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KATA PENGANTAR 

 1 Tesalonika 5:18 berkata “mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab 

itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”. Rasa syukur 

penulis didasarkan pada iman penulis. Tahap demi tahap penulis lewati demi 

terselesainya tesis ini.  Pencarian data-data berupa kepustakaan seperti buku-buku 

dan jurnal-jurnal, tinjauan secara elektronis, wawancara langsung dengan 

narasumber yang ekspertis, penulis jalani dengan rasa syukur.  

  Kesulitan mencari referensi kepustakaan oleh karena masalah pembatalan 

pembubaran Perseroan Terbatas ini merupakan hal yang tidak biasa. Selain itu 

juga, pengadaan wawancara langsung dengan narasumber yang beberapa di 

antaranya menolak karena alasan-alasan tertentu dan/atau tidak menanggapinya 

dalam waktu yang cukup lama Namun, hal-hal tersebut memotivasi penulis untuk 

tetap berjuang dan terutama bersyukur senantiasa dengan penuh harapan. 

  Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung 

penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:  

1. Tuhan Yesus Kristus selaku pemegang kuasa atas seluruh aspek kehidupan 

penulis. Motivator utama penulis untuk mampu menyelesaikan tesis ini 

yang berjudul “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN 

TERBATAS DALAM HAL TERJADINYA PEMBUBARAN 

PERSEROAN TERBATAS”. 
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2. Ayahanda dan Ibunda penulis, Hendra Partono, S.H., dan Riris L. Tobing 

yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat. Selain itu juga telah 

menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah penulis dalam menyelesaian 

tesis ini.  

3. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. 

4. Bapak Dr. H. Budi Untung Surya Bekti, S.H., C.N., M.M selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-

tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan terhadap penulis demi 

terselesaikannya tesis ini. Ketulusan hati, kesabaran, ketelitian, wawasan 

serta kebijaksanaan beliau menjadi sumber kekuatan penulis untuk 

mengembangkan tesis ini. Bahkan, beliau telah menjadi tuan rumah yang 

baik ketika penulis datang menemuinya di Yogyakarta.  

5. Bapak Dr. Misahardi Wilamarta S.H., M.H., M.Hum., M.Kn., M.Pd., 

LL.M., S.E., M.M., M.Ba selaku pendidik, seorang legenda, pemberi 

inspirasi, serta suri teladan yang tiada henti untuk belajar sepanjang 

hidupnya. Bagi beliau pengetahuan adalah kekuatan. Buku-bukunya dan 

kuliah yang diberikan di sela kesibukan kantor telah berkontribusi dalam 

penulisan tesis ini. 

6. Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M selaku narasumber yang mempunyai banyak 

pengalaman di bidang hukum perusahaan dan yang telah meluangkan waktu 

di sela kesibukannya untuk memberikan jawaban langsung atas pertanyaan-

pertanyaan penulis guna memperoleh data-data yang relevan terhadap tesis 

ini. 
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7. Bapak Michael, S.H., S.T., M.Kn selaku narasumber yang mempunyai 

banyak pengalaman di bidang hukum perusahaan dan yang telah 

meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan jawaban 

langsung atas pertanyaan-pertanyaan penulis guna memperoleh data-data 

yang relevan terhadap tesis ini. 

8. Bapak Handi Putranto Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., BA., M.Ba selaku 

pemimpin penulis dalam bekerja membantu para investor yang hendak 

berbisnis di Indonesia. Beliau selalu memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk senantiasa belajar dan emmberikan kesempatan waktu dan 

kepustaakaan yang dimiliki Putranto Alliance kepada penulis guna 

terselesainya tesis ini. 

9. Ibu Yulia Dhani Hartanti, S.H. selaku team leader tim Legal di bidang 

General & Corporate yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 

menyelesaikan tesis ini serta kesempatan untuk menjalankan bimbingan 

dengan dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah menjadi “ibu” yang 

baik, empati, dan pengertian terhadap penyelesaian tesis penulis.   

10. Tim Legal dari Putranto Alliance, baik untuk bidang Bank & Restructuring 

dan General & Corporate selaku rekan sekerja untuk menjalankan visi dan 

misi Putranto Alliance, yang telah menjadi delegator tugas-tugas yang baik 

serta menjadi tim yang solid dan kooperatif. 

11. Core Michael selaku komunitas doa penulis yang selalu mendukung dalam 

doa atas terselesaikannya tesis ini. Mereka tidak berperan secara aktif dan 

langsung, namun doa mereka yang menjadi kekuatan spiritual bagi penulis 

sehingga mampun menyelesaikan tesis ini. Juga, keberadaan mereka 
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menjadi tempat penulis untuk menemukan ide-ide baru.  

 Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dalam substansi maupun penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat 

menjadi referensi ke depannya untuk dapat dikembangkan dengan 

penelitian yang lebih baik lagi terkait dengan pembatalan pembubaran 

Perseroan Terbatas ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengayaan dan perkembangan ilmu hukum serta bagi penyempurnaan 

sistem hukum di Indonesia. 

       Jakarta, 17 Juli 2017 

 

       Penulis 

                  Yohanes Martien 
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