
Mengamankan
Founder lewat

Anggaran
Dasar 

Perusahaan



Seorang founder 
umumnya memiliki visi 

dan misi yang lebih 
besar pada usaha yang 
didirikannya ketimbang 

hanya berorientasi 
ekonomi.



Visi dan Misi Arkademi

WHY WE ARE HERE
Kami percaya manusia memerlukan 
pendekatan baru dalam belajar untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan daya saing.

WHAT WE DO
Kami membangun produk untuk memperkaya 
kecerdasan manusia melalui pendekatan paling 
relevan dalam pembelajaran berkelanjutan 
melalui teknologi pendidikan yang andal dan 
berorientasi pengguna.

WHERE WE ARE GOING
Menjadi ekosistem online learning pendidikan 
non-formal dan pendidikan tinggi terbaik 
melalui platform online learning yang paling 
banyak digunakan di Indonesia.



Visi dan misi adalah 
pilar utama dalam 

perusahaan. Founder 
dan co-founder adalah 

satu-satunya pihak 
yang memiliki 

keterikatan kuat dengan 
visi-misi pada 

perusahaannya.



Mengamankan posisi 
founder dalam anggaran 
dasar perusahaan adalah 

upaya untuk mengamankan 
dan menjaga perusahaan 
agar tetap pada visi-misi 
awal dan keberlanjutan 

perusahaan tersebut. 
Terutama ketika perusahaan 
masih dalam masa rintisan.



Jenis Saham dalam
UU Perseroan

• Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
• Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

• Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik
kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.

• Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang
saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara
kumulatif atau nonkumulatif.

• Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham
klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan 
dalam likuidasi



Cara Mengamankan Founder 
dalam Anggaran Dasar

• Menerbitkan saham dengan klasifikasi
khusus untuk founder dan memberikan
hak-hak istimewa untuk pemegang
saham tersebut (founder).

• Hak-hak istimewa bagi pemegang saham
khusus tersebut (founder) dicantumkan
dalam pasal anggaran dasar.

• Beri ketentuan lain tentang masa berlaku
hak istimewa tersebut dan status saham
khusus ketika haknya dialihkan (dijual).



Pasal dalam Anggaran Dasar 
untuk Melindungi Perusahaan

Contoh:
• Untuk mengubah nama dan kegiatan usaha

(dalam akta) dibutuhkan suara bulat 100%.
• Saham yang dijual atau dialihkan haknya otomatis

menjadi klasifikasi saham yang tidak memiliki hak
suara dalam RUPS, kecuali RUPS menentukan lain 
dengan suara bulat 100%.

• Saham baru boleh dijual paling cepat 3 tahun
setelah saham tersebut dimiliki.

• Pemilihan direksi dan komisaris dibutuhkan suara
100%.


