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1. Syarat Pendirian Bank dengan Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor   

Persyaratan dan Proses pendirian Bank Umum   

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari 

pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat 

diatur dalam undang-undang tersendiri. (Pasal 16 UUP jo. Pasal 2 PBI 11/01/2009).  

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada nomer diatas dilakukan dalam 2 (dua) tahap : 

a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank.  

b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah 

persiapan selesai dilakukan. 

1. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan paling kurang oleh 

salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:  

I. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran dasar 

yang paling kurang memuat: 

 Nama dan tempat kedudukan.  

 Kegiatan usaha sebagai Bank. 

 Permodalan. 

 Kepemilikan. 

 Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris 

serta anggota Direksi. 

 Persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota 

Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.  

II. Data kepemilikan berupa:  

 Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing 

kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan 

Terbatas/Perusahaan Daerah. 

 Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan 

wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi. 

III. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.   

IV. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia. 

V. Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat : 

 Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi. 



 Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana 

serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalan mewujudkan rencana 

dimaksud. 

 Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 

(dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional. 

VI. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan).  

VII. Pedoman manajemen resiko, rencana system pegendalian intern, rencana system 

teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good 

Corporate Governance.  

VIII. System dan prosedur kerja.  

IX. Bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor 

minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas 

nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia”. salah satu calon pemilik untuk 

pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa 

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari 

Dewan Gubernur Bank Indonesia.  

X. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan 

hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank 

yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal:  

 Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun 

dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia.  

 Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). 

2. Tata cara balik nama atas kepemilikan saham dibank  

Pasal 56 UU Perseroan mengatur pemindahan hak atas saham dilakukan 

dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak dapat dibuat dalam bentuk akta 

notaril atau akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak atau salinannya 

disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan 

hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang 

saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang 

saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.  

Di dalam anggaran dasar Perseroan dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan 

hak atas saham, yaitu:  

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan 

klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. 

2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; 

dan/atau. 

3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak 

atas saham karena hukum. Yang dimaksud dengan pemindahan karena hukum adalah 

pemindahan hak karena kewarisan atau pemindahan hak sebagai akibat Penggabungan, 



Peleburan, atau Pemisahan. Tetapi untuk pemindahan hak karena kewarisan harus tetap 

memenuhi persyaratan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Apabila anggaran dasar mengharuskan pemegang saham yang ingin menjual saham 

untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu 

atau pemegang saham lain, maka penawaran saham kepada pemegang saham klasifikasi 

tertentu atau pemegang saham lain dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal penawaran. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak 

membeli saham yang ditawarkan, maka pemegang saham yang ingin menjual sahamnya 

dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Pemegang saham yang 

ingin menjual sahamnya. dan diharuskan oleh anggaran dasar untuk menawarkan 

sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari.  

Persetujuan pemindahan hak atas saham oleh 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. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut telah lewat 

dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka Organ Perseroan 

dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Pemindahan hak atas saham 

yang disetujui oleh Organ Perseroan, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 UU PT dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 

(sembilan puluh) hari terhitung sejak diberikannya tanggal persetujuan. 

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 

TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT) 

1. AKTA PEMINDAHAN HAK  

Pemindahan hak saham dilakukan dengan AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS 

SAHAM (pasal 56 ayat 1) Akta Pemindahan  Hak Atas Saham tersebut dapat di buat 

dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik (akta notaris). 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). 

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, pemegang saham 

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 yang bersangkutan. Untuk melakukan 

pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari Organ Perseroan, misalnya 

Persetujuan RUPS atau Persetujuan Dewan Komisaris, jika memang AD PT yang 

bersangkutan 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 persetujuan diberikan. (pasal 59 ayat 3). 

5. WAJIB DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI  

Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Mentri 

untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.  

KAPAN PEMBERITAHUAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN?   

Pasal 56 ayat 3 UUPT memnetukan bahwa pemberitahuan tersebut wajib dilakukan 

oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal 

pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS. Sehubungan dengan 



ketentuan tersebut maka pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan 

kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam DPS bukan sejak 

tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut atau 

juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak.   

KAPAN DIREKSI HARUS MENCATAT ADANYA PEMINDAHAN HAK ATAS 

SAHAM TERSEBUT DALAM DPS? 

UUPT tidak menentukan kapan Direksi wajib mencatat adanya pemindahan hak atas 

saham tersebut dalam DPS. Tidak adanya tenggang waktu yang mewajibkan Direksi untuk 

mencatat perihal pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS dapat mengakibatkan 

timbulnya permasalahan hukum tersendiri.  


