
1.  Apakah itu Perseroan Terbuka? 
Pasal 1 ayat 7 UU PT No. 40/2007: 
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran 
umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 
 
Ps. 1 no. 22 UU Pasar Modal No. 8/1995 
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang kurangnya oleh 
300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang–kurangnya 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan 
modaldisetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
 

2. Apakah yang terjadi apabila suatu PT menjadi Perseroan Terbuka? 
Pasal 24 (1) UU PT No. 40/2007: 

 Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi criteria sebagai 
Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar 
modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut. 

 
Pasal 21 UU PT No. 40/2007: 

 (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. 
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
c. jangka waktu berdirinya Perseroan; 
d. besarnya modal dasar; 
e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 
f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. 

(3) . . .  
(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat 

atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. 
 

 Pasal 25 UU PT No. 40/2007: 
(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan 

Terbuka mulai berlaku sejak tanggal: 
a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar 

modal bagi Perseroan Publik; atau 
b. . . . 

 
 

 
3. Dimanakah dilakukan perubahan Anggaran Dasar tersebut? 

Pasal 8 UU PT No. 40/2007: 
(1)  Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian 

Perseroan. 
(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangkurangnya 



a.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan 
kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat 
lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 
hukum dari pendiri Perseroan; 

b.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; 

c.  nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, 
dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. 

(3) . . .  
 
Silakan lihat contoh Akta Pendirian PT di diktat hal. 235 
 
Perlukah kita merubah Akta Pendirian PT apabila kita merubah Anggaran Dasar PT Tertutup 
menjadi PT Terbuka? 
 
 

4. Perbadaan Isi Anggaran Dasar Perseroan Tertutup dan Publik 
 
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan 

Menurut UU PT No. 40/2007 (ps. 15) 
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan  

yg Menawarkan Efek Ekuitas  
dan Perusahaan Publik 

a.  Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

Perseroan; 
c.  Jangka waktu berdirinya Perseroan; 
d. Besarnya jumlah modal dasar, modal 

ditempatkan, dan modal disetor; 
e.  Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada 

berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, 
hak-hak yang melekat pada setiap saham, 
dan nilai nominal setiap saham; 

f.    Cara pemindahan hak atas saham 
g.  Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris; 
h. Penetapan tempat dan tata cara 

penyelenggaraan RUPS; 
i. Tata cara pengangkatan, penggantian, 

pemberhentian anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris; 

j. Tata cara penggunaan laba dan pembagian 
dividen. 

 

a. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan; 
Pada akhir nama Perseroan wajib 
ditambahkan kata "Tbk" yang berarti terbuka 

b.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 
Perseroan; 

c.  Jangka waktu berdirinya Perseroan; 
d. Besarnya jumlah modal dasar, modal 

ditempatkan, dan modal disetor; Modal 
disetor harus sama dengan modal 
ditempatkan. 

e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada 
berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, 
hak-hak yang melekat pada setiap saham, 
dan nilai nominal setiap saham; 

f.   Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas 
g.  Penitipan Kolektif 
h.  Cara pemindahan hak atas saham 
i.   Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris; 
j. Penetapan tempat dan tata cara 

penyelenggaraan RUPS; 
k. Tata cara pengangkatan, penggantian, 

pemberhentian anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris; 

l. Tata cara penggunaan laba dan pembagian 
dividen. 

 


