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I. Pendahuluan 

Seperti yang kita semua ketahui bahwa kekuasaan tertinggi 

dalam sebuah Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah Rapat 

Umum Pemegang Saham, bukan Direksi ataupun Komisaris. Rapat 

Umum Pemegang Saham ini adalah organ Perseroan yang 

mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi 

maupun Dewan Komisaris yang dapat menentukan arah dan 

kebijakan Perseroan dalam menjalankan usaha. Hal ini 

sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. 

Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

Rapat Umum Pemegang Saham baik mengenai kewenangan, tata 

cara, sampai dengan jenis Rapat yang dapat dilaksanakan 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham diatur  didalam Undang-

Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

diatur didalam Bab VI mengenai Rapat Umum Pemegang Saham 

dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Penambahan aturan 

terkait dengan Perseroan yang sifatnya Terbuka atau yang 

sudah Go Public atau yang biasa dikenal dengan istilah 

“Tbk.” dari ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham 

ini hanya terdapat pada Pasal 83 mengenai tata cara 

pemanggilan. 

II. Pembahasan 

Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur 

didalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

mengenai Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang 

Saham Lainnya. 

Didalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai Rapat umum 

Pemegang Saham Tahunan yang mana sangat banyak contoh kasus 

yang dilewatkan oleh Perseroan itu sendiri. 

Pasal 78 ayat (2) dijelaskan bahwa: 

“RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling  

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.” 

 

Terkait dengan hal tersebut, maka Direksi dibebani tanggung 

jawab untuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

dari setelah tahun buku berakhir untuk menyelenggarakan 

RUPS Tahunan. Atau apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS 

Tahunan, maka didalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan b 

mengatur lebih lanjut dengan adanya kemungkinan permintaan 

salah seorang pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu 

persepuluh dari saham yang memiliki hak suara atau apabila 

anggaran dasar dari Perseroan tersebut mengatur lebih kecil 

atau dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris. Permintaan 

tersebut wajib diajukan kepada Direksi dengan surat 

tercatat yang mana wajib pula disertai alasan untuk 

dilakukannya RUPS Tahunan tersebut. 

Agenda rapat terkait pada RUPS Tahunan adalah mengenai 

laporan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 66 

ayat (2) yaitu: 

“Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: 

a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 

neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan 

dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun 

buku yangg bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan 

tersebut. 

b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan 

c) Lapora pelanksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 

mempengaruhi kegiatan usaha perseroan 

e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan 

oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau 

f) Nama anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris 

g) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau 

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris 

Perseroan untuk tahun yang baru lampau.” 



Fungsi dari diadakannya RUPS Tahunan pada sebuah Perseroan 

salah satunya adalah untuk memberikan Pelunasan dan 

Pembebasan secara Perdata atau biasa dikenal dengan istilah 

“Acquit et de charge” segala tindakan yang dilakukan oleh 

Direksi sepanjang tindakan Perdata tersebut tercermin dalam 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh Direksi yang telah 

disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah mendapatkan 

pengesahan oleh RUPS dengan mekanisme RUPS Tahunan. 

Sehingga apabila dikemudian hari timbul persoalan Perdata 

mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Direksi dimana 

laporan mengenai tahun buku yang dipersoalkan tersebut 

telah disahkan oleh RUPS melalui mekanisme RUPS Tahunan, 

Direksi mendapatkan pembebasan atas persoalan tersebut dan 

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata 

mengenai hal-hal yang sudah tercermin dalam Laporan 

Keungan. 

III. Kesimpulan 

RUPS Tahunan ini sangat penting untuk dilakukan karena 

sebagai salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh 

Pemegang Saham maupun sebagai tolak ukur kemajuan Perseroan 

dilihat dari segi Laporan Keuangan yang disusun dengan 

kaidah-kaidah akuntansi. Selain itu juga dapat sebagai 

gambaran ditahun buku selanjutnya mengenai strategi yang 

dapat dilakukan oleh Perseroan untuk memajukan Perseroan. 

Keuntungan yang lain adalah dengan adanya Pembebasan dan 

Pelunasan atau acquite et de charge oleh Pemegang Saham, 

maka sepanjang persoalan Perdata sebagaimana telah 

tertuangdan tercermin dalam Laporan Keuangan Direksi tidak 

dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terdapat 

persoalan yang berkaitan dengan tahun buku yang telah 

mendapatkan pengesahan dan pembebasan tersebut. 

Demikian semoga artikel yang singkat ini dapat sedikit 

menjadi setitik air ditengah gurun pasir yang panas.   


