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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) definisi dari Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut sebagai PT) adalah 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. PT merupakan 

badan hukum yang didirikan melalui serangkaian proses hukum. Berikut adalah 

serangkaian proses hukum  pendirian PT : 

a. Kehendak para pihak harus dituangkan dalam akta notaris (Pasal 7 ayat (1)) 

b. Para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan agar PT 

memperoleh status badan hukum melalui jasa tekhnologi informasi system 

administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri hukum dan ham 

dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya : 

i. Nama dan tempat kedudukan PT; 

ii. Jangka waktu berdirinya  PT; 

iii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT 

iv. Jumlah modal dasar,modal ditempatkan, dan modal disetor 
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v. Alamat lengkap PT. 

c.  Permohonan tersebut diatas harus didahului dengan pengajuan nama PT – 

Mengenai tatacara pengajuan dan pemakaian nama PT diatur dengan PP 

(Pasal 9 ayat 4 UU PT) 

d. Pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum PT harus 

diajukan kepada menteri, paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian 

ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung (Pasal 

10 ayat (1) UU PT) 

e. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri akan 

menyatakan “tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara 

elektronik” (Pasal 10 ayat 3) 

f. Dalam janga waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan 

tidak berkeberatan, permohonan yang bersangkutan wajib menyampaikan 

secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 

ayat 5 UU PT) 

g. Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 5 telah 

dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 hari menteri akan 

menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang 

ditandatangani secara elektronik. 
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h. Menteri mengumumkan akta pendirian beserta keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum PT dalam tambahan berita Negara Republik 

Indonesia (Pasal 30 ayat 1 huruf a UU PT)   

PT didirikan melalui serangkaian proses hukum sehingga pembubarannya 

juga wajib melalui serangkaian proses hukum. Rangkaian proses hukum tersebut 

diatur dalam BAB X UU PT tentang “Pembubaran,Likuidasi dan berakhirnya status 

badan hukum”.Walaupun diatur dalam UU PT tetapi tidak disebutkan mengenai 

definisi dari likuidasi maupun pembubaran. Dalam bukunya yang berjudul “Hukum 

Perseroan Terbatas” M.Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran 

PT ditafsirkan dari Pasal 143 ayat (1) UU PT adalah : 
1
 

a. penghentian kegiatan usaha PT,  

b. namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status 

hukumnya “hilang”,  

c. PT yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai 

selesainya likuidasi, dan pertanggung jawaban likuidator proses akhir 

likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri, atau Hakim Pengawas.  

 

Dalam Pasal 142 UU PT  disebutkan alasan pembubaran PT,antara lain : 

a. Berdasarkan keputusan RUPS 

b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan oleh anggaran dasar yang 

telah berakhir 

c. Berdasarkan penetapan pengadilan 

d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk 

membayar biaya kepailitan 

e. Karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan 

insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau  

f. Karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT melakukan 

likuidasi sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan. 

                                                        
1
 Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika. Jakarta, 2013 h. 543 
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Namun tentu saja pembubaran PT tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, 

terdapat kepentingan banyak pihak yang terkait dengan PT yang wajib diperhatikan 

dan dilindungi sehingga diperlukan tindakan-tindakan “pemberesan”. Rudhi Prasetya 

dalam bukunya yang berjudul “Perseroan Terbatas” berpendapat bahwa likuidasi 

adalah masa tenggang waktu sebelum pembubaran untuk menjalani pemberesan 

inilah yang dinamakan masa tenggang waktu likuidasi PT.  

Berdasar Pasal 142 ayat (2) UU PT ,yang berbunyi: 

 “Dalam hal terjadi pembubaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  

(a) Wajib diikuti likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator;dan 

(b) PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk 

membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi.” 

 

Kurator atau likuidator adalah pihak yang berwenang melakukan tindakan 

pemberesan selama PT berada dalam masa likuidasi. Selama masa likuidasi PT tidak 

diperkenankan melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan 

semua urusan PT dalam likuidasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 142 ayat 

(1) huruf (b). Kurator hanya menjalankan likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal 

Pereroan bubar berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf e yaitu karena harta pailit PT yang 

telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi.  

Likuidator dapat diangkat berdasarkan RUPS (Pasal 142 (3) UU PT), putusan 

Pengadilan Negeri (Pasal 146 (2) UU PT). Namun dalam hal pengangkatan likuidator 

oleh Pengadilan’ negeri dalam Pasal 146 (1) UU PT ditentukan secara limitatif, yaitu: 
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a) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan PT melanggar kepentingan 

umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan;  

b) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat 

hukum dalam akta pendirian;  

c) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris 

berdasarkan alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.  

 

Masa likuidasi diperlukan untuk memberi kesempatan kepada likuidator 

menjalankan pemberesan. Likuidator memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 

147 jo Pasal 149 ayat (1) UU PT. Kewajiban likuidator antara lain adalah: 

1. Berdasar pasal 147 UU PT, Likuidator wajib memberitahukan pembubaran : 

a. kepada semua kreditor dengan cara mengumumkannya dalam surat 

kabar dan berita Negara RI; 

b. kepada menteri untuk dicatat dalam daftar PT bahwa PT dalam 

keadaan likuidasi,yang untuk ini wajib dilengkapi dengan bukti dasar 

hukum pembubaran, dan bukti telah diumumkannya dalam surat kabar 

 

2. Berdasar pasal 149 ayat (1) UU PT, kewajiban likuidator meliputi: 

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang PT; 

b. Pengumuman dalam surat kabar dan berita negara RI mengenai 

rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; 

c. Pembayaran kepada kreditor; 

d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; 

e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan. 

 

3. Selain itu berdasar Pasal 149 ayat (2) UU PT, Likuidator wajib mengajukan 

permohonan pailit apabila likuidator memperkirakan bahwa utang PT lebih 

besar daripada kekayaan PT. 

Seiring dengan adanya kewajiban selalu diiringi dengan kemungkinan untuk 

lalai dan kelalaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kelalaian likuidator dalam 

menjalankan tugasnya dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkaitan 
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dengan PT contohnya : kreditor tidak berkesempatan mengajukan tagihan karena 

jangka waktu pengajuan tagihan telah lewat, rekanan bisnis PT masih menganggap 

PT masih tetap eksis, dan lain-lain. Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu kerugian 

yang bersifat materiil tetapi juga kerugian immateriil. Oleh karena adanya 

kemungkinan terjadi kelalaian likuidator maka UU PT mengatur dalam Pasal 148 UU 

PT yang berbunyi : 

“ (1)  Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, 

pembubaran PT tidak berlaku bagi pihak ketiga. 

(2)  Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara 

tanggung renteng dengan PT bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita pihak ketiga. ” 

 

diatur bahwa apabila likuidator lalai dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

147 UU PT maka likuidator secara tanggung renteng dengan PT bertanggung jawab 

atas kerugian yang diderita pihak ketiga dan pembubaran PT tidak berlaku bagi pihak 

ketiga. Menjadi perlu diperhatikan dalam hal kelalaian likuidator dalam melakukan 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 UU PT, PT juga turut 

bertanggung jawab secara renteng dengan likuidator atas kerugian yang diderita oleh 

pihak ketiga. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena semenjak menjadi PT 

“dalam likuidasi” maka wewenang untuk mewakili dan mengurus PT yang dimiliki 

oleh direksi beralih pada likuidator sehingga apabila likuidator lalai dan PT wajib 

turut bertanggung jawab secara renteng maka PT seharusnya “dirugikan” oleh 

peraturan ini. 
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Dengan “kejanggalan - kejanggalan” yang disebutkan diatas penulis 

berpendapat bahwa hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi 

ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan legal problem solver 

yang tepat untuk masalah yang mungkin muncul dimasa depan dan penulis berharap 

skripsi ini dapat berguna untuk masyarakat luas. Dengan memperhatikan hal-hal yang 

disebutkan diatas, maka penulisan skripsi ini akan membahas “Tanggung Jawab 

Perseroan Terbatas atas kerugian pihak ketiga karena kelalaian likuidator 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) UU PT”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Pembubaran dan Tanggung Jawab Likuidator 

2. Kerugian dan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga karena 

kelalaian likuidator sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) UU PT. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk : 

a. Memenuhi persyaratan untuk meenyelesaikan studi di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kelalaian likuidator 

c. Untuk mengetahui dan memahami PT yang dimaksud dalam Pasal 148 UU 

PT. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN 
PIHAK KETIGA KARENA KELALAIAN LIKUIDATOR MELAKUKAN 
PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN PERSEROAN KEPADA KREDITOR DAN MENTERI

MARKUS SUGIARTO



8 
 

 
 

1.4.Metode Penelitian 

1.4.1. Tipe Penelitian Hukum 

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian 

Hukum  Normatif  yang akan menjawab isu hukum. Sesuai dengan pendapat 

dari Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian 

Hukum” bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu Hukum yang dihadapi.
2
  

1.4.2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah : 

a. statute approach,yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undnag dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani
3

. Sumber peraturan perundang-

undangan yang digunakan ialah Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

b. Conceptual approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

                                                        
2
 Peter Mahmud Marzuki , penelitian Hukum, Prenada Media, 2005, Jakarta h. 35 

3
 Ibid, h. 93 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN 
PIHAK KETIGA KARENA KELALAIAN LIKUIDATOR MELAKUKAN 
PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN PERSEROAN KEPADA KREDITOR DAN MENTERI

MARKUS SUGIARTO



9 
 

 
 

ilmu hukum.
4

 Pandangan-pandangan yang diggunakan adalah 

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dan terkait dengan 

isu hukum yang dihadapi. 

1.4.3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdiri dari : 

a) Sumber hukum primer adalah Sumber hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas.
5
 

Dalam hal ini adalah Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang  

b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal 

ini adalah literature, jurnal hukum dan pendapat-pendapat ahli yang 

terkait dengan isu hukum. 

1.4.3.1. Analisa bahan hukum 

Analisis sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan pola 

pikir yaitu suatu metode analisa dengan cara menganalisis sumber-sumber 

bahan hukum yang terkait dengan konsep-konsep umum yang terdapat dalam 

                                                        
4
 Ibid, h. 96 

5
 Ibid, h. 141 
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peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait, kemudian atas 

konsep-konsep umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang 

sesuai dengan rumusan masalah. 

 

1.4.3.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan oleh penulis adalah dengan mencari peraturan-peraturan dan 

literatur-literatur lain yang terkait dengan isu hukum kemudian menganalisis 

dan memahami bahan-bahan hukum tersebut dan menggunakannya untuk 

menemukan jawaban dari isu hukum . 

 

1.5. Pertanggung Jawaban Sistematika 

Pertanggung jawaban sistematika adalah uraian singkat tentang penelitian ini. 

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang didalamnya juga termasuk pendahuluan. 

Bab I di dalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang,Rumusan 

Masalah, Tujuan penulisan, dan Metode penelitian. Hal tersebut diletakkan dalam 

Bab I karena berisikan landasan-landasan pemikiran dan fakta-fakta hukum yang 

menjadi dasar serta pedoman bagi  penelitian ini. 

Bab II  akan membahas mengenai bentuk-bentuk kelalaian likuidator, dalam 

bab ini juga akan dibahas tentang proses pengangkatan , kewajiban, hak dan 

pertanggung jawaban dari likuidator dalam proses pembubaran PT. 
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Bab III akan membahas tentang konsep kerugian, kerugian yang dialami pihak 

ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) UU PT,  siapakah PT yang 

disebutkan dalam Pasal 148 ayat (2) UU PT,  PT wajib bertanggung jawab secara 

renteng dengan likuidator atas kerugian pihak ketiga dalam hal likuidator lalai. 

Bab IV merupakan bagian penutup dan saran yang merupakan akhir dari 

penelitian ini. Dalam bab ini terdapat kesimpulan yang didapat penulis setelah proses 

penelitian, serta saran dari penulis yang diharapkan dapat menjawab dan menjadi 

legal problem solver dari isu hukum yang dihadapi.
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