
CARA PEMINDAHAN KEPEMILIKAN SAHAM 

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 

TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT) 

1.PEMINDAHAN HAK 

Pemindahan hak saham dilakukan dengan AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (pasal 

56 ayat 1) Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah 

tangan atau akta otentik (akta notaries) Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan 

secara tertulis kepada Perseroan. ( Pasal 56 ayat 2) 

2.WAJIB DICATAT DALAM DAFTAR PEMEGANG SAHAM (DPS) 

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut 

dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. (pasal 56 ayat 3) 

AKIBATNYAJIKA TIDAK DI CATAT DALAM DPS 

Jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam DPS maka pemilik/pemegang 

hak yang baru (pembeli) belum mmepunyai hak-hak sebgaiamana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 

1 (Pasal 52 ayat 2), yaitu : 

a. Hak untuk menghadiri dan mengelurkan suara dalam RUPS 

b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasi 

c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT 

Adanya akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebut tentunya 

harus sangat diperhatikan oleh Para Notaris dalam kaitan pembuatan akta-akta PT khususnya 

menyangkut pembuatan akta RUPS, PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham 

3.PERSYARATAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM 

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

a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau 

pemegang saham lainnya 

. 

b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan atau 

, 

c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Pasal 57 ayat 1)Persyaratan tersebut 

tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena 



hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan 

dengan pewarisan. (Pasal 57 ayat 2) 

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu 

sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, dan dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata 

pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegangsaham penjual dapat menawarkan dan 

menjual sahamnya kepada pihak ketiga. (Pasal 58)  

4. PERSETUJUAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM OLEH ORGAN PERSEROAN 

Untuk melakukan pemindahan hak atas saham harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam UUPT maupun AD PT ybs.Untuk melakukan pemindahan hak atas saham 

diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan 

Dewan Komisaris, jika memang AD PT ybs menetapkan harus adanya persetujuan tersebut. 

Sehingga apabila AD PT tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan 

maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 

UUPT. Jika AD PT mensyaratkan untuk pemindahan hak atas saham tersebut harus memperoleh 

persetujuan dari Organ Perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham 

tersebut atau penolakannya HARUS DIBERIKAN SECARA TERTULIS dalam jangka waktu 

paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima 

permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. (pasal 59 ayat 1)Jika jangka waktu tersebut 

telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan 

DIANGGAP MENYETUJUI pemindahan hak atas saham tersebut. (pasal 59 ayat 2)Dalam 

pemindahan hak atas saham tersebut disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuandiberikan. (pasal 59 ayat 3)  

 

Pada pasal 7 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 

dijelaskan tentang pemindahan kepemilikan saham yang kandungan isinya adalah : “Perseroan 

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa 

Indonesia” . dalam hal ini yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan,baik warga 

negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.  



Dari hasil Keputusan Ketua Badan pengawas pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 

tentang poko-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat 

ekuitas dan perusahaan publik, menjelaskan bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib 

memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka 11 lampiran keputusan ketua Bapepam No. 

Kep-13/PM/1997 yang menyatakan bahwa: 

a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani 

oleh atau atas nama pihak yang memindah tangankan hak,termasuk oleh atau atas nama 

pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen 

pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh 

direksi. 

b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan dipasar modal 

wajib memenuh peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. 

c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan 

pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian,bank kustodian dan perusahaan efek. 

 

Sebab Tejadinya Pengalihan Hak Atas Saham 

Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang 

memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya.  

Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena : 

a. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah; 

b. Undang-Undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan; 

c. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, 

seperti halnya melalui pelelangan. 

Untuk itu Peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi persyaratan : 

a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, 

misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagaian dan 

pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang; 

b. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari 

pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan 

c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk 



dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal pencatatan pemindahaan hak dilaporkan ke MenKum HAM dan selanjutnya 

didaftarkan dalam Daftar Perseroan.  

UUPT selanjutnya menentukan bahwa jika saham yang hendak dialihkan adalah saham 

dalam perseroan terbatas tertutup, maka dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut dapat 

diatur adanya ketentuan yang: 

a. Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam perseroan 

terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas tersebut dijual kepada pihak 

ketiga. 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 tersebut berhak menarik kembali 

penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. 

Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang 

saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali 

b. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ perseroan terbatas, pada umumnya 

Rapat Umum Pemegang Saham; Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham 

yang memerlukan persetujuan organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara 

tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 

organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam 

jangka waktu tersebut telah lewat dan organ Perseroan tidak memberikan pernyataan 

tertulis, organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. 

Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ Perseroan, pemindahan hak 

harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan diberikan. 

c. Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih 

dahulu.  Jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas yang terbuka, maka 

berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal, 



termasuk Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM-LK sebagai 

pelaksanaan dari Undang-Undang Pasar Modal tersebut. 

 


