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Tanggung Jawab Pemegang Saham PT (bentuk badan usaha bank) 

Seperti yang sudah kita ketahui bank mempunyai badan usaha/badan hukum 

berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk 

menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya 

memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. 

Apabila status suatu PT sudah ditetapkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum 

dan HAM, maka sejak saat itu hukum memberlakukan pemilik atau pemegang saham 

terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “separate legal personality” yaitu 

sebagai individu yang berdiri sendiri. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU 

PT No. 40 Tahun 2007, dengan demikian pemegangb saham tidak mempunyai kepentingan 

dalam kekayaan PT, sehingga pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT tersebut. 

Suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dengan 

orang yang menciptakannya, meskipun orang yang menjalankan perusahaan tersebut atau 

pemegang saham terus berganti, perusahaan tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari 

adanya pergantian para anggota pengurus atau pemegang sahamnya. Pt merupakan badan 

usaha dan besar modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar (AD). Kekayaan 

perusahaan terpisah dari keekyaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta 

kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti 

kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu 

sebanyak sahm yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan , 

maka kelebihan tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila 

perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagigan sesuai ketentuan yang 

ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan 

deviden yang besar kecilnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh PT.  

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikan atas sebagian 

perseroan, pada umumya hanya member hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 
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suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima persentase asset perseroan secara 

proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, apabila PT tersebur dilikuidasi. 

Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik hanya mempunyai hak control tidak langsung 

atas operasional sehari-hari perseroandan atas segala kebijakan direksi. Akan tetapi, 

pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan direksi. Memang semakin 

banyak saham yang dimiliki pemegang saham, semakin besar kekuasaan control yang dapat 

dilakukkannya.  

Selain hal-hal diatas , salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan 

dinikmati pemegang saham adalah tanggung jawabnya terbatas (limited liability), sebagai 

mana yang ditegaskan pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu: 

a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal 

liability)  atas perikatan yang dibuat atas nama perseorangan maupun kerugian yang 

dialami perseroan; 

b. Resiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasinya atau tidak 

melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan 

c. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atau secara individual atas utang perseroan. 

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 

2007, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham 

yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.selain itu di Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) juga dijelaskan mengenai tanggung jawab terbatas 

pemegang saham sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 2 KUHD yang berbunyi: “ 

perseroan-perseroan atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab 

lebih pada jumlah penuh dari saham-saham itu.” Pasal 40 KUHD tersebut menunjukan 

adanya pembatasan tanggung jawab terhadap para pemegang saham. Ini berarti segala resiko 

kerugian sepenuhnya dibebankan kepada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan atau 

orang – orang pemegang saham yang dipisahkan dari harta kekayaan dan merupakan 

kekayaan PT bukan harta kekayaan pemegang sahamnya. Pasal 40 KUHD ini dipertegas 

kembali dalam pasal 3 UU PT No 1 Tahun 1995 maupun UU PT No 40 Tahun 2007. Pasal 3 

UU PT 1995 berbunyi: “ Pemegang saham tidak bertanggung jawab secarah pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi 

nilai saham yang diambilnya”. Sedangkan pasal 3 ayat 1 UU PT Tahun 2007 berbunyi: “ 



Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 

nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang 

dimiliki”.  

Jadi kesimpulannya tanggung jawab pemegang saham pada prinsipnya adalah terbatas 

pada modal (saham) yang disetorkan. Hal ini dapat diketahui dari 3 ketentuan Undang – 

undang yaitu, KUHD, UU PT No 1 Tahun 1995 dan UU PT No 40 Tahun 2007. Bila mana 

pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian PT dimungkinkan 

dalam hal-hal sebagai mana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 UU PT No 1 Tahun 1995 dan UU 

PT No 40 Tahun 2007, yaitu apabila persyaratan PT sebagai badan hukun belum atau tidak 

terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

itikat buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; pemegang 

saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

perseroan; dan 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 perseoan.  
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