
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2016 

 

  

Hal 126 

 

  

Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91  

Undang-Undang Perseroan Terbatas 

 

Oleh: 

Pahlefi
1
 

 

Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang Eksistensi RUPS 

terkait dengan ketentuan Pasal 91 UUPT. Hasil pembahasan menerangkan bahwa: 

(1) Kewenangan yang dimiliki oleh circular resolution berdasarkan UUPT 

merupakan kewenangan yang sama yang dimiliki RUPS. Tidak ada batasan 

kewenangan yang diberikan kepada circular resolution, sehingga setiap hal yang 

dapat diatur oleh RUPS dapat juga diatur dengan circular resolution. Mulai dari 

perubahan anggaran dasar, perubahan modal hingga perubahan status perusahaan 

dan persetujuan konversi utang perusahaan; (2) Meskipun memiliki kekuatan 

hukum yang sama dengan RUPS, tetapi circular resolution bukanlah RUPS itu 

sendiri. RUPS lah yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh 

UUPT untuk mengatur PT. Namun akibat adanya Pasal 91 RUPS justru terambil 

alih kewenangannya akibat dari tidak adanya svarat pelaksanaan dan batasan 

kewenangan yang dimiliki oleh circular resolution. 

 

 

Kata Kunci : RUPS, UUPT. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Perseroan Terbatas dalam perekonomian Negara memiliki peran yang 

sangat vital. Perseroan Terbatas merupakan salah satu sendi utama dalam 

kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan 

manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Sedangkan bagi Negara, 

keberadaan Perseroan Terbatas merupakan sarana penyalur tenaga kerja dan juga 

memilki kontribusi yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan Negara terutama 

dari sektor pajak.
2
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Tidak dapat dipungkiri bahwa perseroan terbatas merupakan suatu bentuk 

perusahaan yang paling lazim dilakukan. Sehingga jumlah perseroan terbatas di 

Indonesia melebihi jumlah bentuk perusahaan lain seperti Firma, Perusahaan 

Komanditer, Koperasi dan lain-lain.
3
 

Ada beberapa faktor atau alasan mengapa Perseroan Terbatas menjadi 

bentuk perusahaan yang paling banyak dipilih oleh para pengusaha sekarang ini 

yaitu: 

a. Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban 

terbatas. 

b. Keperluan transformasi perusahaan dimasa mendatang. 

c. Alasan fiskal.
4
 

 

Perseroan terbatas sangat berkembang dalam tiga dekade terakhir di 

Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pengaturan secara spesifik agar lebih jelas 

dan teratur dalam pelaksanaanya. Perseroan terbatas kemudian diatur dalam 

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya 

disebut UUPT). UUPT mengatur secara rinci bentuk dan kegiatan dari Perseroan 

Terbatas, serta hak dan kewajiban dari Perseroan Terbatas. 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

Dalam pengertian tersebut disebutkan bahwa PT melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Hal ini lah yang 

membedakan antara PT dengan badan hukum lainnya, dimana didalam PT 

terdapat saham-saham yang dikuasai oleh pemegang saham. Sehingga dapat 

                                                           
3
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dikatakan bahwa PT merupakan suatu kumpulan saham.
5
 

Sebagai suatu kumpulan saham yang berbentuk badan hukum, PT memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari orang-orang yang menjalankan 

kegiatan dari badan hukum tersebut. 

2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang- 

orang yang menjalankan kegiatan badan hulum tersebut 

3. Memiliki tujuan tertentu 

4. Berkesinambungan keberadaannya.
6
 

 

Dalam UUPT Pasal 1 angka 2 diatur bahwa terdapat tiga organ di dalam PT 

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Dimana 

setiap organ tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam PT. Di antara ketiga 

organ tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) 

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT yang memiliki kewenangan 

yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil 

keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam 

UUPT dan anggaran dasar PT.
7
 

Sebagai pengambil keputusan, RUPS memiliki tanggung jawab besar dalam 

langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Setiap keputusan menentukan 

bagaimana kemajuan dan keberlangsungan kegiatan usaha PT berikutnya. Namun 

dalam banyak PT, para pemegang saham hanya menyerahkan kegiatan usahanya 

kepada direksi dan dewan komisaris. Padahal penting bagi pemegang saham 

untuk mengetahui kondisi dan perkembangan PT dalam pengambilan putusan 

yang dilakukan melalui RUPS. 

UUPT sendiri secara jelas mengatur bahwa setiap PT wajib melakukan RUPS 

setidaknya setahun sekali. Karena dalam melaksanakan kegiatan PT, direksi 

memiliki kewenangan yang sangat luas karena direksi melaksanakan tugasnya 

sebagai representasi dan kepengurusan PT.
8
 dan diperlukan suatu kontrol bagi 

kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut yaitu dengan adanya kontrol 
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kewenangan yang dilakukan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam PT.
9
 Karena itu penting adanya pelaksanaan RUPS yang lebih sering dan 

teratur agar kegiatan dari PT dapat mencapai tujuan dan berkesinambungan 

selalu. 

Walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun 

hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara 

organ PT tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut 

tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain jadi, masing-masing organ 

perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.
10

 Wewenang RUPS 

sendiri meupakan wewenang yang bersifat residual bahwa wewenang yang 

dimiliki RUPS merupakan sisa dari wewenang yang ada yang tidak dilimpahkan 

kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 

Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dengan pertemuan langsung oleh 

pemegang saham di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan 

usahanya, yang berada diwilayah Negara Indonesia. Atau dengan sarana media 

elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar 

secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus 

diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan 

memperhatikan anggaran dasar  dan peraturan perundang-undangan serta dengan 

persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.
11

 

Dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa RUPS dapat dilakukan 

dalam bentuk RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik, sering dikenal sebagai 

RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu dan tergantung kepada 

kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
12

 Tidak ada penjelasan mengenai 

bagaimana bentuk dari RUPS Luar Biasa. 
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Selain RUPS Luar Biasa, keputusan RUPS juga dapat diambil tanpa 

melaksanakan RUPS secara formal, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 91 

UUPT : 

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS 

dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara 

tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” 

yang disebut juga dengan istilah Circular Resolution yang merupakan usulan 

tertulis yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham, dengan syarat keputusan 

dalam Circular Resolution tersebut harus disetujui oleh seluruh pemegang 

saham.
13

 

Yahya Harahap mengatakan bahwa dia mengkategorikan Circular 

Resolution dalam bagian dari RUPS Luar Biasa.
 
Karena pada pasal 78 UUPT 

dikatakan bahwa ada cara lain dalam mengambil keputusan RUPS. Dan yang 

dimaksud cara lain dalam pengambilan keputusan RUPS adalah dengan surat 

edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Meskipun 

dalam penjelasan pasal 78 UUPT tidak dijelaskan mengenai RUPS Luar Biasa.
14

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk membahas tentang Eksistensi RUPS terkait dengan ketentuan Pasal 91 

UUPT. 

 

B. PEMBAHASAN 

Kewenangan RUPS merupakan kewenangan yang eksklusif, dimana 

kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh RUPS, dan tidak dimiliki oleh organ PT 

lainnya. Kewenangan RUPS dikatakan bersifat Residual, yang artinya bahwa 

pada direksi kewenangannya adalah untuk mengelola PT dan Komisaris untuk 

mengawasinya, sedangkan pada prinsipnya, untuk RUPS kewenangannya tidak 

terperinci, tetapi hanya kebagian sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada 

Direksi dan Komisaris.
15

 

Kewenangan Eksklusif yang diberikan oleh UUPT kepada RUPS secara 
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spesifik adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan dan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban 

yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya 

(Pasal 13 ayat (1)). 

b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua 

anggota direksi, ariggotd dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan 

syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang 

saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut. (Pasal 14 ayat (4)). 

c. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (4)). 

d. Member persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut 

saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat (1)). 

e. Menyerahkan kewenangan pada dewan komisaris guna menyetujui 

pelaksanaan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham 

yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1)). 

f. Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1)). 

g. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)). 

h. Menyetujui rencana keija tahunan apabila Anggaran Dasar menentukan 

demikian (Pasal 64 ayat (1) Jo. ayat (3)). 

i. Member persetujuan laporan tahun dan [engesahan laporan keuangan serta 

lapotan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasa 69 ayat (1)). 

j. Memutus penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan  

untuk cadangan wajib dan cadangan lain. (Pasal 71 ayat (1)).  

k. Menetapkan pembagian tudas dan kepengurusan Perseoan antara anggota 

Direksi (Pasal 92 ayat (5)). 

l. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)). 

m. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1)). 

n. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota 

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan (Pasal 99 ayat (2)). 

o. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseoan 

atau menjadikan jeminan utang kekayaan Perseroanyang melebihi 50% jumlah 

kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) Transaksi atau lebih yang berkaitan 

satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)). 

p. Member persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas 

Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1)).  

q. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2)). 

r. Menguatkan keputuan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan 

Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)). 

s. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1)). 

t. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan 

Komisaris (Pasal 113). 

u. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2)). 

v. Memberi persetujuan atas rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat (3)).  

w.  Member persetujuan atas Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau 

Pemisahan (Pasal 127 ayat (1)). 

x. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1)).  
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y. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 

143 ayat (1)).
16

 

 

Semua kewenangan tersebut secara rinci telah diatur dalam UUPT dan 

merupakan wewenang yang tidak bisa diganggu gugat oleh organ PT lainnya. 

Kewenangan-kewenangan tersebut juga merupakan kepentingan PT yang jika 

diperlukan dapat dibahas dan diadakan RUPS Luar Biasa dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. 

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain menganai RUPS dapat di lihat dalam 

UUPT dengan rincian sebagai berikut : 

a. Kewajiban penyelenggaraan RUPS oleh Direksi (Pasal 79 ayat (1)). 

b. Permintaan RUPS oleh Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris 

(Pasal 79 ayat (2)). 

c. Alasan permintaan RUPS (Pasal 79 ayat (30)). 

d. Ketentuan tentang pemanggilan secara resmi kepada pemegang saham 

sebelum RUPS (Pasal 82 ayat (1) dan (2)) 

e. Tempat pelaksanaan RUPS (Pasal 76) 

f. Ketentuan RUPS melalui Media Elektronik (Pasal 77) 

Pasal 91 UUPT mensyaratkan bahwa dalam hal pelaksanaan circular 

resolution seluruh pemegang saham harus setuju dan menandatangani surat edaran 

yang berisikan putusan tersebut. 

Circular resolution sendiri dibuat secara bawah tangan dan kemudian 

dibawa kepada notaris untuk dibuatkan akta notaris untuk dibuatkan menjadi Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat.
17

 Pembuatan akta pemayataan keputusan rapat ini 

dimaksudkan agar pada saat nanti teijadi sengketa, maka akta pernyataan 

keputusan rapat ini menyatakan bahwa hasil circular resolution tersebut bentuk 

adanya dan menjadi alat bukti yang sempurna dalam sengketa tersebut. 

Meskipun circular resolution sebagai akta bawah tangan telah sah dan 

mengikat bagi pihak-pihak yang ada didalamnya, namun dalam hal adanya 

penyangkalan maka diperlukan pembuktian kembali. Oleh karena itu diperlukan 
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adanya pembuatan akta notaris sebagai pendukung dari circular resolution dalam 

mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya. 

Circular resolution dibuat didalam UUPT adalah sebagai altematif dari 

pelaksanaan RUPS bilamana RUPS secara forum tidak dapat dilakukan.
18

 Namun 

selain circular resolution, UUPT relah mengatur dalam hal tidak bisanya RUPS 

dilakukan secara forum maka RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik 

dengan syarat para peserta rapat dapat mendengar dan melihat secara langsung 

dan berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. 

Pelaksanaan RUPS secara media elektronik merupakan salah satu alternatif 

pelaksanaan RUPS jika para pemegang saham tidak dapat melakukan secara 

forum. Dengan hal ini terdapat dua alternatif pelaksanaan RUPS yang dapat 

dilakukan. Namun, circular resolution dalam hal ini merupakan ultimatum 

remedium, dimana pelaksanaan RUPS secara circular resolution seharusnya 

dilakukan jika kedua cara baik secara forum maupun media elektronik tidak dapat 

dilakukan. 

Namun saat ini, pelaksanaan circular resolution telah menjadi suatu hal 

yang sangat lazim dan populer dilakukan oleh para pemegang saham. Selain itu, 

dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai circular resolution 

mengakibatkan pelaksanaan circular resolution tidak lagi memperhatikan bisa 

tidaknya dilakukan RUPS terlebih dahulu. Pemakaian circular resolution menjadi 

suatu kebiasaan bukan karena tidak adanya waktu pemegang saham, namun untuk 

mengurangi kerepotan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan RUPS secara forum. 

Dengan tidak adanya tata cara pelaksanaan, circular resolution menjadi 

sangat diminati saat ini. Pelaksanaan RUPS secara forum mengharuskan 

kehadiran dari para pemegang saham. Namun tidak dengan circular resolution, 

pemegang saham hanya perlu menunggu datangnya surat usula yang diedarkan 

dan tinggal menandatanganinya lalu mengirimkan kembali kepada pemegang 

saham lain yang belum menendatanganinya. Hal ini sangat jelas mengurangi 

pekeijaan yang harus dilakukan baik oleh pemegang saham sendiri hingga 
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 Grace Wahyuni, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah, 

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hal. 11. 
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pekeijaan dari direksi. 

Sedangkan pelaksanaan RUPS secara forum merupakan perwujudan salah 

satu hak dari pemegang saham dalam mengawasi perusahaannya.
19

 Karena selain 

sebagai pengambil keputusan melalui RUPS, pemegang saham juga berhak untuk 

mengawasi perusahaan dan menerima informasi mengenai keadaan perusahaan 

dengan tetap memperhatikan hak dan wewenang anggota direksi sebagai pen 

gurus perusahaan. 

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan circular resolution saat ini telah 

menjadi tren yang justru berakibat pada berkurangnya fungsi RUPS sebagai 

pengambil keputusan dalam PT. Sedangkan didalam UUPT dikatakan dengan 

jelas organ-organ dari PT ialah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. UUPT 

tidak mengatur adanya pemegang saham sebagai organ RUPS. Namun sistem dari 

circular resolution telah membuat pemegang saham sebagai organ dari suatu PT, 

karena tidak lagi diperlukan RUPS sebagai sarana pengambilan keputusan para 

pemegang saham. 

Dalam hal isi dari keputusan yang dapat diambil oleh circular reolution 

masih belum jelas batasan yang diberikan oleh UUPT bagi kewenangan circular 

resolution. Circular resolution dapat digunakan dalam setiap hal yang dapat 

diatur oleh RUPS. Artinya dengan kekuatan megikat yang sama dengan RUPS, 

circular resolution memiliki setiap kewenangan eksklusif yang juga dimiliki oleh 

RUPS dengan mengabaikan semua syarat yang ada pada RUPS. 

Sebagai pengambil keputusan dalam PT, RUPS merupakan hal yang sangat 

esensial dan haruslah dilaksanakan dengan baik. Karena setiap keputusan yang 

diambil akan sangat berdampak kepada PT nantinya. Setiap pengadaan RUPS 

diatur haruslah melalui forum RUPS atau melalui sarana media elektronik yang 

memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar serta 

berpartisipasi aktif dalam forum RUPS. Karena pengambilan keputusan RUPS 

dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. 

Berbeda dengan circular resolution yang tidak membutuhkan forum 

                                                           
19

 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Coorporate 

Governance Indonesia, Bab IV, 2006 hal. 21. 
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ataupun musyawarah, yang ada hanya pemeberian seluruh persetujuan pemegang 

saham dalam mengambil suatu keputusan yang merupakan syarat mutlak bagi 

circular resolution. Circular resolution merupakan suatu pasal yang memberikan 

alternatif ataupun solusi dalam hal sulit diadakannya RUPS baik secara forum 

maupun melalui media elektronik.
20

 Namun sebagai suatu alternatif sangat 

disayangkan UUPT memberikan kekuatan yang sangat luas bagi circular 

resolution yang mestinya adalah sebagai ultimatum remedium dalam 

pengambilan keputusan dalam PT. 

Mudahnya pelaksanaan circular resolution dan luasnya kekuatan yang 

dimiliki membuat circular resolution justru menjadi opsi utama para pemegang 

saham saat ini dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan tidak adanya 

ketegasan dalam UUPT untuk mengatur syarat pelaksanaan suatu circular 

resolution, yang ada diatur hanyalah syarat pengambilan keputusan melalui 

circular resolution. 

Hal ini pulalah yang membuat circular resolution dapat dilakukan pada saat 

kapanpun, karena tidak adanya ketegasan dalam UUPT yang mengatur dalam 

kondisi bagaimana yang dapat dilakukan suatu circular resolution. Meskipun 

banyak ahli mengartikan circular resolution sebagai suatu jalan keluar dalam 

RUPS, namun UUPT tidak menyatakan demikian. UUPT hanya mengatur syarat 

bagi pengambilan keputusan circular resolution yaitu ditandatangani oleh seluruh 

pemegang saham yang ada dalam PT. 

Salah satu contoh pengambilan keputusan yang bersifat esensial ialah 

perubahan anggaran dasar. Sebagai aturan utama yang mengatur PT selain dari  

UUPT anggaran dasar merupakan alat yang mengatur setiap pergerakan PT, sah 

atau tidaknya setiap tindakan yang dilakukan oleh PT. Hingga tujuan dan bidang 

usaha PT semua diatur dalam anggaran dasar. 

UUPT dengan jelas mengatur langkah-langkah dan syarat kuorum dari 

perubahan anggaran dasar. Dalam UUPT diatur bahwa dalam melakukan 

perubahan anggaran dasar setidaknya 2/3 dari pemegang saham harus hadir 
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dalam rapat. Selain itu, menurut Pasal 19 UUPT, dinyatakan bahwa perubahan 

anggaran dasar ditetapkan dengan RUPS dan acara mengenai perubahan 

anggaran dasar wajib dicantumkan dangan jelas dalam panggilan RUPS. 

Berarti dalam hal ini, suatu perubahan anggaran dasar haruslah ditetapkan 

melalui RUPS. Selain itu, circular resolution sendiri bukanlah RUPS, hanya 

saja memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. 

Dalam kenyataan lain, circular resolution dapat juga digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam hal Perubahan Modal. Perubahan modal dalam 

UUPT diatur bahwa dilakukan dengan persetujuan RUPS dengan 

memperhatikan panggilan rapat, kuorum dan persetujuan jumlah suara untuk 

perubahan anggaran dasar. Hal ini disebabkan adanya pencantuman jumlah 

dan klasifikasi modal dalam anggaran dasar, sehingga perubahan modal 

dinilai sama dengan merubah anggaran dasar PT.
21

 

C. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah 

disimpulkan dalam tulisan ini yaitu : 

1. Kewenangan yang dimiliki oleh circular resolution berdasarkan UUPT 

merupakan kewenangan yang sama yang dimiliki RUPS. Tidak ada 

batasan kewenangan yang diberikan kepada circular resolution, sehingga 

setiap hal yang dapat diatur oleh RUPS dapat juga diatur dengan circular 

resolution. Mulai dari perubahan anggaran dasar, perubahan modal hingga 

perubahan status perusahaan dan persetujuan konversi utang perusahaan. 

2. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, tetapi 

circular resolution bukanlah RUPS itu sendiri. RUPS lah yang memiliki 

kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUPT untuk mengatur PT. 
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 Menurut pasal 42 dan 44 UUPT dinyatakan bahwa dalam penambahan dan/atau 

pengurangan modal PT, keputusan RUPS dinyataka sah apabilla dilakukan dengan memperhatikan 

persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju yang digunakan untuk perubahan anggaran dasar. 
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Namun akibat adanya pasal 91 RUPS justru terambil alih kewenangannya 

akibat dari tidak adanya svarat pelaksanaan dan batasan kewenangan yang 

dimiliki oleh circular resolution. 
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