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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Tinjauan Umum Tentang PT di Indonesia 

a. Pengertian  PT 

PT dalam bahasa belanda Naamloze Vennootschap 7  adalah 

suatu Badan Hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal 

terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak 

saham yang dimilikinya. PT merupakan badan usaha dan besarnya 

modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar, memiliki 

kekayaan Perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik 

perusahaan, sehingga perusahaan memiliki harta kekayaannya 

tersendiri untuk melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan.8 Setiap 

pemegang saham dapat memiliki lebih dari satu lembar saham yang 

menjadi bukti pemilikan perusahaan. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUPT yang dimaksud dengan PT 

adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan 

                                                             
7 Puspa Yan Pramadya, Kamus Hukum, cetakan pertama, (Semarang : Aneka Ilmu, 2008), hlm. 
406. 
8 Nadapdap Binoto, Op Cit, hlm. 3. 
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pelaksanaanya. 9  Dengan demikian, PT sebagai badan hukum harus 

terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut yakni  :10 

1. Merupakan Persekutuan Modal 

PT sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang 

disebut juga sebagai authorized capital, dan terdiri dari “sero-

sero” atau “saham-saham” yang dimasukkan oleh masing-masing 

pemegang saham kedalam PT sebagai tanda keanggotaan dan 

dinyatakan dalam Anggaran Dasar. Modal Dasar tersebut 

berjumlah paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

Rupiah) dan digunakan untuk keperluan modal usaha awal PT. 

2. Didirikan berdasarkan Perjanjian 

Pendirian PT sebagai persekutuan modal didasarkan pada 

hukum perjanjian yang bersifat “Kontraktual” dan “konsensual”. 

Hal ini dikarenakan proses berdirinya PT tersebut adalah 

berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dari para pihak. Menurut 

Pasal 27 ayat 1 UUPT perjanjian untuk mendirikan PT adalah sah 

menurut undang-undang apabila pendirinya paling sedikit 2 (dua) 

“orang” atau lebih. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut 

penjelasan dimaksud adalah : 

a) Orang perseorangan (naturlijke persoon, natural person) baik 

warga negara Indonesia mauoun “orang asing”, 

                                                             
9 Prayogi Engga & et al., Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis, cetakan pertama, (Jakarta : Pustaka 
Yustisia, 2011), hlm. 51. 
10 Harahap M. Yahya, Op Cit, hlm. 34-35. 
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b) Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing 

3. Melakukan Kegiatan Usaha 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPT, PT mempunyai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ingin dijalankan 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan 

tujuan kegiatan usaha tersebut diatas harus “dirinci” secara jelas 

dalam Anggaran Dasar Perseroan dan rincian usaha tersebut tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Suatu PT yang tidak menjalankan aktivitasnya dianggap 

tidak eksis lagi sebagai badan hukum dan dalam keadaan seperti 

itu, PT lebih baik dibubarkan berdasarkan Pasal 142 ayat (1) 

UUPT. 

4. Lahirnya berdasarkan proses hukum dalam bentuk pengesahan 

PT sebagai badan usaha berbadan hukum dikarenakan lahir 

dan terciptanya adalah berdasarkan proses hukum antara lain 

proses kelahirannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga apabila 

persyaratan tidak terpenuhi, kepada PT yang bersangkutan tidak 

akan diberikan status badan hukum/pengesahan dari Menkum 

HAM RI. 

Keberadaan PT sebagai badan hukum dibuktikan 

eksistensinya berdasarkan Anggaran Dasar yang berbentuk akta 
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Notariil yang telah memperoleh pengesahan atau status badan 

hukum dari Menkum HAM RI. Sebagaimana ditegaskan pada 

Pasal 7 ayat (2) UUPT yang berbunyi : “Perseroan memperoleh 

status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan 

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. 

b. Ciri Pokok PT 

1.  Ciri PT sebagai Subjek Hukum 

Suatu PT dapat dilihat dari ciri yang juga diatur dalam 

UUPT, yakni PT adalah sebuah Badan Hukum yang merupakan 

subjek hukum tersendiri, dimana Badan Hukum tersebut11 : 

a) Diperlakukan sebagai Wujud yang terpisah dan Berbeda dari 

Pemiliknya 

PT tersebut mempunyai kekayaan tersendiri yang 

terpisah dari kekayaan para anggotanya (separate and distinct 

from its owner) dalam hal ini dari para Pemegang Sahamnya. 

Ciri personalitas ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT dalam 

bentuk “Pertanggungjawaban terbatas” sehingga pertanggung 

jawaban para pemegang saham terbatas sebanyak apa yang 

disetorkan ke Perseroan. Dengan demikian secara umum, 

eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, 

kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang 

saham.  

                                                             
11 Ibid, hlm. 57. 
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b) Dapat Menggugat dan Digugat atas Nama PT itu Sendiri 

PT dapat bertindak selayaknya manusia karena 

merupakan Subjek Hukum dengan demikian, PT dapat tampil 

didalam maupun diluar Pengadilan, dan untuk itu, perseroan 

diwakili oleh  Direksi. Sebaliknya, PT juga dapat digugat pihak 

ketiga terhadap wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) yang dilakukan oleh PT sebagaimana diatur dalam 

Pasal 98 UUPT. 

c) Dapat Memperoleh, Menguasai, dan Mengalihkan Miliknya 

Atas Namanya Sendiri 

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 UUPT, 

PT memiliki kekayaannya sendiri berupa “modal dasar” 

(authorized capital), yang ditentukan minimal sebanyak Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), “modal ditempatkan” 

(subscribed capital) dan “modal disetor” (paid up capital) 

Perseroan yang ditentukan sebanyak minimal 25% (dua puluh 

lima persen) dari Modal Dasar Perseroan. Dan dari modal 

tersebut PT dapat memiliki asset dari hasil keuntungan 

perusahaan yang dapat berupa benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak. Atas asset yang dimiliki PT dari hasil 

keuntungan tersebut serta bebas untuk menguasai serta 

memindahkan asset tersebut sesuai dengan cara yang 

ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. 

Shelly Sonyatan, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) di Negara Indonesia dan Australia, 2015 
UIB Repository (c) 2015



16 

 

                              Universitas Internasional Batam 

d) Tanggung Jawab Pemegang Saham, Terbatas Sebesar Nilai 

Sahamnya. 

Sesuai dengan prinsip PT yang terpisah maka, 

ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 UUPT bahwa :  

1. PT tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang 

saham sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung 

jawab atas utang PT. 

2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas 

harga saham yang mereka investasikan 

3. Pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut 

kepada kreditor PT atas asset pribadinya. 

Namun, apabila pemegang saham secara itikad 

buruk mempergunakan kewenangannya dalam PT untuk 

kepentingan pribadi atau pemegang saham sebagaimana 

diatur dalam pasal 3 ayat 2 PT menyatakan bahwa sistem 

pertanggungjawaban terbatas diatas tidak berlaku 

apabila :12 

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau 

tidak terpenuhi; 

2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk 

                                                             
12 Sidabalok Janus, Hukum Perusahaan, cetakan pertama, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm. 
129. 
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memanfaatkan perseroan semata-mata untuk pribadi; 

dan 

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

perseroan; atau 

4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung 

maupun tidak langsung secara melawan hukum 

menggunakan kekayaan perseroan, yang 

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak 

cukup untuk melunasi utang perseroan. 

e) Pemegang Saham, Tidak Mengurus PT, Kecuali Dia Dipilih 

sebagai Anggota Direksi 

Pasal 192 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan 

diurus oleh Direksi yang diangkat berdasarkan kesepakatan 

RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan bukan 

pemegang saham yang menjalankan segala aktivitas 

kepengurusan perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan 

melakukan sendiri hubungan  hukum yang diwakili oleh 

anggota Direksi Perseroan kepada pihak ketiga. 

Direksi  bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan 

tujuan  perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sebagaimana telah diatu dalam 

Pasal 1 ayat 5. Dan dalam melaksanakan kegiatannya, direksi 
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berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam 

hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya 

tersebut.  

f) Melakukan Kegiatan Terus Menerus sesuai jangka waktu yang 

Ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

PT didirikan untuk menjalankan kegiatan usahanya 

dalam jangka waktu yang panjang yang telah ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar atau biasa juga tanpa batas (unlimited period). 

Baik dengan jangka waktu yang terbatas maupun tidak terbatas 

Perseroan didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan 

secara terus menerus sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

telah ditentukan dalam Anggaran Dasar. PT yang telah habis 

jangka waktunya dapat diperpanjang berdasarkan permohonan 

yang diajukan oleh Direksi Perseroan kepada pemerintahan 

berdasarkan keputusan RUPS. 

c. Organ-organ dalam PT 

PT terbagi atas 3 (tiga) organ penting yang memiliki tugas dan 

wewenangnya masing-masing antara lain terdiri dari : 

1)   Dewan Komisaris 

Dalam pasal 1 ayat 6 UUPT mendefinisikan dewan 

komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Oleh sebab itu dewan 
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komisaris adalah organ yang bertugas memberikan nasehat dan 

saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar 

sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Secara spesifik 

tugas dewan komisaris sebagai mana yang diatur dalam undang-

undang antara lain13 : 

a) Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan 

supervisi). Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan 

pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan 

yang dilakukan oleh direksi dan pengurusan pada umumnya. 

Disamping itu dewan komisaris juga dapat melakukan 

pengawasan terhadap objek tertentu antara lain melakukan 

audit keuangan, pengawasan atas organisasi perseroan, dan 

pengawasan terhadap personalia (Pasal 108).14 

b) Tugas kedua dewan komisaris adalah untuk memberi nasehat 

kepada direksi seperti menyampaikan pendapat atau 

memberikan pertimbangan yang layak kepada direksi bahkan 

dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, 

peringatan, atau teguran yang baik. Akan tetapi bentuk nasehat 

yang dikemukakan oleh dewan komisaris itu bersifat 

“rekomendasi” sehingga direksi tidak terikat oleh nasehat 

tersebut (Pasal 114 ayat 2). 

                                                             
13 Nadapdap Binoto, Op Cit, hlm. 108. 
14 Ibid, hlm. 107. 

Shelly Sonyatan, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) di Negara Indonesia dan Australia, 2015 
UIB Repository (c) 2015



20 

 

                              Universitas Internasional Batam 

1. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT 

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya (Pasal 114 ayat 3). 

2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang 

anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab 

secara tanggung renteng, setiap anggota komisaris tidak 

bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasarkan 

keputusan dewan komisaris sebagai mana diatur dalam pasal 

104 ayat (4). 

3. Memberikan persetujuan atas bantuan kepada Direksi dalam 

melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1). 

4. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan 

Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan 

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 

118 ayat 1). 

2)  Direksi 

Organ perseroan sebagai mana diatur dalam kitab undang-

undang hukum dagang (untuk selanjutnya dalam penelitian ini 

cukup disebut “KUHD”) dan UUPT adalah terdiri dari dewan 

komisaris, direksi, RUPS berbeda dengan sistem common law yang 

tidak mengenal komisaris atau dewan komisaris. Organ perseroan 

common law hanya mengenal 2 organ yaitu board of director dan 

general meeting of shareholders.  
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Pada umumnya board of director di negara common law  

dibagi menjadi 2 bagian yakni chief executive officer (CEO) dan 

Chairman15, anggota kedireksian harus merupakan elemen yang 

bersifat independen dan objektif dalam mengambil keputusan dan 

pengurusan terhadap perseroan, mereka dapat diartikan sebagai : 

“anjing penjaga” untuk kepentingan saham minoritas. 

Bertolak belakang dengan direksi dalam UUPT, dimana 

tugas dan fungsi direksi adalah melaksanaan kekuasaan 

administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan yang 

dilakukan melalui proses pengelolahan dan penangan bisnis sesuai 

dengan maksud dan tujuan kegiatan perseroan. Direksi sebagai 

salah satu alat pelengkapan perseroan selain mempunyai 

kewenangan melakukan pengurusan terhadap perseroan juga diberi 

wewenang untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar 

pengadilan untuk dan atas perseroan (for and on behalf of the 

company), bukan atas nama pribadi direksi.  

Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib 

bertanggung jawab atas perbuatannya dan untuk kepentingan 

perseroan. Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang 

dianggap tepat dan mendapatkan keuntungan. Tidak cukup hanya 

itu pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Anggota 

Direksi diangkat oleh RUPS untuk pertama kali pengangkatan 

                                                             
15 Harahap M. Yahya, Op Cit, hlm. 343. 
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anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian 

perseroan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat 

kembali.16 

3) RUPS 

Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri 

RUPS dan mengeluarkan pendapatnya. Pada dasarnya, RUPS 

pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan 

perseroan yang dilakukan direksi. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 

UUPT, RUPS adalah suatu forum bagi para pemegang saham 

sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap 

kepengurusan yang dilakukan oleh direksi maupun terhadap 

kekayaan serta kebijakan pengurusan yang dijalankan oleh 

manajemen perseroan. RUPS perseroan mempunyai wewenang 

yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam 

batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran 

dasar sehingga dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi 

dalam perseroan. 17  Namun tidak dapat dikatakan RUPS lebih 

tinggi dari direksi dan dewan komisaris hal ini disebabkan masing-

masing organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai fungsi dan 

tanggung jawab yang mereka miliki. Kewenangan RUPS yang 

paling utama sesuai dengan UUPT adalah sebagai berikut :18 

                                                             
16 Nadapdap Binoto, Op Cit, hlm. 87. 
17 Ibid, hlm. 117. 
18 Harahap M. Yahya, Op Cit, hlm. 307-308. 
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a) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan 

lebih lanjut saham yang dikeluarkan oleh perseroan (pasal 28 

ayat 1). 

b) Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan modal 

perseroan (pasal 41 dan 44 ayat 1). 

c) Mengangkat anggota direksi (pasal 94 ayat 1) 

d) Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengalihkan 

kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan 

perseroan (pasal 102 ayat 1) 

e) Memberikan keputusan atas pembubaran perseroan 

mengangkat likuidator, menerima pertanggung jawaban 

likuidator atas penyelesaian likuidasi (pasal 142 dan 143 ayat 

1). 

2. Tinjauan Umum Tentang Pembubaran di Indonesia 

a. Pengertian Pembubaran 

Pembubaran dalam bahasa belanda liquidatie atau likuidasi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kegiatan 

membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi 

pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta 

yang tersisa kepada pemegang saham (pesero).  

Pengertian pembubaran Perseroan menurut hukum sesuai 

dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UUPT adalah:19 

1) Penghentian kegiatan usaha Perseroan, 

                                                             
19 Ibid, Hlm. 543. 
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2) Penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status 

hukumnya “hilang”, 

3) Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan 

hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban 

likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan 

Negeri atau Hakim Pengawas. 

Pada saat perseroan memasuki tahap pembubaran maka 

terhitung sejak saat itu, segala kegiatan usaha Perseroan harus 

diberhentikan dan Perseroan memasuki tahap likuidasi dimana 

Perseroan sudah tidak diperkenankan lagi menjalankan kegiatan usaha 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam Anggaran 

Dasar. Akan tetapi, perseroan tidak akan kehilangan status badan 

hukumnya sampai berakhirnya proses likuidasi. Direksi dan Dewan 

Komisaris masih tetap ada dan valid dalam perseroan tersebut akan 

tetapi tidak lagi berfungsi sebagai pengurus ataupun pengawas 

perseroan namun Direksi beralih menjadi “Likuidator” atau “Kurator” 

yang dapat mengambil keputusan berkenaan dengan proses 

pembubaran perseroan atau likuidasi dan Dewan Komisaris bertugas 

untuk mengawasi jalannya proses likuidasi yang dilakukan oleh 

likuidator.20  

Oleh sebab itu, walaupun perseroan dalam proses pembubaran, 

ia tidak kehilangan status badan hukumnya namun eksistensi 

                                                             
20 Ibid, Hlm. 544. 
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perseroan tersebut adalah PT dalam likuidasi (vereffening, liquidation 

or settlement) atau PT yang sedang berada dalam status pemberesan. 

Pembubaran perseroan secara definitif baru akan terhitung 

sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS jika 

yang mengangkat likuidator adalah RUPS. Atau sejak tanggal 

pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Pengadilan apabila yang 

mengangkat likuidator adalah Pengadilan Negeri dan pemegang 

saham apabila PT dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS. 

b. Dasar Pembubaran 

Berdasarkan Pasal 142 UUPT mengatur dasar terjadinya 

pembubaran Perseroan yang dibenarkan hukum, adalah sebagai 

berikut: 

1) Berdasarkan keputusan RUPS 

Undang-Undang memberikan suatu hak untuk mengajukan 

usul pembubaran kepada RUPS menurut Pasal 144 ayat (1) yang 

terdiri dari :21 

a. Direksi 

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran dalam pengertian 

Dewan Direksi (Board of Directors) yaitu berdasarkan 

keputusan Rapat Direksi bukan secara sendirian. 

 

 

                                                             
21 Ibid, hlm. 545. 
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b. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris merupakan yang kedua yang berhak 

mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS. Pengajuan 

dilakukan juga berdasarkan keputusan Rapat Dewan 

Komisaris bukan secara individual. 

c. Pemegang Saham 

Ketiga, yang memiliki hak untuk mengajukan usul 

pembubaran kepada RUPS adalah Pemegang saham dengan 

syarat : 

1. Boleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih; 

2. Mereka mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) 

bgaian dari jumlah  seluruh saham dengan hak suara. 

2) Berdasarkan Jangka Waktu Berdirinya Berakhir 

Salah satu cara pembubaran perseroan adalah karena jangka 

waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah 

berakhir.22  Di dalam Anggaran Dasar PT akan berisikan jangka 

waktu berdirinya suatu perseroan yang dapat terbatas untuk jangka 

waktu 30 (tiga puluh) tahun, 75 (tujuh puluh lima) tahun dan dapat 

juga ditetapkan tidak terbatas.23 

3) Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri 

Proses pembubaran berdasarkan penetapan Pengadilan 

Negeri diatur dalam Pasal 146 UUPT yang berbunyi bahwa 

                                                             
22 Sidabalok Janus, Op Cit, hlm. 131. 
23 Harahap M. Yahya, Op Cit, hlm. 548. 
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permohonan pembubaran Perseroan ke Pengadilan Negeri dapat 

dilakukan berdasarkan alasan misalnya “Perseroan tidak mungkin 

untuk dilanjutkan lagi”. Yang dimaksud Perseroan tidak mungkin 

untuk dilanjutkan lagi antara lain:24 

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 

(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat 

pemberitahuan yang disampaikan kepada “instansi pajak” 

b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah “tidak 

diketahui alamatnya” walaupun telah dipanggil melalui iklan 

dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS. 

c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan 

demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat menghasilkan suatu 

keputusan yang kuorum, misalnya 2 (dua) pemegang saham 

yang memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham, 

atau 

d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa, 

sehingga dengan kekayaan yang ada, tidak cukup bagi 

perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan oleh 

karena itu Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan 

usahanya. 

 

                                                             
24 Nadapdap Binoto, Op Cit, hlm. 179. 
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4) Karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup untuk Membayar 

Biaya Kepailitan 

Apabila harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar 

biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, Pengadilan atas usul 

Hakim Pengawas dapat memutuskan “pencabutan” putusan 

pernyataan pailit. Maka dengan demikian terjadi pembubaran 

Perseroan dan RUPS wajib menunjuk likuidator atau dengan 

sendirinya Direksi bertindak sebagai likuidator. 

5) Karena Harta Pailit yang Telah Dinyatakan Pailit dalam Keadaan 

Insolvensi 

Menurut pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang PKPU proses pembubaran karena harta pailit perseroan 

berada dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat 

mengadakan rapat kreditor pada hari, jam dan tempat yang telah 

ditentukan dengan tujuan untuk mendengar seperlunya mengenai 

cara pemberesan harta pailit dan melakukan pencocokan piutang 

yang telah dimasukkan dalam masa tenggang. Jika ketentuan 

tersebut diatas dikaitkan dengan pembubaran perseroan yang 

disebut dalam pasal 142 ayat 1 huruf e UUPT maka setelah 

dijatuhkan putusan pernyataan pailit, harta pailit berada dalam 

keadaan insolvensi atau dalam keadaan pailit. Oleh sebab itu, 

terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, 

perseroan telah berada dalam keadaan “insolvensi” yang berarti 
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sejak saat itu terjadi pembubaran perseroan dilakukan berdasarkan 

RUPS dan penunjukan likuidator untuk melakukan likuidasi. 

3. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan di Australia 

a. Defining Companies 

Sebuah perusahaan adalah badan yang paling umum yang 

dapat dibentuk oleh satu atau lebih individu untuk melakukan kegiatan 

usaha apabila para pemegang saham tidak ingin secara pribadi terikut 

pada suatu kegiatan usaha. Perusahaan adalah sebuah badan hukum 

(legal body) yang sifatnya terpisah atau sebuah entitas yang terbentuk 

seketika pendaftaran dilakukan oleh ASIC sebagaimana diatur pada 

sect 119 Corporations Act 2001 (untuk selanjutnya Corporations Act 

2001 dalam penelitian ini cukup disebut “CA 2001”). Berbeda dengan 

kepemilikan tunggal (sole proprietorship), perusahaan yang sifatnya 

terpisah atas saham memberikan keamanan dan proteksi terhadap para 

pemegang saham dan direksi.  

Perusahaan yang terbatas atas saham juga diberlakukan 

independen sebagai subjek hukum dapat dengan langsung melakukan 

transaksi/aktivitas kepada Pihak Ketiga seperti membeli dan menjual 

aset perusahaan, untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga ataupun 

pihak ketiga dengan perusahaan dan untuk menggugat maupun 

digugat. Beberapa hal tersebut dilakukan menggunakan nama 
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perusahaan dan bukan nama pemegang saham pribadi yang terlibat, 

keterbalikannya dari Sole Proprietorship.25  

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, Perusahaan yang bersifat 

terpisah/terbatas atas saham merupakan sebuah keunggulan bagi 

pemegang saham, hal ini dikarenakan para pemegang saham tidak 

perlu memberikan kontribusi lebih dari jumlah saham yang 

dikeluarkan, hal ini diatur dalam sect 516 CA 2001 yang berbunyi : “If 

the company is a company limited by shares, a member need not 

contribute more than the amout (if any) unpaid on the shares in 

respect of which the member is liable as a present or past member”. 

Di sisi lainnya, perubahan terhadap susunan pemegang saham tidak 

akan mengakibatkan bubarnya perusahaan dan berhentinya kegiatan 

usaha. Ini merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh lembaga 

keuangan dan perusahaan lainnya. 

Dibawah CA 2001 keberadaan sebuah perusahaan yang telah 

terdaftar menjadi Perusahaan terpisah/terbatas atas saham tetap 

berlanjut sampai dengan perusahaan tersebut dicabut pendaftarannya 

(deregistration) pada sistem administrasi ASIC. Pembubaran maupun 

perubahan atas susunan pemegang saham atau perubahan susunan 

pengurus juga diharuskan untuk memberi pelaporan kepada ASIC. 

ASIC merupakan sebuah sistem administrasi yang memiliki fungsi dan 

wewenang untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 

                                                             
25 Hinchy Russell & Mcdermott Peter, Op Cit, hlm. 86. 
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kepengusahaan baik dari pendiriannya, perubahan-perubahan terhadap 

perusahaan, laporan keuangan tahunan dan lain sebagainya wajib 

diberitahukan kepada ASIC.26  

Selayaknya subjek hukum, perusahaan juga dikenakan pajak 

(company tax), Pajak perusahaan dibayar berdasarkan pendapatan 

perusahaan atau yang disebut dengan income tax. 

b. Types of Companies 

Sect 9 CA 2001 menggolongkan Perusahaan menjadi dua jenis 

yakni Public Company dan A Proprietory Company. Dimana A 

Proprietory Company merupakan sebuah perusahaan swasta yang 

kemudian dapat dibagi lagi menjadi Small Proprietary Companies dan 

Large Proprietary Companies yang membedakan skala kegiatan 

usaha Proprietary company menjadi perusahaan dengan skala kecil 

dan perusahaan dengan skala yang besar. Di Australia Proprietary 

Company disingkat menjadi (Pty.Ltd), dan diposisikan setelah nama 

sebuah badan usaha. Sebuah perusahaan yang hanya menggunakan 

kata limited setelah nama perusahaan adalah sebuah perusahaan publik 

(public company). 27  Proprietary Company adalah perusahaan yang 

terdaftar dibawah CA 2001. Sebagaimana diatur dalam chapter 2A 

Sect 113, sebuah proprietary company harus terbatas atas saham 

ataupun tidak terbatas atas saham namun memiliki tidak lebih dari 50 

                                                             
26 Ibid, hlm. 32. 
27 Ibid, hlm. 74-75. 
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(lima puluh) pemegang saham yang tidak termasuk karyawan, dan 

memiliki setidaknya 1 (satu) orang Direktur.  

Bertolak belakang dengan perusahaan publik, proprietary 

company tidak dapat menjual sahamnya ke masyarakat umum. 

Pendirian sebuah perusahaan swasta di Australia (proprietary 

company) sangat mudah dan cepat, hanya membutuhkan jangka waktu 

sebanyak 1 (satu) hari kerja, tidak memiliki batas minimal modal yang 

diperlukan untuk mendirikan sebuah proprietary company di Australia, 

cukup dengan 2 (dua) Dollar Australia (untuk selanjutnya dalam 

penelitian ini cukup disebut “AUD$”) dan seorang Direktur yang 

bertempat tinggal di Australia dan telah berumur 18 (delapan belas) 

tahun dan bertugas dan tanggung jawab dibawah CA 2001, sebuah 

proprietary company dapat didirikan untuk menjalankan sebuah bisnis 

di Australia. 

Pada umumnya, Proprietary Limited Company memiliki lebih 

banyak kelebihan dibandingkan dengan Public Company. Proprietary 

Company tidak diwajibkan menyelenggarakan RUPS tahunan 

selayaknya Public Company dan lebih ringan pada persyaratan 

finansial maupun biaya formalitas lainnya. Proprietary Company 

dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :28 

 

 

                                                             
28 Ibid, hlm. 76. 
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1) Companies Limited by Shares 

Companies limited by shares adalah Perusahaan milik swasta 

yang dibatasi oleh saham, para pemegang saham hanya 

bertanggung jawab atau dapat diminta pertanggung jawaban 

sebesar jumlah saham yang telah dikeluarkan dan belum 

dibayarkan. Apabila perusahaan terbatas atas saham ini mengalami 

kepailitan atau likuidasi, para pemegang saham tidak secara pribadi 

bertanggung jawab atas utang perusahaan karena hanya terbatas 

pada saham yang mereka pegang. Perusahaan jenis ini, memiliki 

keunggulan dan banyak diminati oleh pengusaha yang dikarenakan 

Pada section 515 CA 2001 yang berisi tentang kewajiban 

pemegang saham apabila perusahaan mengalami kepailitan 

maupun likuidasi, yang menyatakan bahwa apabila perusahaan 

mengalami kepailitan atau likuidasi maka pada umumnya, 

pemegang saham wajib melakukan kontribusi kepada perusahaan 

dengan cara melakukan pembayaran terhadap utang perusahaan, 

dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menglikuidasi perusahaan 

tersebut. Namun, pada sect 516 menyatakan bahwa pada suatu 

kondisi, perusahaan yang akan dilikuidasi merupakan perusahaan 

yang terbatas atas saham companies limited by shares maka, para 

pemegang saham tidak perlu melakukan berbagai bentuk 

kontribusi lain, cukup sebatas jumlah saham yang dimilikinya saja. 
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2) Unlimited by share Capital 

Unlimited company by share capital merupakan perusahaan 

yang para pemegang sahamnya/pendiri bertanggung jawab kepada 

perusahaan secara keseluruhan. Baik pada masa berjalan sampai 

dengan perusahaan akan dibubarkan pemegang saham memiliki 

tanggung jawab penuh dan tidak terbatas atas perusahaan. 29 

Dengan demikian, apabila perusahaan mengalami kepailitan atau 

akan dilikuidasi maka, para pemegang saham memiliki kewajiban 

untuk bertanggung jawab sepenuhnya memberikan kontribusi 

dalam bentuk apapun sampai dengan proses likuidasi/pembubaran 

selesai. Jenis perusahaan yang tidak terbatas atas saham seperti ini 

biasanya jarang dibentuk oleh pengusaha. Oleh karena itu, bentuk 

perusahaan seperti ini hanya dipergunakan pada kegiatan usaha 

yang memiliki resiko keuangan rendah seperti kegiatan yang 

bersifat jasa professional seseorang, antara lain seperti firma 

akuntan maupun firma konsultan hukum/advokat. 

Sedangkan keterbalikannya Perusahaan Publik (Public 

Company) dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dapat 

memiliki lebih dari 50 (lima puluh) orang pemegang saham 

termasuk tidak termasuk karyawan dan dimungkinkan untuk 

terlibat pada segala kegiatan dengan tujuan untuk menggalang dana 

atau dengan kata lain hanya Perusahaan publik yang dapat menjual 

                                                             
29 Ibid, hlm. 77. 
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atau menawarkan saham-sahamnya pada Australian Securities 

Exchange .30 Berikut diagram yang menunjukkan jenis Perusahaan 

yang terdaftar dibawah the CA 2001 : 

Tabel 2.1 
Pembagian jenis perusahaan di Australia 

Companies Registered Under the CA 2001 

 

 

 

 

Proprietary Companies 

 

 

 

c. Corporate Governance 

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, Perusahaan 

swasta di Australia memiliki organ-organ yang berfungsi untuk 

melaksanakan pengelolaan agar Perusahaan sepenuhnya menjadi 

sebuah legal entity. Tanpa organ-organ tersebut diatas, maka 

perusahaan merupakan kerangka kosong yang tidak berdaya guna. 

                                                             
30 Kobras Schweizer, Corporate Law 
http://www.schweizer.com.au/articles/Corporate_Law_(SK00079638).pdf yang diakses pada 
tanggal 8 Mei 2015 
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Organ suatu proprietory company di Australia antara lain terbagi 

menjadi 3 (tiga), yaitu:31 

 

1) The Members  

Para anggota atau biasanya dikenal sebagai para pemegang 

saham perseroan, merupakan orang yang memasukkan modal 

usaha kedalam perseroan dan memiliki saham sebagai bukti 

kepemilikan modal tersebut. Para Anggota merupakan pendiri dari 

sebuah perseroan namun memiliki tanggung jawab yang terbatas 

karena perseroan merupakan suatu legal entity yang memiliki 

kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. 32 

Sebagai seorang anggota pada proprietary limited company tidak 

wajib bertanggung jawab atas utang perseroan.  

Namun, hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham 

yang telah dikeluarkan dan belum lunas dibayarkan. Anggota 

dalam perseroan dapat menunjuk seorang atau lebih direktur 

untuk menjalankan perseroan dan bertanggung jawab langsung 

kepada anggota dan untuk mengambil keputusan demi 

kepentingan perseroan dapat dilakukan melalui resolusi rapat atau 

dikenal dengan RUPS. 

 

 

                                                             
31 Hinchy Russell & Mcdermott Peter, Op Cit, hlm. 115. 
32 Ibid, hlm. 120. 
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2) The Board of Directors 

Seperti yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya 

bahwa, tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan 

kepada Direksi perseroan oleh para pemegang saham (the 

Members). Sebuah Proprietary company wajib memiliki minimal 1 

(satu) orang Direksi yang bertempat tinggal di Australia dan Public 

company wajib memiliki minimal 3 (tiga) orang anggota direksi 

yang juga bertempat tinggal di Australia. Direktur sebuah 

perusahaan atau badan lainnya adalah:33 

1. orang yang ditunjuk untuk posisi direktur; atau  

2. orang yang ditunjuk untuk bertindak dalam kapasitasnya selaku 

Direktur.  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Direksi PT 

dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain berupa 

Managing Director, Executive Director, Non-executive Director, 

Governing Director, Associate Director, Aternate Director dan 

Nominee Director yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-

masing. 

Dalam menjalankan usaha perusahaan, direksi tidak 

bertindak secara individual akan tetapi secara kolektif (the 

Decision of Board of Directors). Tanggung jawab manajemen 

diberikan kepada salah seorang Managing Director, biasa dikenal 

                                                             
33 Ibid, hlm. 127. 
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sebagai Chief Executive Officer (CEO) yang berwenang untuk 

melaksanakan dan mengawasi kinerja perusahaan sehari-hari, 

sementara CEO bertanggung jawab kepada Dewan Direksi 

Perseroan (Board of Directors). Keputusan-keputusan berkaitan 

dengan strategi pemasaran dan tindakan-tindakan perseroan 

diambil melalui Rapat Umum Dewan Direksi, Dalam kondisi 

tertentu, ada kemungkinan seorang Direktur perseroan dapat 

mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Dewan 

Direksi dengan ketentuan bahwa pemegang saham lainnya telah 

mengetahui isi rapat dan menandatangani dokumen berisi resolusi 

rapat yang kemudian dimaktub kedalam laporan pembukuan 

perseroan.  

3) Secretary 

Public company diwajibkan untuk mengangkat setidaknya 

1 (satu) orang sekretaris perseroan, berbeda dengan proprietary 

limited company yang tidak diharuskan untuk mengangkat 

seorang sekretaris.34 A Proprietary limited company diberi pilihan 

untuk dapat mengangkat sektretatis atau untuk tidak mengangkat 

sekretaris. Sekretaris perseroan berperan melakukan pengurusan 

segala hal yang berkaitan dengan administrasi perusahaan, bukan 

untuk manajemen perusahaan. Namun, seorang sekretaris 

                                                             
34 Ibid, hlm. 136. 
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perusahaan memiliki kewenangan tersirat untuk masuk ke dalam 

kontrak atas nama perusahaan. 

d. Members’ Meeting 

Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan 

kegiatan usaha perseroan merupakan bagian dari wewenang dan 

tanggung jawab Direksi perseroan berdasarkan Rapat Direksi. 

Sedangkan, keputusan yang berhubungan dengan pengangkatan dan 

pemberhentian anggota direksi, hal yang berkaitan dengan 

kepemilikan saham dan pembubaran perseroan merupakan wewenang 

dari rapat para anggota atau pemegang saham. Rapat Anggota 

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis rapat, antara lain :35 

1) Annual General Meeting (AGM) 

Perusahaan diwajibkan melakukan Annual General Meeting setiap 

tahunnya untuk membahas dan memastikan 3 (tiga) hal penting 

yaitu laporan keuangan perusahaan, laporan anggota Direksi dan 

laporan dari Auditor. Melalui Annual General Meeting juga dapat 

dilakukan pemilihan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan. 

2) The general meeting of members. 

The general meeting of members merupakan sebuah sarana bagi 

para pemegang saham dalam perseroan untuk memberikan 

suaranya dalam sebuah resolusi rapat untuk mencapai suatu 

keputusan bersama demi kebaikan perseroan. Keputusan yang 

                                                             
35 Ibid, hlm. 192. 
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ditentukan dalam The general meeting of members dibagi menjadi 

Ordinary Resolution yang agenda rapat yang masih dianggap 

sederhana dan Special Resolution yang memerlukan sekurang-

kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang 

dikeluarkan oleh anggota yang hadir dalam rapat. Jenis resolusi 

seperti ini dijalankan ketika perseroan mempertimbangkan 

pengurangan jumlah saham atau pembubaran perseroan. 

3) Class Meetings 

Merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham yang 

berbeda dari pemegang saham perseroan pada umumnya. Class 

meetings ini dilakukan untuk membatalkan atau merubah 

keputusan yang diambil oleh pemegang saham utama dalam 

perseroan. 

e. ASIC 

Perseroan di Australia secara administrasi dan regulasi tunduk 

pada ASIC yang merupakan komisi investasi dan sekuritas Australia. 

ASIC dibentuk pada dasarnya untuk menciptakan keteraturan dalam 

bidang investasi dan melindungi investor maupun masyarakat dari 

informasi menyesatkan, dan bentuk tipuan lainnya. Dan guna 

merealisasikan hal tersebut maka system administrasi ASIC memiliki 

tugas sebagai berikut, yakni :36 

                                                             
36 Ibid, hlm. 32. 
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1) memelihara, memfasilitasi dan meningkatkan kinerja sistem 

keuangan suatu perseroan 

2) mempromosikan suatu jaminan akan informasi kepada investor 

dari sistem keuangan 

3) mengelola hukum secara efektif dan dengan persyaratan prosedural 

seminimal mungkin. 

4) menegakkan hukum dan memberikan efek hukum 

5) menerima, mengolah dan menyimpan, efisien dan cepat, informasi 

yang diberikan kepada ASIC  

6) membuat informasi tentang perusahaan dan badan-badan lain yang 

tersedia untuk umum seefisien mungkin. 

Pada prakteknya ASIC mengawasi seluruh hal yang berkaitan 

dengan perseroan dan mewajibkan perseroan di Australia untuk tetap 

melakukan notifikasi terhadap informasi berbentuk apapun kepada 

ASIC. Dengan demikian, seluruh dunia perseroan berada dibawah 

pengawasan ASIC dan apa bila mengharuskan, ASIC dapat mengambil 

tindakan atas perbuatan dan peristiwa yang terjadi terhadap suatu 

perseroan untuk kebaikan bersama. Selain tugas-tugas seperti tersebut 

diatas, ASIC dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi dan memiliki 

wewenang. Fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh  komisi ASIC 

antara lain sebagai berikut :37 

 

                                                             
37 Ibid, hlm. 33. 
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1)  Administrative and Regulatory Functions of ASIC 

ASIC dibentuk untuk menjalankan 2 fungsi yang antara lain 

Administrative Functions dan Regulatory Function yang dapat 

dipahami berdasarkan tabel dibawah ini : 

   Tabel 2.2 
   Two function of ASIC 

 
                 Administrative Function of ASIC 

 
 

 

 

 

 

Regulatory Function of ASIC 

 

 

 

Dalam menjalankan fungsi Administratif, ASIC melakukan 

pemantauan terhadap perkembangan perseroan di Australia dari 

awal pembentukan perseroan/Pendaftaran Perseroan, pemantauan 

terhadap audit keuangan perseroan dan laporan keuangan perseroan 

setiap tahunnya, perizinan dan sumber informasi bagi publik yang 

antara lain berupa informasi mengenai direktur perseroan dan 

anggota lain yang ada didalamnya, informasi permodalan 

perseroan dan lokasi kantor perseroan. Pihak yang ingin 
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memperoleh informasi tersebut cukup mengakses website ASIC 

dan membayar biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh 

informasi tersebut. Sedangkan Regulatory function antara lain 

meliputi perbuatan investigasi terhadap setiap perbuatan penipuan 

dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan perseroan maupun 

sekuritas yang ada di Australia. Seperti ternyata dalam section 13 

ASIC Act, ASIC memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi 

terhadap kemungkinan adanya penipuan, ketidakjujuran dan 

penyalahgunaan jabatan untuk menghindari terjadinya kerugian 

bagi pihak lain. Dan untuk menjalankan fungsi regulatory tersebut, 

ASIC bekerjasama dengan pihak pemerintahan seperti Australian 

Federal Police, Commonwealth Director of Public Prosecutions  

dan National Crime Authority untuk investigasi lebih lanjut.38 

2) Power of ASIC 

Wewenang ASIC juga dibagi menjadi dua jenis yang 

dibentuk agar dapat menunjang jalannya dua fungsi ASIC tersebut. 

Kedua wewenang ASIC antara lain adalah Incidental Power dan 

Specific Power.39 Incidental power digunakan untuk menjalankan 

fungsi Administratif dan Specific power ditujukan untuk 

menjalankan fungsi regulatif perseroan. Incidental power yang 

dimiliki oleh ASIC sebagaimana diatur dalam sect 11 (4) ASIC Act 

menyebutkan bahwa walaupun tidak dinyatakan dengan rinci 

                                                             
38 Ibid, hlm. 35. 
39 Ibid, hlm. 36. 
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perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam Incidental Power 

tersebut, ASIC diberi wewenang untuk mengambil seluruh 

keputusan dan perbuatan apa saja yang dianggap perlu agar fungsi 

Administratif tetap berjalan. Sedangkan, specific power of ASIC 

terdiri dari perbuatan untuk melakukan investigasi, melakukan 

pemeriksanaan terhadap seseorang (dalam hal ini, direktur, 

sekretaris, manajer dan pihak lain yang terlibat dalam perseroan), 

pemeriksaan pembukuan perseroan, tindakan lanjut setelah 

pemeriksaan dan pendengaran pengakuan. Wewenang tersebut 

adalah untuk menunjang jalannya fungsi regulatif ASIC terhadap 

perseroan. 

4. Tinjauan Umum Tentang Pembubaran PT di Australia (Winding-Up 

Companies) 

a. Defining Winding-up 

Winding up (also called ‘liquidation’) is a form of external 

administration under which a liquidator assumes control of a 

company’s affairs to discharge its liabilities in preparation for its 

dissolution. The process of winding up usually occupies several 

months and, in some cases, years. When a company is dissolved, the 

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) strikes its 

name off the register. In some circumstances a dissolved company can 

be restored to the register. 
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Sebuah PT di Australia akan tetap terdaftar dan dianggap aktif 

bahkan setelah PT tersebut tidak lagi melakukan kegiatan usahanya, 

dianggap masih tunduk pada hukum yang berlaku dan harus 

membayar biaya ulasan ASIC setiap tahunnya. Sebuah PT yang sudah 

tidak beroperasi lebih lanjut lagi dan tidak berada pada keadaan 

insolvensi atau kesulitan membayar utang Perseroan wajib dibubarkan 

melalui Keputusan bersama yang disebut voluntary winding-up 

dimulai dari pembuatan pernyataan tertulis oleh anggota Direksi PT 

yang dilakukan pada sebuah Rapat Direksi yang menyatakan PT telah 

melakukan perhitungan dan penyelidikan dan akan mampu utnuk 

membayar utangnya secara tuntas dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

terhitung setelah PT dibubarkan (dalam likuidasi). Pernyataan tersebut 

disebut juga sebagai Deklarasi Solvabilitas. Direktur yang membuat 

Pernyatan Solvabilitas namun tidak dapat mempertanggungjawabkan 

Pernyataan Solvabilitas tersebut akan diberi sanksi berupa membayar 

denda sebesar mulai dari AUS $ 8.500,- (delapan ribu lima ratus 

dollar Australia) dan satu tahun penjara, atau keduanya berdasarkan 

sect 494 CA 2001. PT yang tidak mampu untuk menyelesaikan 

pemberesan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

pembubaran wajib segera memberikan notifikasi mengenai ketidak 

sanggupannya kepada ASIC dan mengajukan pembubaran berdasarkan 

Creditor’s Voluntary Winding-Up. PT yang berada dalam kondisi 

pemberesan (winding-up) tidak diperbolehkan melakukan segala 
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kegiatan usaha dan seluruh kewenangan direktur jatuh kepada 

likuidator.  

b. Types of winding-up 

Pembubaran di Australia diklasifikasikan berdasarkan cara 

pembubarannya yang dapat berupa: 

1) Pembubaran berdasarkan penetapan Pengadilan (winding up by 

court) terdiri dari : the Federal Court of Australia, a Supreme 

Court of a state or territory, the Family Court of Australia and the 

Family Court of a state where relief under the Family Law Act 

1975 (Cth) is involved; 

2) Sebuah pembubaran wajib oleh pengadilan (compulsory winding 

up) dapat berupa : a winding up in insolvency atau another 

compulsory winding up, dan; 

3) Pembubaran berdasarkan Keputusan Bersama (voluntary winding 

up) yang digolongkan menjadi dua yakni : 

a) A members’ voluntary winding up 

Keinginan para pemegang saham untuk membubarkan 

perseroannya yang diambil berdasarkan keputusan RUPS. 

Jenis pembubaran ini berlaku apabila perseroan masih solven 

atau dapat membayarkan utang perseroan selama 12 bulan 

kedepan setelah perseroan dibubarkan. Apabila perseroan tidak 

memenuhi kriteria tersebut maka A member’s voluntary 
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winding-up otomatis berubah menjadi a creditors’ voluntary 

winding up. 

b) A creditors’ voluntary winding up. 

Jenis pembubaran seperti ini dikarenakan perseroan 

insolven untuk dibubarkan berdasarkan para pemegang saham 

dan diperkirakan tidak dapat membayar utang kepada kreditor 

selama 12 bulan kedepan. Kedua jenis pembubaran ini pada 

awalnya memang inisiatif pemegang saham untuk 

membubarkan perseroan akan tetapi perbedaan antara 

members’ voluntary winding up dengan creditors’ voluntary 

winding up adalah likuidator pada creditor voluntary winding 

up merupakan bagian dari kreditor dan mendapat pengaturan 

dan arahan dari para kreditor. 

c. ASIC decision to wind up companies 

ASIC selaku komisi yang mengatur dan menjalankan fungsi 

administratif maupun pengaturan terhadap perseroan di Australia 

membuat komisi ASIC memiliki data seluruh perseroan yang terdaftar 

di Australia. Kewajiban perseroan untuk tetap mengirim data kepada 

ASIC mengenai informasi finansial perseroan, perubahan pengurus 

maupun pemegang saham dan informasi lainnya membuat ASIC 

mengetahui seluruh aktivitas perseroan baik yang masih aktif maupun 

yang telah berhenti melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian, 

apabila ASIC menemukan perseroan yang telah ditinggalkan namun 
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belum dibubarkan, ASIC dapat menggunakan kewenangan yang 

dimilikinya untuk membubarkan perseroan tersebut. Sect 489EA CA 

2001 menyebutkan ASIC memiliki sebuah wewenang khusus untuk 

membubarkan perseroan. Pembubaran perseroan atas keputusan ASIC 

dapat terjadi apabila terpenuhi beberapa kriteria, antara lain : 

1) Perseroan tidak lagi melakukan notifikasi kepada ASIC dalam 

jangka waktu 18 bulan terakhir dan ASIC mempercayai bahwa 

perseroan tersebut tidak lagi aktif menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan sect 489EA(1). 

2) Belum membayar biaya administrasi ASIC selama 12 bulan setelah 

jatuh tempo sect 489EA(2). 

3) ASIC telah memulihkan pendafataran perseroan dalam waktu 6 

bulan terakhir untuk kepentingan umum sect 489EA(3). 

4) ASIC yakin bahwa perseroan tidak sedang menjalankan kegiatan 

usaha dan telah memberi kesempatan kepada para pemegang 

saham dan direksi perseroan untuk membubarkan perseroan, sect 

489EA(4). 

Pada keadaan seperti tersebut diatas, ASIC yakin bahwa 

perseroan telah ditinggalkan oleh para pengurus dan pemegang 

sahamnya dan oleh sebab itu maka ASIC memiliki kewajiban untuk 

membubarkan perseroan demi kepentingan publik.  

ASIC tentunya tidak akan membubarkan seluruh perseroan 

dengan alasan perseroan tersebut ditinggalkan oleh para pengurusnya. 
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ASIC akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil 

keputusan untuk membubarkan perseroan. Yang menjadi bahan 

pertimbangan ASIC untuk membubarkan perseroan berdasarkan 

kewenangannya adalah sebagai berikut, yakni : 

1) Terdapat karyawan yang belum mendapatkan pembayaran upah 

sewajarnya akibat ditinggalkannya perseroan oleh para pengurus 

dan pemegang sahamnya. 

2) Memiliki kreditor dan waktu yang telah cukup bagi kreditor untuk 

mendapat bagiannya dari hasil pemberesan perseroan. 

3) Apakah masih terdapat bisnis perseroan yang sedang berjalan. 

Namun kenyataannya apabila masih terdapat bisnis perseroan yang 

sedang beroperasi, perseroan tersebut tidak akan ditinggal oleh 

pengurusnya.  

4) Apakah terdapat jumlah dana yang tersedia dalam Assetless 

Administration Fund (untuk selanjutnya dalam penelitian ini cukup 

disebut “AA Fund”). AA Fund merupakan sebuah administrasi 

yang dibentuk khusus untuk membantu pembubaran perseroan 

yang tidak memiliki aset tersisa. Ketika ASIC memutuskan untuk 

membubarkan perseroan maka, perseroan dianggap telah 

mengeluarkan resolusi khusus berdasarkan sect 491 CA 2001 

menyatakan bahwa perseroan memutuskan untuk dibubarkan 

secara sukarela atau member’s voluntary winding up. Resolusi ini 

dianggap telah dilakukan pada hari ASIC menggunakan 
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kewenangannya untuk membereskan atau membubarkan perseroan. 

Prosedur pembubaran ini tidak memerlukan deklarasi solvabilitas 

seperti prosedur pembubaran pada umumnya.40 

                                                             
40 Australian Government, Regulatory Guide  hlm. 242. http:// 
http://www.AustralianGCG.com.au/articles/Regulatory_Guide.pdf diakses pada tanggal 16 Mei 
2015  
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