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a. Syarat-syarat pendirian Perusahaan PMA di Indonesia

1. Persyaratan Masuk dan Pelaksanaan PMA

PMA yang akan menanamkan modalnya di suatu negara biasanya
berhadapan dengan prosedur perizinan dan persetujuan oleh
badan yang berwenang yang bertanggung jawab terhadap
administrasi penanaman modal. Di Indonesia badan ini disebut
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pasal 23 ayat 2 UU
Penanaman Modal).

2. Persyaratan Permodalan (Capitalisation Requirement)

Persyaratan permodalan merupakan suatu syarat dapat masuknya 
PMA langsung, PM yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan 
diizinkan untuk menanamkan modalnya di negara penerima modal.
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3. Persyaratan Bidang Usaha (Carve-out/Exclusions)

Dibeberapa negara terdapat UU atau peraturan yang mengatur
bidang-bidang atau sektor-sektor apa yang diperbolehkan
dimasuki oleh PMA, dengan alasan:

1. industri tsb tidak mensyaratkan modal yang besar dan tidak
terlalu beresiko, sehingga dikelola oleh PMDN.

2. industri tsb lebih baik apabila dikerjakan oleh PMDN
3. ketakutan negara penerima modal apabila membolehkan

perusahaan asing multinasional masuk akan menggeser dan
mengambil alih perusahaan domestik

4. Persyaratan Kepemilikan (Ownership Restriction)

Beberapa negara khususnya negara berkembang membuat 
pembatasan terhadap pemilikan PMA di sektor industri tertentu
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1. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

2. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka 

peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)

3. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam 

BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)(ps. 7 ayat 4)

4. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 &

ps. 108 ayat 3)

5. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia (UU No. 40 

Tahun 2007 tentang PT)  

FORMAL

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (perjanjian antara dua orang atau lebih);

2. dibuat dengan akta autentik

3. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar 

(ps. 32, ps 33) (modal dasar perseroan)

4. pengambilan saham saat perseroan didirikan

MATERIL
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Syarat – Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

1. Akta Pendirian.

2. Pengesahan Oleh Menteri.

Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara

membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik.

Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna

memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat

dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh

kepada seorang Notaris dengan hak substitusi.

Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta

pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan

oleh para pendiri secara bersama – sama melalui sebuah

permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri

Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
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3. Pendaftaran.

Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi :
a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.

b. Alamat lengkap Perseroan.

c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai 
pengesahan badan hukum Perseroan.

d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan 
Menteri.

e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal 
penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.

f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian 
dan akta perubahan anggaran dasar.

g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris Perseroan.

h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal 
penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah 
diberitahukan kepada Menteri.

i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan.

j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi 
Perseroan yang wajib diaudit.
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b. Bentuk perusahaan PMA di Indonesia

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan

terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan
di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa PMA
berbentuk PT merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan PMA.

7

c. Komposisi kepemilikan saham dalam Perusahaan

PMA di Indonesia

Komposisi kepemilikan saham dalam Perusahaan PMA diatur lebih
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Setiap bidang usaha
memiliki kualifikasi besaran modal yang berbeda-beda, berikut akan
dijelaskan beberapa bidang usaha dalam bentuk tabel dibawah ini:
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BIDANG BIDANG USAHA KEPEMILIKAN MODAL 

PMA(Maksimal)

Energi dan Sumber 

Daya Mineral

Migas Panas Bumi 95%

Pembangkit listrik 95%

Pekerjaan Umum

Pengusahaan Air Minum 95%

Pengusahaan Jalan Tol 95%

keuangan Leasing 85%

kesehatan Laboratorium Klinik 67%
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d.

Bidang-bidang usaha yang dapat dikelola oleh

Perusahaan PMA dan yang dilarang untuk dikelola

Perusahaan PMA

Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal  

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi
kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau
jenis usaha yang disyaratkan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan.

2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing
adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan

perag, dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup

berdasarkan undang-undang.
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Atas amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, mengenai bidang usaha diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup

dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di

Bidang Penanaman Modal.

Yang selanjutkan akan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 :

1. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha
tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan
penanaman modal.

2. Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Presiden.
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Pasal 2 :

1. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai
kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu
bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi, bidang usaha yang
dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang
dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha
yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang
usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

2. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan

Presiden.
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1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kehutanan
3. Bidang Perindustrian
4. Bidang Perhubungan
5. Bidang Komunikasi dan 

Informatika
6. Bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan
7. Bidang Pariwisara dan 

Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 

2014

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kehutanan
3. Bidang Kelautan dan Perikanan
4. Bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral
5. Bidang Perindustrian
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Pekerjaan Umum
8. Bidang Perdagangan
9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif
10.Bidang Perhubungan
11.Bidang Komunikasi dan Informatika
12.Bidang Keuangan
13.Bidang Perbankan
14.Bidang Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
16.Bidang Kesehatan

Lampiran I

Bidang Usaha Tertutup

Lampiran II

Bidang Usaha Terbuka

12
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Bidang Usaha Tertutup

14

Bidang Usaha Terbuka
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7. Bidang Pekerjaan Umum

e.
Hak-hak yang dapat dimiliki Perusahaan PMA di

Indonesia

Pasal 8 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal  

Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan
repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
c. dana yang diperlukan untuk:

1) pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah
jadi, atau barang jadi; atau

2) penggantian barang modal dalam rangka melindungi
kelangsungan hidup penanaman modal;

d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman
modal;

e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang

bekerja dalam perusahaan penanaman modal; 20
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h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis,

biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen,
pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan
pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan

l. hasil penjualan aset

Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal  

Setiap penanam modal berhak mendapat:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang

dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
21

Pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal  

Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan
kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

1. Hak Guna Usaha (HGU)
Jangka waktu penggunaan dapat diberikan dengan jumlah 95
tahun, dengan cara dapat di perpanjang di muka sekaligus
selama 60 tahun dan diperbarui selama 35 tahun.

2. Hak Guna Bangunan (HGB)
Jangka waktu penggunaan dapat diberikan dengan jumlah 80
tahun, dengan cara dapat diperpanjang di muka sekaligus
selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun.

3. Hak Pakai
Jangka waktu penggunaan dapat diberikan dengan jumlah 70
tahun, diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahundan
dapat diperbarui selama 25 tahun.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.21-22/PUU-V/2007 

mengenai pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

membatalkan perpanjangan hak atas tanah. 

Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan bahwa sebagian ketentuan Pasal
22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)
bertentangan dengan konstitusi.

Pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka

sekaligus” dalam rumusan pasal 22 ayat (1) dan (2) maupun kata
“sekaligus di muka” dalam pasal 22 ayat (4) UU Penanaman modal telah
mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu
menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan
dengan prinsip penguasaan oleh negara.

Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentang dengan Pasal 33 UUDNRI

Tahun 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan
dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanam modal untuk
memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung
dengan PM. Khususnya yang berlaku pada ketentuan UU No. 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) dan

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan

Hak Pakai atas tanah 23

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) 
dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak 

Pakai atas tanah

RINGKASAN PUTUSAN MK

1. Pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di

muka sekaligus” dalam rumusan pasal 22 ayat (1) dan (2)
maupun kata “sekaligus di muka” dalam pasal 22 ayat (4)
UU Penanaman modal dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
dimaksud menjadi berbunyi:

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat
diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas
permohonan penanam modal. 24

JANGKA WAKTU DIPERPANJANG TOTAL

HGU 35 th 25th 60th

HGB 30th 20th 50th

Hak atas Pakai 25th 20th 45th
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Lanjutan Ringkasan Putusan MK

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan
dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan
antara lain: a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang
dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang
lebih berdaya saing; b. penanaman modal dengan tingkat risiko
penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka
panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; d.
penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan e.
penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan
tidak merugikan kepentingan umum.

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa
tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan
keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.(4) Pemberian dan
perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau
dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal
menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan
atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan.

25

f. Kewajiban-kewajiban Perusahaan PMA di Indonesia 

Kewajiban penanam modal, khususnya investor asing diatur
dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal, yang meliputi kewajiban
berupa:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman 
Modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 
kegiatan usaha penanaman modal; dan

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang

tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap

untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan

lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Karena Perusahaan PMA berbentuk PT, maka berakhirnya
perusahaan PMA menurut Pasal 142 ayat (1) UU No. 40
Tahun 2007 Tentang PT, Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam

anggaran dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan

pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk
membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan 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 Perseroan sehingga
mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kapan berakhirnya Perusahaan PMA di Indonesia

28
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Dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah

Dibatalkan secara sepihak merupakan pembatalan atau tidak
berlaku lagi izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan
penanaman modal asing. Pembatalan izin ini dilakukan oleh pejabat
yang berwenang. Faktor penyebab pembatalan izin penanaman
modal ini adalah karena penanam modal asing telah melalaikan
kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik yang tercantum
dalam izinnya maupun yang terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Seperti, perusahaan
penanaman modal asing yang telah melakukan pencemaran
lingkungan atau perusahaan penanaman modal asing tidak
melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Sebelum
pembatalan itu dilakukan, Pemerintah harus memberikan teguran
atau somasi kepada perusahaan penanaman modal asing minimal
tiga kali.

Contoh:
sengketa investasi melawan Churchill Mining Plc di badan arbitrase
Internasional Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)
karena pencabutan izin usaha.

29

CHURCHILL MINING PLC

Sengketa investasi yang diajukan oleh Churchill Mining
Plc terhadap Indonesia itu berawal dari pencabutan izin
pertambangan Ridlatama Group oleh Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur. Lahan Ridlatama sebelumnya
dikuasai oleh Grup Nusantara, yang berakhir pada 2006-
2007. Setelah itu, lahan dikuasai oleh PT Ridlatama yang
kemudian diakuisisi oleh Churchill.

Pada Mei 2012, Churchill Mining memasukkan

gugatan ke Tribunal ICSID. Hingga saat ini, kasus masih
bergulir di Tribunal ICSID dan belum memasuki pokok
perkara. Atas gugatan ini, Churchill Mining meminta
pemerintah Indonesia membayar US$ 1,1 miliar atas
kerugian akibat pencabutan izin itu.

30

Batal demi hukum

Batal demi hukum merupakan batalnya atau tidak
berlakunya izin yang diberikan kepada penanam modal asing
karena telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Sejak
diterbitkannya izin penanaman modal, maka penanam modal
asing harus melaksanakan proyek dalam bentuk kegiatan
yang nyata, baik dalam bentuk administrasi maupun dalam
bentuk fisik. Apabila hal itu tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu tiga tahun, maka izin penanaman modal asing
batal demi hukum.

31

h.
Tanggung jawab Perusahaan PMA dalam hal

menghadapi kepailitan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal  

Enam tanggung jawab penanam modal, khususnya penanam 
modal asing, yaitu:
1. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika penanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara
sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah
praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.

4. menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan. Dan

kesejahteraan pekerja, dan
6. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

32
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Dalam hal terjadi kepailitan, sesuai dengan ketentuan pasal 16 huruf
b, maka perusahaan penanam modal yang pailit wajib menanggung
dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam
modal mengalami kepailitan.

Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, bahwa:

Ayat 2 :
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian
Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh
kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota
direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas
seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit
tersebut.

Ayat 3:
Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi
yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota
direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.

33

Ayat 4:

Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan
perseroan apabila dapat membuktikan:
1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-

hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
dilakukan; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya
kepailitan;

34

Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas

Menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena
kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan
pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh
direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar
seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap
anggota dean komisaris secara tanggung renteng ikut
bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang
belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi
anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima
tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

35

Pasal 115 ayat (3)

Memberi kemungkinan kepada anggota DK membebaskan diri
dari keikutsertaan bertanggungjawab pribadi dan solider atas
kepailitan Perseroan.
Syarat yang dapat membebaskannya digantungkan pada
faktor kemampuan membuktikan hal-hal berikut ini:
1. Kepalilitan tersebut bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya
2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik

dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai maksud dan tujuan Perseroan

3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, langsung/tidak
langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang
mengakibatkan kepailitan

4. Telah memberikan nasihat ke direksi untuk mencegah
terjadinya kepailitan

36
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PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI

INDONESIA

Ira Chandra Puspita

NIM. 146010100111004

Absen. 01

1

PENDAHULUAN

� Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”), PMA 
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam 
modal dalam negeri.

� Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara 
asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang 
melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik 
Indonesia (Pasal 1 angka 6 UU 25/2007).

� PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan 
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara 
Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang (Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007). 2

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN PMA

Formal (berdasarkan UU No. 40/2007)

a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1)) M

b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia F

c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali 
dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3) F

d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan 
diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4) F

e. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 
25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33) M

f. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 
3 & ps. 108 ayat 3) F

g. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang 
didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA F 3

Materiil

a. KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri). Kalau 
pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1 orang lain 
lagi yang bertindak sebagai pendiri/pemegang saham

b. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, 
modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu 
tergantung
pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan 
berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal 
disetor ke kas Perseroan.
Kriterianya adalah:

· SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200jt

· SIUP Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp. 500jt

· SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt

c. Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal 
dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu 
akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal 
dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung 
dari kebutuhan.

d. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase nya)
Misalnya: A = 25% B = 50% C = 25%

e. Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan 
Komisaris 4
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BENTUK PERUSAHAAN PMA DI INDONESIA

Dasar Hukum pembentukan PT, masing-masing sebagai berikut:

a. PT Tertutup (PT Biasa) : berdasarkan UU No. 40/2007 
tentang Perseroan Terbatas

b. PT. Terbuka (PT go public):berdasarkan UU No. 40/2007 dan 
UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

c. PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 
12/1970

d. PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 
11/1970 tentang PMA. PMA wajib dalam bentuk perseroan 
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang (Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007).

e. PT. PERSERO berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-
Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang 
Perusahaan Perseroan

5

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

� Batasan kepemilikan saham asing suatu perusahaan 
tergantung dari jenis bidang usaha yang dijalankan yang 
diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 
tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP 
DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN 
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. 
Apabila bidang usaha tersebut tidak tercantum dalam 
Perpres No. 36 tahun 2010, maka pada prinsipnya 
bidang usaha tersebut dapat terbuka untuk 100% asing 
kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan. 

� Pada Perpres Nomor 39 Tahun 2014, batas kepemilikan 
modal asing dalam bidang usaha yang terbuka ataupun 
terbuka bersyarat dalam penanaman modal ditentukan 
dalam lampiran peraturan ini. 6

BIDANG USAHA BAGI INVESTOR ASING DI

INDONESIA

“Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi 

kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha 

atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan 

terbuka dengan persyaratan”. – Pasal 12 ayat (1) 

UU 25 Tahun 2007

7

BIDANG USAHA YANG DAPAT DIKELOLA OLEH

PMA

Menurut Pasal 2 Perpres 39/2014, bidang usaha yang 
terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu 
yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman 
modal dengan syarat tertentu

“bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah 
bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai 
kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu yaitu 
bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi, bidang usaha yang 
dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang 
dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang 
dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha 
yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.”

8
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Bidang usaha Jenis usaha Kepemilikan modal

1. Jasa konstruksi migas: Platform kepemilikan modal asing 

maksimal 85%

tangki spherical kepemilikan modal asing max. 

49%

instalasi pipa penyalur di laut kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

instalasi pipa penyalur di laut kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

2. jasa survei: Survei migas kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

Survei geologi dan geofisika kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

Survei panas bumi kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

4. jasa pengoperasian dan 

pemeliharaan panas bumi
kepemilikan modal asing 

maksimal 90%

7. pengelolaan dan 

pembuangan sampah yang 

tidak berbahaya

kepemilikan modal asing 

maksimal 95%

9

Bidang usaha Jenis usaha Kepemilikan modal

8. jasa perdagangan: distributor kepemilikan modal asing 

maksimal 33%

pergudangan kepemilikan modal asing 

maksimal 33%

cold storage kepemilikan modal asing di 

Jawa dan Bali maksimal 33%

kepemilikan modal asing di 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Papua 

maksimal 67%

10. pialang berjangka kepemilikan modal asing 

maksimal 95%

11. angkutan multimoda kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

12. usaha penelitian 

holtikultura dan usaha 

laboratorium uji mutu 

holtikultura

kepemilikan modal asing 

maksimal 30%

13. usaha penelitian 

holtikultura dan usaha 

laboratorium uji mutu 

holtikultura

kepemilikan modal asing 

maksimal 30% 10

Bidang usaha Jenis usaha Kepemilikan modal

14. usaha jasa holtikultura 

lainnya
usaha jasa pascapanen kepemilikan modal asing 

maksimal 30%

usaha perangkaian 

bunga/florist/dekoratorl

kepemilikan modal asing 

maksimal 30%

konsultan pengembangan 

holtikultura

kepemilikan modal asing 

maksimal 30%

Landscaping kepemilikan modal asing 

maksimal 30%

jasa kursus holtikultura kepemilikan modal asing 

maksimal 30%

11

BIDANG USAHA YANG DILARANG/TERTUTUP

UNTUK DIKELOLA OLEH PMA

12



13/10/2015

4

MENURUT PASAL 1 DAFTAR NEGATIF INVESTASI YANG BARU, 

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK INVESTASI MERUPAKAN

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK INVESTASI ASING DAN

DALAM NEGERI. 13

DIBANDINGKAN DENGAN DAFTAR NEGATIVE INVESTASI

YANG LAMA, DAFTAR NEGATIVE INVESTASI YANG BARU

MEMBERIKAN BANYAK FLEKSIBILITAS UNTUK BIDANG

USAHA

BIDANG USAHA
DAFTAR NEGATIF INVESTASI 

LAMA
DAFTAR NEGATIF INVESTASI BARU

pembangkit listrik > 

10 MW

kepemilikan modal asing maksimal 

95%

kepemilikan modal asing maksimal 95%

(maksimal 100% apabila dalam rangka 

kerjasama pemerintah swasta/KPS selama 

masa konsesi)

transmisi tenaga 

listrik

kepemilikan modal asing maksimal 

95%

kepemilikan modal asing maksimal 95%.

(maksimal 100% apabila dalam rangka 

kerjasama pemerintah swasta/KPS selama 

masa konsesi)

usaha industri 

farmasi:

- industry bahan 

baku obat

- industry obat jadi

kepemilikan modal asing maksimal 

75%

kepemilikan modal asing maksimal 85%

14

BIDANG USAHA
DAFTAR NEGATIF 

INVESTASI LAMA

DAFTAR NEGATIF 

INVESTASI BARU

distribusi tenaga listrik kepemilikan modal asing 

maksimal 95%

kepemilikan modal asing 

maksimal 95%.

kepemilikan modal asing 

maksimal 95% (maksimal 

100% apabila dalam rangka 

kerjasama pemerintah 

swasta/KPS

penyediaan fasilitas 

pelabuhan (dermaga, gedung, 

penundaan kapal terminal peti 

kemas, terminal curah cair, 

terminal curah kering dan 

terminal Ro-Ro)

kepemilikan modal asing 

maksimal 49%

kepemilikan modal asing 

maksimal 49%.

kepemilikan modal asing 

maksimal 49% (maksimal 

95% apabila dalam rangka 

kerjasama pemerintah 

swasta/KPS selama masa 

konsesi)

pembuatan sarana promosi 

film, iklan, poster, still, photo, 

slide, klise, banner, pamphlet, 

baliho, folder

modal dalam negeri 100% kepemilikan modal asing yang 

berasal dari Negara-negara 

ASEAN maksimal 51%

modal ventura kepemilikan modal asing 

maksimal 80%

kepemilikan modal asing 

maksimal 85%

15

HAK-HAK YANG DIMILIKI PERUSAHAAN PMA

(TERKAIT DENGAN TANAH)

Mengenai Hak Guna Bangunan (“HGB”), berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), yang dapat 
mempunyai HGB ialah:

a. warga-negara Indonesia;

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sedangkan yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah (lihat Pasal 42 UUPA):

a. warga-negara Indonesia;

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Terkait dengan jangka waktu hak-hak tersebut, menurut Pasal 35 UUPA, jangka waktu HGB 
adalah paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

Sedangkan jangka waktu Hak Pakai adalah selama jangka waktu yang tertentu atau selama 
tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu (Pasal 41 ayat (2) UUPA). Namun 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”), jangka waktu HGB maksimal 
adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk Hak Pakai pada tanah tertentu. 

16
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berdasarkan Pasal 21 PP 40/1996, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:

a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak Pengelolaan;

c. Tanah Hak Milik.

HGB atas tanah Negara, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat (Pasal 26 ayat 
(1) PP 40/1996):

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 19.

d. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan HGB atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan 
setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan (Pasal 26 ayat (2) PP 40/1996).

Terkait dengan permasalahan Anda dimana HGB tersebut berubah menjadi Hak Pakai, pada dasarnya HGB dapat hapus karena 
beberapa hal di bawah ini (Pasal 35 ayat (1) PP 40/1996):

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian 
pemberiannya;

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya 
berakhir, karena :

1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau

2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan 
antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau

3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;

e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah;

g. ketentuan Pasal 20 ayat (2), yaitu pemegang HGB tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang HGB. 17

HAK-HAK YANG DIMILIKI PERUSAHAAN PMA

(TERKAIT DENGAN TANAH)

Pasal 22 UU 25/2007

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan 
dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui 
kembali atas permohonan penanam modal, berupa: 

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 
(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan 
diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) 
tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; 

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 
(delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan 
diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun 
dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan 

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) 
tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka 
sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat 
diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

18

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan 
diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan 
persyaratan antara lain: 

a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan 
perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing; 

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan 
pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan 
penanaman modal yang dilakukan; 

c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; 

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan 

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan 
tidak merugikan kepentingan umum. 

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya 
masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, 
dan tujuan pemberian hak. 

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka 
dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman 
modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan 
atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian 
hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang pertanahan. 

19

KONFLIK HUKUM DALAM UUPA DAN UUPM 

TENTANG HAK ATAS TANAH

Putusan MK mengenai hak atas tanah bagi investor asing dalam RISALAH 
SIDANG  PERKARA NOMOR 21/PUU-V/2007 dan PERKARA NOMOR 22/PUU-
V/2007

� Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan 
“berupa: 

� a.  Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) 
tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 
60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; 

� b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) 
tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 
50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan 

� c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan 
cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat 
puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;

� Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

20
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KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERUSAHAAN PMA

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau 
sebuah keharusan dalam melakukannya. Kewajiban penanam 
modal asing adalah sesuatu yang harus dilakasanakan oleh 
penanam modal asing atau investor untuk memenuhi 
kewajibannya.

Adapun kewajiban penanam modal asing berdasarkan undang-
undang no 25 tahun 2007 yang tercantum dalam pasal 15, 
yaitu setiap penanam modal berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM)

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 
kegiatan usaha penanaman modal

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.

21

HAK-HAK PERUSAHAAN PMA

Pada pasal 14 UU Penanaman Modal, dinyatakan 

bahwa:

Setiap penanam modal berhak mendapat: 

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; 

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha 

yang dijalankannya; 

c. hak pelayanan; dan 

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22

BERAKHIRNYA PERUSAHAAN PMA DI INDONESIA

a. PT bubar karena (Pasal 114 UUPT):

(i) Keputusan RUPS;

(ii) Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar telah berakhir.

(iii) Penetapan Pengadilan.

23

Direksi Perseroan dapat mengajukan usul pembubaran kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang 
pembubaran PT sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan mengenai pengambilan 
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 dan ketentuan mengenai korum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UUPT (Pasal 115 ayat 1 & 2 UUPT). Perseroan bubar 
pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.(Pasal 115 ayat 3 UUPT). Pembubaran 
perseroan sebagaimana dimaksud di atas diikuti dengan likuidasi oleh likuidator (Pasal 115 
ayat 4 UUPT).

Dalam hal PT bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam 
anggaran dasar, Direksi PT dapat mengajukan permohonan kepada Menkeh untuk 
perpanjangan jangka waktu tersebut (Pasal 116 ayat 1 UUPT). Namun demikian permohonan 
perpanjangan jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS 
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga per empat bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh tiga per 
empat bagian dari jumlah suara tersebut (Pasal 116 ayat 2 UUPT).

Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT atas :

(i) permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat PT melanggar kepentingan umum.

(ii) permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

(iii) permohonan kreditor berdasarkan alasan PT tidak mampu membayar utangnya setelah 
dinyatakan pailit atau harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya 
setelah persyaratan pailit dicabut Mengenai kepailitan ini secara lebih terperinci akan 
dibahas dalam BAB X.

(iv) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam 
akta pendirian PT (Pasal 117 ayat 1 UUPT).

24
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TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PMA 

TERKAIT DENGAN KEPAILITAN

� Tanggung jawab penanaman modal terkait dengan 

kepailitan dalam pasal 16 dinyatakan bahwa setiap 

penanaman modal bertanggung jawab untuk : 

“b. menanggung dan menyelesaikan segala 

kewajiban dan kerugian jika penanam modal 

menghentikan atau meninggalkan atau 

menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”

25

TANGGUNG JAWAB KEPAILITAN PERUSAHAAN ASING

DI INDONESIA

� Pasal 104 UUPT

� Ayat (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena 

kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh 

kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung 

renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit 

tersebut. 

� Ayat (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi 

anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 

� Ayat (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut 

bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan 

itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan 

baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. 

telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. 

� Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku 

juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak 

ketiga. 

� Pasal 115 UUPT

26

� Pasal 114 UUPT

� Ayat (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara 

pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau 

lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

� Ayat (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan 

Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 

� Ayat (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. 

tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah 

memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

� Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling 

sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan 

atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan 

negeri. 27

� Pasal 115 UUPT

� Ayat (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan 

Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang 

dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar 

seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan 

Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota 

Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. 

� Ayat (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 

anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum 

putusan pernyataan pailit diucapkan. 

� Ayat (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat 

membuktikan: 

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan; 

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung 

atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan 

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya 

kepailitan. 28
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RUJUKAN

� Peraturan Presiden No. 36 tahun 2010 tentang DAFTAR 
BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG 
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI 
BIDANG PENANAMAN MODAL

� Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang DAFTAR 
BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG 
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI 
BIDANG PENANAMAN MODAL

� UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

� Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas 
Tanah. 29

DISKUSI PENDALAMAN MATERI

� Kajian kepailitan PMA ?

� PMA bermasalah dalam lingkup kejahatan 

korporasi di Indonesia, seperti kerusakan 

lingkungan, bagaimana penyelesaiannya?

� Terkait wacana divestasi modal asing di Indonesia, 

bagaimana ketentuan dan pelaksanaannya?

� Dengan adanya putusan MK mengenai sengketa 

hak atas tanah bagi investor asing, bagaimana 

implikasinya terhadap perusahaan PMA di 

Indonesia?
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