transaksi atau tidak, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang 

dilakukan oleh pendiri, maka pihak pendiri tersebut haruslah memberikan ganti rugi 

atas kerugian tersebut sesuai hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum oleh 

pendiri terhadap pemberian ganti rugi oleh pendiri yang terbit dari tindakan hukum 

perdata tersebut ditujukan terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pihak 

pendiri.  
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan pendiri kepada pihak ketiga 

sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. Artinya tindakan tersebut 

tidak sampai batal atau dapat dibatalkan, tetapi sebagai perbuatan hukum, perbuatan 

tersebut tetap sah. Hanya saja tanggung jawabnya tetap pada para pendiri yang 

membuat kontrak, di mana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada 

perseroan. 

B. Tanggung Jawab Pendiri Setelah Pengesahan Badan Hukum 

Pada saat perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia, maka perseroan telah memperoleh status badan hukum 

sehingga para pendiri telah berubah kedudukan menjadi pemegang saham dengan 

menyetor penuh saham yang menjadi bagiannya karena menurut Pasal 33 ayat (3) UU 

Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pada saat pengesahan seluruh saham yang 

telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan 

bukti penyetoran yang sah. Maka dengan demikian pendiri sesuai dengan Pasal 3 ayat 

(1) sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan 

yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian 

perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. 

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 13 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 

2007, perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan 

sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan 

hukum, dengan ketentuan perseroan secara tegas menyatakan menerima semua 

perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan 

pihak ketiga. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan 

kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang 

ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan, atau 

perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas 

nama perseroan. Namun jika perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil 
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alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang 

melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala 

akibat hukum yang timbul. 

Artinya yang harus ditempuh oleh pendiri untuk mengalihkan kepada 
perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri 
yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, 
adalah adanya penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak dan tanggung jawab, 
serta dikukuhkannya  perbuatan hukum pendiri oleh perseroan setelah disahkan 
menjadi badan hukum. Pengukuhan perbuatan hukum pendiri menjadi tanggung 
jawab perseroan, kewenangan  perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera 
setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, 
pemegang saham, dan Direksi.  

Dengan demikian dapat dipahami tindakan pendiri merupakan pengambilan 
saham (penyertaan), selain dari tindakan pengambilan saham, maka tindakan para 
pendiri perseroan hanya mengikat perseroan jika dikukuhkan oleh perseroan setelah 
perseroan terbentuk. Konkretisasi dari tindakan pengukuhan tersebut adalah: 
a. Tindakan penerimaan. Tindakan penerimaan ini adalah pernyataan dengan tegas 

bahwa semua tindakan yang dibuat oleh pendiri diterima oleh perseroan. 
b. Tindakan pengambilalihan. Tindakan pengambilalihan adalah mengambil alih 

semua hak dan kewajiban yang terbit dari transaksi yang dibuat oleh pendiri 
perseroan dengan pihak ketiga. 

c. Tindakan pengukuhan. Dengan tindakan pengukuhan dimaksudkan bahwa dari 
semua transaksi yang dibuat oleh pendiri dibuat untuk dan atas nama perseroan, 
hanya saja perseroan pada saat tersebut belum berdiri. Dengan demikian, setelah 
perseroan berdiri dan memperoleh status badan hukum, perseroan tersebut 
melakukan pengukuhan secara tertulis terhadap setiap transaksi tersebut. 
Pengukuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara dikukuh dalam RUPS, atau 
dikukuhkan oleh seluruh pendiri, pemegang saham atau direksi.6 

                                                 
6 Munir Fuady, Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 194-195. 

 6



Pengukuhan perbuatan pendiri dilakukan pada saat perusahaan perseroan telah 

berdiri tetapi belum disahkan sebagai badan hukum, sehingga secara normal dapat 

dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pendiri sudah dikukuhkan setelah perseroan 

disahkan sebagai badan hukum. Walaupun begitu dapat saja perbuatan pendiri tidak 

semua dikukuhkan disebabkan pendiri tidak melakukan keterbukaan informasi 

terhadap tindakan-tindakannya yang dibebankan kewajiban keterbukaan tersebut, 

atau terjadinya pelangaran terhadap tanggung jawab sebagai pendiri.  

Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk 

kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah Perseroan 

menjadi badan hukm apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan 

menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus 

diselengarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 

Perseroan memperoleh status badan hukum (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007). 

Keputusan RUPS tersebut sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 

mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. 

Dan dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) 

hari atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan disetujui dengan suara bulat, 

maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum sebelum perseroan 

memperoleh status badan hukum bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat 

yang timbul. Namun, persetujuan RUPS itu tidak diperlukan apabila perbuatan 

hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri 

sebelum pendirian perseroan (Pasal 13 ayat (3), (4), dan ayat (5) UU Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007). 

Jadi, tindakan pendiri perseroan sebelum perseroan memeroleh badan hukum 

yang diterima dalam RUPS sebagai perbuatan perseroan, adalah tidak sampai batal 

atau dapat dibatalkan, tetapi sebagai perbuatan hukum, perbuatan tersebut tetap sah, 
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hanya saja tanggung jawab tetap dipundak para pendiri yang membuat kontrak, di 

mana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada perseroan walaupun sudah 

disahkan sebagai badan hukum. 

C. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan-Perbuatan Pendiri Sebelum Perseroan 
Memperoleh Pengesahan. 

Dalam sistem hukum Indonesia prinsip kemandirian badan hukum dari suatu 

perseroan terbatas diakui secara tegas oleh UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 

2007, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: 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. 

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 di 

atas, keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang 

saham yang lebih mempertegas ciri dari suatu perseroan terbatas di mana pemegang 

saham bertanggung jawab secara terbatas, yakni hanya bertanggung jawab sebesar 

nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. 

Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku jika perseroan belum disahkan 

sebagai badan hukum. Dalam hal ini pihak pemegang saham (dalam tampilannya 

sebagai pendiri) perusahaan yang bertanggung jawab sampai dengan disahkannya 

badan hukum perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

Walaupun perseroan telah disahkan dapat juga terjadi hapus tangung jawab 

terbatas bagi pendiri atau pemegang saham tersebut, sebagaimana diketahui bahwa 

dalam suatu perseroan terbatas, pemegang saham minimal harus berjumlah 2 (dua) 

orang. Dan jumlah 2 (dua) orang dari pemegang saham ini sampai kapan pun harus 

dipertahankan oleh perseroan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam hal suatu perseroan karena hal apapun akhirnya 

hanya mempunyai 1(satu) orang pemegang saham. Maka dalam waktu 6 (enam) 

bulan terhitung sejak saat mulai terjadinya 1 (satu) orang pemegang saham, 

 8



pemegang saham seorang diri tersebut haruslah mengalihkan sebagian saham-

sahamnya kepada pihak lain. Dalam hal ini tidak ada batas minimal dari pengalihan. 

Jadi 1 (satu) saham saja yang dialihkan itu sudah cukup, namun apabila setelah lewat 

6 (enam) bulan tersebut, pemegang saham masih saja 1 (satu) orang, maka yang 

bertanggung jawab terhadap pihak ketiga bukan hanya perseroan, melainkan juga 

pribadi pendiri atau pemegang saham tersebut.  

Selanjutnya mengenai perbuatan-perbuatan pendiri sebelum perseroan 
disahkan berstatus badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU 
Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, mengenai perbuatan hukum yang telah 
dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan didirikan. Semua perbuatan harus 
dijelaskan dan harus dicantumkan dalam akta pendirian dari perseroan. Harus dijahit 
pada naskah asli. Kalau tidak, sanksinya adalah bahwa segala perbuatan hukum 
sebelum didirikannya perseroan terbatas ini akan menjadi hak dan kewajiban 
daripada mereka yang melakukannya sendiri dan bukan hak kewajiban bagi 
perseroan.  

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan 

disahkan, akan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, jika 

memang oleh perseroan secara tegas diterima semua perjanjian yang dibuat pendiri. 

Perseroan juga dapat secara tegas menyatakan mengambil alih semua kewajiban 

bersangkutan itu. Atau jika perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan 

ini. Jika tidak ada pengukuhan, penerimaan dan pengambilalihan oleh perseroan 

terbatas ini, maka dinyatakan bahwa semua perbuatan hukum ini menjadi tanggungan 

pribadi pendiri yang telah melakukannya. 

Adapun yang merupakan ruang lingkup tugas dari pendiri adalah sebagai 

berikut: 

1. Kewajiban pengurusan pendirian perseroan. Dalam hal ini pihak pendiri 

berkewajiban untuk menyelesaikan proses hukum dan administrasi pendirian 

perseroan sampai tuntas atau sampai terbentuk direksi, untuk kemudian proses 

tersebut dilanjutkan oleh pihak direksi yang bersangkutan. 
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2. Kewajiban pendanaan. Kewajiban pendanaan adalah salah satu kewajiban dari 

pendiri. Dalam hal ini pendiri dapat memperoleh sumber dana dari berbagai pihak 

untuk kepentingan jalannya perseroan. Sumber dana tersebut terdiri dari:  

a. Pemasukan dari pemegang saham/investor sebagai harga sahamnya 

b. Pinjaman dari pihak luar perseroan 

c. Pinjaman dari pihak suplier yang menyuplai bahan-bahan keperluan perseroan 

d. Pinjaman subordinasi dari pemegang saham 

3. Kewajiban pengaturan bisnis. Pihak pendiri juga mempunyai kewajiban 

pengaturan bisnis, khususnya pengaturan bisnis di tahap-tahap awal pendirian 

perseroan, sebelum kemudiannya kewajiban ini diambil alih oleh direksi 

perseroan.  

4. Kewajiban tentang Pendirian Perseroan. Kewajiban lain dari pihak pendiri adalah 

kewajiban untuk memproses pendirian perseroan.7  

Pada dasarnya perbuatan hukum pendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

perbuatan hukum pada saat sebelum perseroan didirikan, dan perbuatan hukum pada 

saat sesudah perseroan didirikan tetapi belum disahkan sebagai badan hukum.  

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ditegaskan 

bahwa perseroan terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau 

lebih. Para pihak yang telah sepakat untuk mendirikan suatu badan berbentuk 

perseroan terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalanya para pendiri dapat 

melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pendirian perseroan terbatas, 

baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. Pada masa 

persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan perbuatan hukum yang nantinya 

akan mempunyai akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan 

membawa akibat pada perseroan yang didirikannya itu dan juga akan membawa 

akibat tersendiri bagi para pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan 

kewajiban yang timbul akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut. 

                                                 
7 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 156-157. 
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Pada saat pendirian ini, penyetoran saham (inbreng) yang dilakukan oleh 

pendiri semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk memberikan modal (harta 

kekayaan) pada perseroan dan memisahkannya dari harta kekayaan pribadi masing-

masing para pendirinya. Modal tersebut merupakan suatu kesatuan dan ditempatkan 

sebagai kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan masing-masing pendiri. 

Pemilikan bersama yang terjadi dalam masa persiapan pendirian suatu PT 

merupakan pemilikan bersama yang bebas karena pada masa persiapan ini apa yang 

dilakukan pendiri semata-mata merupakan perjanjian pendahuluan dan PT tersebut 

belum terbentuk, sehingga pendiri dalam masa persiapan pendirian ini belum 

mempunyai kedudukan apapun dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan 

hukum yang dilakukannya. 

Namun demikian, dalam kaitannya dengan akibat yang tertuju pada perseroan 

dengan adanya perbuatan hukum dari pendiri itu, perbuatan mana dilakukan sebelum 

adanya perseroan (perseroan belum berdiri), perseroan akan terikat pada perbuatan 

hukum para pendiri apabila dipenuhi syarat-syarat, perbuatan hukum pada pendiri 

selain harus dicantumkan dalam akta pendirian, dan juga naskah asli atau salinan 

resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut dilekatkan pada akta pendirian 

(Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007). 

Dengan kata lain adanya keharusan bahwa naskah asli atau akta otentik 
mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu dilekatkan menjadi satu pada akta 
pendiriannya. Kelalaian melakukan keharusan itu akan berakibat perseroan tidak 
terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan 
para pendiri (ayat 3) 

Selanjutnya sesudah Perseroan didirikan tetapi belum disahkan sebagai badan 

hukum, maka setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 

perseroan didirikan (Pasal 7 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007), 

dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham (penyetoran modal) adalah pada 

saat pendirian perseroan bukan pada saat pengesahannya. Ketentuan ini berarti para 

pendiri adalah juga sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas, tetapi 
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perbuatan para pendiri ini dilakukan pada saat perseroan belum disahkan sebagai 

badan hukum. 

Walaupun Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 

menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian 

perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun, tanggung jawab 

pendiri sebagai pemegang saham berbeda pada saat keadaan perseroan belum 

disahkan menjadi badan hukum atau setelah menjadi badan hukum. Karena menurut 

Pasal 13 tanggung jawab pendiri akan beralih pada perseroan setelah perseroan 

disahkan sebagai badan hukum apabila perseroan secara tegas menerima, mengambil 

alih atau mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang telah dilakukan 

oleh pendiri. Sebaliknya apabila perseroan tidak melakukan tindakan menerima, 

mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan 

pendiri, maka perseroan tidak terikat dan masing-masing pendiri bertanggung jawab 

secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang telah 

dilakukan tersebut. 

Tanggung jawab hukum dari pihak pendiri timbul dari prinsip-prinsip hukum 

sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab berdasarkan prinsip sebagai seorang pemegang amanah 

(fiduciary duty) 

Pelanggaran terhadap fiduciary duty oleh pendiri ini misalnya jika pendiri tidak 

melakukan keterbukaan informasi (full disclosure) terhadap tindakan-

tindakannya yang dibebankan kewajiban keterbukaan tersebut. Dalam hal ini 

kepada pihak pendiri perseroan dibebankan fiduciary duty terhadap pihak-pihak 

sebagai berikut: pihak perseroan itu sendiri, pihak investor, pihak pemegang 

saham, pihak kreditur. 

b. Tanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata umum 

Kepada pihak pendiri tentunya juga dibebankan tanggung jawab hukum 
berdasarkan hukum perdata terhadap hubungan hukum perdata antara pihak 
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pendiri dengan pihak lain manapun. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut timbul 
dari pranata hukum sebagai berikut: perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. 
Karena itu setiap tindakan perseroan, dengan suatu transaksi atau tidak, yang 
menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan oleh pihak pendiri, maka 
pihak pendiri tersebut haruslah memberikan ganti rugi atas kerugian yang tersebut 
sesuai hukum yang berlaku.8

Tanggung jawab hukum oleh pendiri terhadap pemberian ganti rugi oleh 

pendiri yang terbit dari tindakan hukum perdata tersebut pada prinsipnya ditujukan 

terhadap siapa saja yang telah dirugikan oleh pihak pendiri. Pihak yang potensial 

dirugikan tersebut adalah perseroan, pemegang saham dan kreditur, sebagaimana 

dijelaskan berikut ini:  

Jika kerugian tersebut akibat tindakan pendiri tersebut terjadi terhadap 
perseroan, maka perseroan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (cause of 
antion) untuk mendapatkan ganti rugi dari pendiri.   

Demikian juga dengan tindakan pendiri tersebut menimbulkan kerugian 
secara langsung terhadap pemegang saham, maka pemegang saham tersebut juga 
mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dari 
pendiri tersebut. Dalam hal ini prinsip-prinsip keadilan menghendaki agar hak 
mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi tersebut diberikan kepada 
permegang-pemegang saham sebagai berikut: 
a) Pemegang saham yang dirugikan pada saat terjadi tindakan merugikan tersebut. 
b) Pemegang saham lain yang mendapatkan sahamnya dari pemegang saham yang 

dirugikan pada saat terjadi tindakan merugikan tersebut. 
c) Pemegang saham yang dirugikan yang mendapatkan saham langsung dari 

perseroan 
d) Pemegang saham yang dirugikan yang mendapatkan sahamnya langsung dari 

pendiri. 

Demikian juga perbuatan pendiri kepada pihak kreditur, kerugian tersebut 

terjadi secara langsung kepada pihak kreditur dari perseroan karena pihak pendiri 
                                                 

8 Ibid. hal. 157-159. 
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melakukan tindakan hukum yang secara langsung merugikan mereka, seperti dalam 

hal terjadi perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban 

sebagai seorang pemegang amanah (fiduciary duty) seperti tidak melakukan 

keterbukan informasi (full disclosure).  

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa apabila suatu perusahaan belum 

disahkan status badan hukum, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan 

harta perseroan tersebut. Yang ada hanyalah harta dari para pendiri perseroan. Karena 

itu, secara hukum, tanggung jawab hukumnya tidak terpisah antara tanggung jawab 

perseroan dengan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan. Dengan demikian, 

jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan yang belum 

disahkan status badan hukum, dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak 

ketiga tersebut dapat meminta para pendiri perseroan untuk bertanggung jawab secara 

hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi para pendiri untuk disita. Hal ini 

sebagai konsekuensi dari ketentuan yang yang menyatakan bahwa seluruh harta 

benda seseorang menjadi tanggungan bagi hutang-hutangnya (Pasal 1131 dari 

KUHPerdata). 

Sebagai upaya untuk membatasi tanggung jawab pendiri bila hendak keluar 

dari PT sebelum disahkan, maka yang harus dilakukan para pendiri adalah bersepakat 

untuk membuat akta “Perubahan” di mana isi dari akta perubahan tersebut memuat 

tentang pengeluaran pemegang saham dan langsung menggantinya dengan pemegang 

saham yang baru (pesero yang baru), dan mengenai perubahan tersebut pada pesero 

(pemegang saham) telah mengadakan penyelesaian perhitungan dan pertanggungan 

jawab dengan selengkapnya dan karena itu para pesero/pemegang saham yang satu 

terhadap yang lainnya dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan, 

sehingga terhitung dibuatnya akta perubahan tersebut, pesero (pemegang saham) 

yang lama tidak mempunyai tuntutan terhadap pesero yang baru, atas alasan apapun 

juga, sehingga dengan demikian segala yang diatur dalam akta perubahan tersebut 

menjadi tanggung jawab pesero yang baru (yang meneruskan perusahaan tersebut). 
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Sedangkan untuk membatasi tanggung jawab pendiri bila hendak keluar dari PT 

sesudah disahkan, maka pertama yang harus dilakukan oleh para pendiri bersepakat 

untuk membuat Berita Acara atas dasar kesepakatan bersama melalui RUPS, 

kemudian pihak (pendiri) yang ingin keluar dari PT membuat suatu akta otentik yakni 

Pemindahan Hak Atas Saham, dan dengan dibuatnya akta tersebut telah diadakan 

perhitungan dan penyelesaian secermat-cermatnya, di mana masing-masing pihak 

telah menerima kembali apa yang menjadi haknya dan karenanya para pihak telah 

memberikan tanda lunas dan bebas, sehingga setelah pendiri keluar dari perseroan 

sejak saat itu pulalah pendiri terbebas dari segala tuntutan dan/atau gugatan 

Perdata/Pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan.  
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BAB III 

PENUTUP 

Tanggung jawab pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan sebagai 

badan hukum, adalah berkedudukan sebagai calon pemegang saham dan tindakan 

pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. 

Namun perbuatan kontrak itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi pada pendiri 

yang membuat kontrak. Sedangkan ketika perseroan telah memperoleh pengesahan 

sebagai badan hukum yaitu setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum 

dan HAM, maka pendiri sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab 

atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.  

Akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan pendiri perseroan sebelum 

memperoleh pengesahan, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta 

perseroan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab hukumnya terpisah antara 

tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan. 

Dengan demikian, jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat 

meminta para pendiri perseroan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk 

meminta agar harta benda pribadi para pendiri untuk disita.  
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