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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
A. Kesimpulan 

1. Persamaan dan perbedaan prosedur pembubaran PT beserta akibat hukum 

yang berlaku bagi PT yang dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS di 

Indonesia dan Australia 

Prosedur pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS disetiap 

negara yang ada di dunia ini pada umumnya hampir sama, cukup sedikit 

perbedaan yang ditemukan dalam hal membubarkan PT berdasarkan 

keputusan RUPS yang dianut oleh masing-masing negara, perbedaan 

tersebut dapat timbul dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum yang 

dianut masing-masing negara maupun lembaga dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Apabila ditinjau dari prosedur pembubaran dan likuidasi PT 

berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan oleh masing-masing 

negara, Indonesia dengan Australia dapat disimpulkan bahwa prosedur 

pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS yang dianut oleh kedua 

negara tersebut pada umumnya juga hampir sama. Australia sebagai 

negara penganut sistem hukum common law menyebabkan prosedur 

hukum yang digunakan untuk membubarkan dan membereskan PT 

menggunakan tata cara yang pada umumnya juga digunakan oleh negara 

penganut sistem common law lainnya. Sedangkan negara Indonesia yang 

menggunakan sistem hukum civil law menggunakan prosedur pembubaran 

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



94 
 

                           Universitas Internasional Batam 

dan pemberesan yang hampir sama dengan negara yang juga menganut 

sistem hukum civil law. 

Letak spesifik perbedaan antar kedua jenis prosedur pembubaran 

yang dianut oleh Indonesia dengan Australia adalah pada diperlukannya 

sebuah declaration of solvency yang dibuat oleh anggota direksi pada 

tahap permulaan prosedur pembubaran PT pada negara penganut sistem 

hukum common law yakni Australia sedangkan untuk membubarkan PT 

berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia tidak memerlukan declaration 

of solvency sebagaimana yang dibutuhkan oleh Australia. Declaration of 

solvency ini merupakan langkah kehati-hatian yang dianut oleh Australia 

untuk memastikan sebuah PT adalah solven untuk dibubarkan berdasarkan 

member’s voluntary winding up akan tetapi juga menjadi salah satu 

hambatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota direksi.  

Selain perbedaan yang disebut diatas, prosedur pembubaran, tata 

cara pemberitahuan terhadap pembaharuan PT yang berada dalam status 

likuidasi di Indonesia dengan Australia juga berbeda. Indonesia 

melaporkan setiap pembaharuan yang terjadi ke Menkum HAM RI yang 

terletak di Jakarta melalui sistem elektronik administrasi badan hukum 

(sisminbakum) dan diikuti dengan pengiriman dokumen fisik ke Menkum 

HAM RI sedangkan sistem pemberitahuan Australia ditujukan kepada 

komisi ASIC yang dilakukan cukup dengan memasuki laman ASIC (Lodge 

on to ASIC).Sedangkan dalam hal jangka waktu yang dibutuhkan oleh 

masing-masing negara untuk membubarkan PT berdasarkan keputusan 
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RUPS sampai dengan tahap penyelesaian akhir adalah Australia 

membutuhkan satu tahun lima bulan dan Indonesia membutuhkan waktu 

dua tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

negara memiliki kelemahan dan kelebihannya dalam hal pembubaran PT 

akan tetapi, prosedur pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS yang 

dianut oleh Australia lebih efektif.  

 

2. Hambatan-hambatan yang dialami pada saat membubarkan PT 

berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia dan Australia 

Dalam melaksanakan pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS 

di masing-masing negara Indonesia maupun Australia sama-sama 

mengalami hambatan-hambatan yang membuat proses pembubaran PT 

menjadi semakin rumit dan lama. Akan tetapi hal-hal yang dapat menjadi 

hambatan bagi pembubaran PT di Indonesia lebih banyak daripada hal 

yang menjadi hambatan bagi Australia. Selain sama-sama membutuhkan 

jangka waktu yang panjang, masyarakat yang kurang paham terhadap 

prosedur pembubaran dan belum adanya koordinasi kerja antar instansi 

pemerintahan menjadi hambatan bagi pembubaran PT di Indonesia. 

Sedangkan di Australia yang menjadi hambatan pembubaran PT 

berdasarkan keputusan RUPS adalah keharusan anggota direksi membuat 

declaration of solvency. 
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3. Kelemahan dan kelebihan metode pembubaran PT berdasarkan keputusan 

RUPS di Indonesia dan Australia 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 4 menyatakan bahwa 

prosedur pembubaran yang dianut oleh Indonesia berbeda dengan prosedur 

pembubaran PT yang dianut oleh Australia. Perbedaan prosedur 

pembubaran tersebut otomatis menyebabkan adanya kelemahan dan 

kelebihan dari prosedur pembubaran PT dari masing-masing prosedur 

pembubaran PT di Indonesia maupun di Australia. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan atas 

pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia lebih sedikit 

apabila dibandingkan dengan kelemahannya, yakni sebagai berikut: 

Kelemahan: 

a. Jangka waktu pembubaran lama 

b. Menkum HAM RI pada Direktorat Perdata memiliki fungsi 

pemantauan badan hukum yang masih terbatas 

Kelebihan: 

a. Direksi ditunjuk sebagai likuidator untuk menyelenggarakan likuidasi 

b. Biaya/ongkos konsultan yang tergolong lebih murah 

dan sebaliknya prosedur pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS 

yang dianut oleh Australia memiliki lebih banyak kelebihan dan sedikit 

kelemahan dengan uraian sebagai berikut: 

Kelemahan: 

 Need of Declaration of solvency 
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Kelebihan: 

a. Liquidator is responsible to member’s of the company 

b. Multi fungsi yang dijalankan ASIC  

c. Need of Declaration of solvency 

Dengan demikian metode yang digunakan oleh Australia diyakini lebih 

efektif, menghemat waktu serta mempermudah pembubaran PT 

berdasarkan keputusan RUPS karena Australia memiliki lembaga ASIC 

yang secara keseluruhan mengatur mengenai PT di Australia. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui 

beberapa kendala, antara lain : 

1. Keterbatasan sumber buku, dimana buku-buku mengenai prosedur 

pembubaran dan pemberesan PT yang menyeluruh tidak banyak serta 

belum membahas secara rinci apa saja prosedur yang harus dilalui dan hal-

hal yang menjadi hambatan dalam membubarkan PT di Indonesia. 

Demikian juga, terdapat keterbatasan sumber buku yang membahas 

mengenai pembubaran dan pemberesan PT di Australia. Hal tersebut 

cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini. 

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan 

hukum nasional dan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dan 
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Australia. Penulis harus menyediakan waktu lebih untuk mempelajari 

ketentuan hukum nasional dan sistem hukum negara Australia. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi 

kepada Indonesia dan Australia, yaitu disarankan agar : 

1. Dapat melakukan upaya perbaikan atas kelemahan dan hambatan yang 

dialami oleh Indonesia maupun Australia dalam hal pembubaran dan 

pemberesan PT berdasarkan keputusan RUPS serta tetap mempertahankan 

hal-hal yang menjadi kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing negara.  

2. Prosedur pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia 

seharusnya dapat dibuat secara lebih terkodifikasi, agar masyarakat dan 

pengusaha dapat lebih memahami pentingnya pembubaran PT bagi 

pengusaha sendiri demikian juga negara Republik Indonesia.  
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