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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kegiatan bisnis tidak terlepas dari eksistensi suatu perusahaan. 

Perusahaan menjadi alat, wadah, dan sarana untuk memperoleh laba/profit. 

Perusahaan merupakan entitas bisnis. Sebagai entitias bisnis, perusahaan 

mempunyai harta kekayaan. Kekayaan perusahaan terhimpun dari orang-

orang atau badan-badan yang menyisihkan kekayaan mereka sebagai modal 

dalam perusahaan, yang kemudian modal tersebut terbentuk menjadi 

kepemilikan saham-saham. 

 Perusahaan bersifat abstrak, artinya tidak mempunyai “wujud” 

sebagaimana orang yang terlihat nyata wajah dan tubuhnya. Di dalam 

perusahaan terdapat orang-orang yang menduduki posisi tertentu yang 

diciptakan dalam struktur organisasi perusahaan. Orang-orang di dalam 

perusahaan menjadi “nyawa” dari perusahaan serta menjadi “organ-organ” 

yang menghidupkan perusahaan.  

 Organ utama dari perusahaan biasa dikenal sebagai direksi, 

komisaris, dan pemegang saham. Direksi menjadi wajah, kaki, dan tangan 

bagi perusahaan. Komisaris menjadi pengawas apa yang dijalankan oleh 

Direksi. Pemegang saham menjadi darah bagi perusahaan karena keputusan 

pemegang saham menentukan keberlangsungan perusahaan melalui 

kepemilikan saham dalam perusahaan. Ketiga organ tersebut memiliki 

peranan dan fungsinya masing-masing, namun saling berkaitan.  
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 Salah satu bentuk perusahaan yang popular adalah Perseroan 

Terbatas (selanjutnya disebut “PT”). PT merupakan bentuk perusahaan 

yang dapat dikatakan sempurna. Struktur organisasi diatur dalam undang-

undang sendiri, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pihak 

ketiga. Tanggung jawab hukum untuk PT sebagai badan dan untuk organ-

organ di dalamnya diatur dalam undang-undang sendiri. Yang terpenting 

adalah kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi organ-organ di 

dalamnya, namun tetap dalam keadaan tertentu organ-organnya dapat 

bertanggung jawab secara pribadi. Misalnya, direktur bertindak di luar 

maksud dan tujuan PT, yang berdampak kerugian terhadap PT. 

 PT mempunyai tanggung jawab hukum yang dipisahkan dari 

tanggung jawab hukum para pemegang sahamnya. PT adalah perusahaan 

yang berbadan hukum. Dalam pendiriannya pun harus mendapat 

pengesahan dari otoritas yang berwenang untuk itu. Pengesahan inilah 

kemudian menjadikan PT sebagai subjek hukum berupa badan hukum. 

Dengan kata lain, baik PT maupun para pemegang sahamnya merupakan 

subjek hukum tersendiri yang mempunyai akibat hukumnya masing-

masing.  

 Dalam proses pendirian PT, Notaris meminta kepada para pemegang 

saham untuk menunjukan bukti setor modal dalam PT. Bukti setor dari para 

pendiri PT ketika disetor ke dalam rekening PT menjadi milik PT, bukan 

lagi milik para pendiri.1 Dalam hal ini ada kekayaan yang disisihkan oleh 

                                                           
1 Robert Prayoko, Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan 

Modern, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal 161 
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para pendirinya untuk menjadikan kekayaan tersebut sebagai kekayaan PT.2 

 Keberadaan PT sebagai badan hukum harus dipandang secara 

terpisah antara PT dengan para pemegang sahamnya dari segi tanggung 

jawab maupun dari segi kekayaannya. Hal tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut:3  

“Tuan A,B,C, dan D berkehendak untuk mendirikan sebuah PT XYZ. 

A, B, C, D menghadap Notaris untuk membuat akta pendirian PT 

XYZ. A, B, C, D mengumpulkan uang untuk disetorkan ke dalam kas 

PT XYZ. Uang dalam kas PT XYZ tersebut akan dikelola oleh Tuan 

E yang posisinya sebagai Direktur PT XYZ untuk tujuan komersial. 

Keuntungan bersih dari Perseroan Terbatas oleh keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham akan dibagikan kepada Tuan A, B, C, D 

berdasarkan rapat yang diadakan. Karena kekayaan A, B, C, D 

tersebut dipisahkan dan menjadi kekayaan PT XYZ, maka tidak 

boleh adanya percampuran antara kekayaan A, B, C, D dengan 

kekayaan PT XYZ. Ketika PT XYZ dilikuidasi, maka yang boleh 

dieksekusi adalah hanya kekayaan PT XYZ bukan kekayaan A, B, C, 

D. Uang disetorkan dalam kas PT XYZ tersebut dapat digunakan 

untuk membayar utang PT XYZ kepada kreditur-krediturnya. 

Terkadang kreditur PT XYZ meminta jaminan pribadi (personal 

guarantee) dari pemegang sahamnya yang tujuannya adalah untuk 

meminta pertanggung jawaban dari pemegang saham apabila PT 

XYZ default membayar utangnya kepada kreditur. Dengan jaminan 

pribadi dari A, B, C, D atas utang PT XYZ menyebabkan A, B, C, D 

meletakkan harta pribadinya sebagai jaminan atas utang PT XYZ 

apabila PT XYZ mengalami default dalam membayar utang kepada 

krediturnya.” 

 Kegiatan bisnis sangat rentan terhadap masalah-masalah hukum dan 

ekonomi. Masalah kepercayaan (trust) yang telah dibangun, wanprestasi 

dalam perjanjian, egoisme dalam menjalankan hubungan kerjasama, 

masalah financing support yang diterima oleh pelaku bisnis, dan lain 

sebagainya. Keterpisahan kekayaan serta tanggung jawab hukum antara PT 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ibid., hal 160 



 

4 
 

dengan para pendirinya menjadikan bentuk PT sangat diminati dalam 

menjalankan suatu kegiatan bisnis yang rentan terhadap masalah-masalah 

tersebut, sehingga harta pribadi para pendiri tidak dilibatkan untuk 

menanggung resiko dan kerugian yang timbul. 

 Permintaan masyarakat atas dibuatkan akta pendirian PT tidak 

pernah lekang oleh waktu. Bentuknya yang ideal terhadap rentannya resiko 

serta kerugian dan memisahkan kedua hal tersebut dengan kepentingan 

pribadi organ-organnya, bahkan bentuknya yang memberikan kepastian 

terhadap pihak ketiga terutama dalam meminta pertanggungjawaban hukum 

atas suatu wanprestasi, telah menjadikan bentuk PT sebagai pilihan utama. 

 Di Indonesia, PT diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Notaris 

mendasarkan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas pada UUPT. 

Anggaran Dasar yang termuat dalam akta pendirian mengacu pada prinsip-

prinsip dalam UUPT. UUPT telah menjadi social engineering terhadap 

Notaris khususunya dalam membuat pendirian PT, sehingga seluruh PT 

yang ada di Indonesia lahir dengan asas-asas serta prinsip-prinsip dalam 

UUPT.  

 Social engineering diartikan sebagai proses merekayasa sosial 

melalui hukum. Kehadiran UUPT membentuk masyarakat dalam 

mendirikan PT. UUPT menentukan nilai-nilai hukum yang harus dimuat 

dalam akta pendirian yang dibuat Notaris, sehingga sering dijumpai akta-

akta pendirian yang beredar di masyarakat mempunyai keserupaan bahkan 

keseragaman. Oleh karena akta pendirian yang dibuat Notaris harus 
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berpedoman serta sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UUPT. Memang, ada 

satu dua hal yang sifatnya spesifik (non obligatoir) berdasarkan kehendak 

para pihak, antara lain maksud dan tujuan usaha Perseroan Terbatas, jangka 

waktu pendirian. Hal ini dikarenakan UUPT memberikan kebebasan untuk 

itu:  

------------------------------------ Pasal 2 UUPT: ----------------------------------- 

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan” 

------------------------------------- Pasal 6 UUPT: ---------------------------------- 

“Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas 

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.”  

  Pasal 6 UUPT menjelaskan bahwa PT dapat didirikan untuk jangka 

waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran 

dasar, artinya para pemegang saham dapat menentukan kapan PT yang 

didirikan berakhir. Umumnya, PT didirikan dalam jangka waktu yang tidak 

ditentukan lamanya. Pasal 6 UUPT terkait pula dengan Pasal 142 UUPT 

yang menjelaskan kondisi-kondisi bagaimana berakhirnya (dibubarkannya) 

PT; salah satunya adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham (selanjutnya disebut “Keputusan RUPS”). 

  Keputusan RUPS menentukan keberlangsungan PT. Salah satunya 

adalah Keputusan RUPS untuk membubarkan PT yang telah didirikan. 

Keputusan RUPS tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk akta Notaris 

yang umumnya dikenal sebagai Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham (selanjutnya disebut “PKPPS”).  

  Keputusan RUPS untuk membubarkan PT dapat dilakukan secara 
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sirkuler. Semua pemegang saham yang telah menyetujui pembubaran PT 

kemudian akan menyatakannya di hadapan Notaris dalam bentuk akta 

PKPPS tersebut. PKPPS tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya dapat 

disebut juga “Menhukham”). 

  Keputusan RUPS yang dibuat serta PKPPS yang telah disampaikan 

kepada Menhukham tidak serta merta membubarkan PT. PT memasuki fase 

likuidasi setelah PKPPS membubarkan PT diterima dan dicatat dalam daftar 

perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Dalam fase likuidasi, likuidator mengurus segala sesuatu yang berhubungan 

dengan likuidasi, seperti hutang-hutang pajak, hutang-hutang kepada 

kreditur, dan lain-lain. PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali 

diperlukan untuk membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi. 

  PT yang sebelumnya hendak dibubarkan karena alasan tertentu 

ternyata dapat terjadi batal untuk dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS. 

Di pertengahan fase likuidasi PT tersebut ditetapkan suatu keputusan RUPS 

untuk membatalkan pembubaran PT yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pada kenyataannya, para pemegang saham yang telah membubarkan PT 

akhirnya memutuskan untuk batal membubarkan PT. Dalam UUPT hal ini, 

memungkinkan karena PT tersebut notabenenya belum terhapus namanya 

dan statusnya sebagai badan hukum dalam Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia. 

  Perlu diketahui bahwa dalam fase likuidasi, likuidator membereskan 

kewajiban-kewajiban PT terhadap pihak ketiga. Saat PT dalam fase 
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likuidasi, ada 2 (dua) keadaan memungkinkan, yaitu: 

1) PT mampu membereskan segala kewajibannya kepada pihak ketiga oleh 

karena asset PT cukup untuk itu; atau 

2) PT tidak mampu membereskan segala kewajibannya kepada pihak 

ketiga oleh karena hutang PT lebih besar daripada kekayaan PT, 

sehingga likuidator berkewajiban untuk mengajukan permohonan pailit 

atau mengadakan negosiasi kepada pihak ketiga di luar kepailitan serta 

pihak ketiga menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. 

  Dalam fase likuidasi yang berjalan, mungkin ada kreditur tertentu 

yang telah mengajukan penuntutan bagian dari asset PT.  Kemudian, di 

pertengahan fase tersebut para pemegang saham membatalkan pembubaran 

PT tersebut. Hal yang menjadi sorotan adalah pemenuhan terhadap tuntutan 

kreditur tersebut.  

  Pembatalan pembubaran PT oleh para pemegang saham dapat pula 

berimplikasi terhadap halnya kreditur merasa keberatan dengan pembatalan 

pembubaran tersebut, sehingga mengajukan gugatan terhadap PT untuk 

tetap membubarkan PT (PT dalam masa likuidasi) tersebut. Dalam hal 

pembayaran hutang terhadap pihak ketiga akan memberikan ketidakpastian 

karena dalam tahap likuidasi beberapa kreditur akan memperoleh hak 

privilege untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dari asset PT. 

Sedangkan, pembatalan tersebut menghilangkan aspek hukum atas hak 

privilege kreditur tersebut. 

  Keputusan RUPS yang membatalkan pembubaran PT 
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mengakibatkan PT tidak lagi dalam masa likuidasi. Di dalam UUPT tidak 

mengatur apakah pembatalan pembubaran dapat berlaku secara serta merta 

dengan Keputusan RUPS saja tanpa perlu melakukan pemberitahuan 

kepada Kemenhukham sebagaimana saat PT dibubarkan. Hal ini merupakan 

kekosongan dalam UUPT. Sebagaimana diketahui bahwa publikasi 

memegang peranan yang penting dalam menimbulkan akibat hukum kepada 

pihak ketiga.  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, penulis merumuskan 

permasalah-permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini, yakni sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana pertanggungjawaban Direksi terhadap pihak ketiga dalam 

hal terjadi pembatalan pembubaran PT? 

2) Bagaimana implementasi ketentuan hukum yang ada dalam 

merealisasikan pembatalan pembubaran PT? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

membahas pertanggungjawaban Direksi terhadap pihak ketiga dalam hal 

terjadi pembatalan pembubaran PT. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan membahas implementasi ketentuan hukum yang 

ada dalam merealisasikan pembatalan pembubaran PT. Sehingga, penelitian 

ini nantinya dapat memperluas wawasan hukum perusahaan dalam bidang 

kenotariatan di Indonesia. 
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 UUPT merupakan generasi selanjutnya dari undang-undang tentang 

Perseroan Terbatas pada tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan 

Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya 

disebut “Permenhukham nomor 4/2014”) merupakan peraturan teknisnya. 

Alasan digantikannya undang-undang yang dibuat pada tahun 1995 adalah 

untuk mengikuti perkembangan hukum yang ada. Akan tetapi, UUPT bukan 

merupakan produk hukum yang sempurna, oleh karena tidak ada suatu 

produk hukum yang sempurna, bahkan produk hukum dikatakan selalu 

tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang ada, sehingga ada lahir 

suatu teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. 

Jauh sebelum itu, pada tahun 1931, Karl Llewellyn, seorang pemimpin 

gerakan realis, menyebutkan beberapa prinsip pokok:4 

1) Karena masyarakat selalu berfluktuasi lebih cepat bila dibandingkan 

dengan hukum, maka hukum harus senantiasa diperiksa kembali untuk 

memastikan bahwa ia (hukum) dapat melayani masyakat dengan baik;  

2) Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial dan bukan untuk 

tujuan itu sendiri; dan 

3) Hukum harus dievaluasi efek-efeknya. 

                                                           
4 Abintoro Prakoso, Hukum & Psikologi Hukum, Cetakan ke-1, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 

2014, hal 57 
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 Menurut Roscoe Pound, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang 

berasal dari hukum sosial atau hukum ekonomis mengenai tingkah laku 

manusia yang ditemukan oleh observasi yang dicetuskan dalam ketentuan-

ketentuan menurut pengalaman manusia.5 Intinya, hukum dapat terbentuk 

dari pengalaman manusia. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 

(selanjutnya disebut “UUD 1945”) lahir dari pengalaman berbangsa dan 

bernegara bangsa Indonesia, bahkan sudah 4 (empat) kali diamandemen. 

 Notaris serupa dengan arsitek dalam merancang suatu bangunan. 

Arsitek harus memperhatikan berbagai aspek, misalnya struktur tanah, 

iklim, dan lokasi.6 Arsitek merancang bangunan. Demikian juga, Notaris 

merancang tulisan di dalam akta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

para pihak yang datang menghadap kepadanya. Segala sesuatu yang ditulis 

dalam akta, Notaris memperhatikan aspek hukum yang berlaku serta aspek-

aspek pendukung lainnya. Ini membutuhkan kreatifitas sehingga semua 

tercover dalam akta yang dibuatnya.   

 Notaris tidak hanya sekedar membuat akta, namun juga harus 

mempunyai wawasan hukum. Analisis hukum Notaris juga harus terus 

berkembang sehingga menghasilkan akta yang berkualitas substansinya 

serta mempunyai dampak luas yang positif terhadap masyarakat; tidak 

menghasilkan akta yang hanya bersifat habitual isinya. 

                                                           
5 Ibid., hal 64; Lihat juga Roscoe Pound, An Introduction to the Philosohphy of Law, Harvard: Yale 

University Press, 1922, diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: 

Bhratara Karya Aksara, 1982, hal 31 
6 Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, Cetakan ke-2, Bandung: Penerbit 

PT Citra Aditya Bakti, hal 46 
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 Pembatalan pembubaran PT mungkin bukan sesuatu yang baru 

terjadi di masyakarat. Para sarjana hanya tidak aware dalam hal terjadinya 

pembatalan pembubaran PT, menganggap pembatalan pembubaran PT 

hanya sesuatu hal biasa. Apabila ditelaah pembatalan pembubaran PT 

mempunyai aspek hukum yang cukup kompleks, terutama dari segi 

tanggung jawab organ-organ di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguraikan sedemikian rupa masalah pertanggungjawaban PT dalam hal 

terjadinya pembatalan pembubaran, sehingga membuka wawasan baru bagi 

masyarakat. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan 

suatu gagasan atau prinsip, dan pandangan untuk menyajikan lebih jauh 

wawasan atas gagasan dari tujuan, kegunaan, nilai, relevansi, kebenaran 

atau validitas dari gagasan atau prinsip dimaksud.7 Selain itu juga, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah (to examine) suatu teori 

dan/atau doktrin dihubungkan dengan peristiwa tertentu di masyarakat, 

dalam hal ini Piercing the Corporate Veil.8 Yang lebih utama adalah untuk 

menemukan pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadinya pembatalan 

pembubaran PT.  

D. Manfaat Penelitian 

    Pada dasarnya, penelitian berguna untuk melayani masyarakat 

secara umum. Melayani artinya memberikan suatu pengetahuan sehingga 

pengetahuan itu dapat menginsipirasi masyarakat khususnya dalam bidang 

                                                           
7 Anwarul Yaqin, Legal Research  and Writing, Selangor, Malaysia: Dolphin Press, LexisNexis 

Malaysia, 2007, hal 7  
8 Ibid., hal 6  
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hukum.  

    Secara umum masyarakat belum memahami ilmu pengetahuan 

hukum. Penelitian yang dilakukan oleh seorang sarjana hukum akan 

berguna bagi mereka yang buta. Melalui penelitian, mereka pada akhirnya 

memperoleh pengetahuan hukum yang dapat berguna ketika mereka 

menghadapi masalah hukum.  

  Penelitian berguna untuk menjadi informasi bagi masyarakat secara 

umum. Informasi tersebut akhirnya menambah wawasan kepada 

masyarakat. Wawasn tersebut pada akhirnya mendidik masyarakat. 

Penelitian ini secara khusus diharapkan memberikan kegunaan sebagai 

berikut:  

1) Bagi mahasiswa 

  Bagi seorang mahasiswa baik sarjana, pascasarjana, maupun doktoral, 

karya tulis adalah sebuah referensi terlepas dari siapa penulisnya. Karya 

tulis membuka wawasan baru bagi mahasiswa dan dapat menjadi 

rujukan. Bukan hanya sekedar memuaskan hasrat untuk mencari 

pengetahuan, namun juga dapat menjadi bibit untuk mengadakan 

penelitian-penelitian selanjutnya. Pada akhirnya, mahasiswa akan 

menciptakan karya-karya tulis yang lain sehingga menambah 

pengetahuan terhadap mahasiswa lainnya.   

2) Bagi rekan-rekan Notaris 

   Notaris membuat keputusan hukum dalam bentuk akta. Notaris 

melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam 
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pembuatan akta, Notaris harus mendasarkan juga pada hukum formil 

dan materiil yang berlaku serta harus juga memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh para pihak. Penelitian ini membahas tentang akta 

pembatalan pembubaran Perseroan Terbatas yang nyatanya terjadi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait 

pembuatan akta dan wawasan terhadap suatu hukum positif yang 

berlaku, dalam hal ini UUPT. Penelitian ini berguna bagi rekan-rekan 

Notaris sebagai tambahan referensi dalam membuat akta tertentu di 

dalam masyarakat yang dinamis. Banyak hal di masyarakat yang terjadi 

sehingga penelitian juga perlu dilakukan karena dengan penelitian, 

eksplanasi secara ilmiah dan terstruktur dapat ditemukan. 

3) Bagi posisi legal di perusahaan 

   Posisi legal di perusahaan seringkali dibingungkan dengan aktifitas 

organ-organ di dalam perusahaan. Penelitian ini dapat berguna menjadi 

opini hukum (legal opinion) alternatif. Peran legal di perusahaan sangat 

penting, yakni mengimplementasikan legalitas perusahaan berdasarkan 

hukum yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham yang mengadakan 

rapat dengan beragendakan tertentu membutuhkan peran legal. Seorang 

legal di perusahaan harus mempunyai pengetahuan dan wawasan 

hukum perusahaan serta mengikuti perkembangan yang ada dalam 

praktik hukum perusahaan sehari-hari. 

 Pada hakekatnya, penelitian ini untuk keperluan akademis. 

Keperluan akademis bermakna bahwa penelitian ini pada akhirnya dapat 

menjadi salah satu bahan untuk pengembangan ilmu hukum. Berbeda 
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dengan penelitian untuk keperluan praktik, penelitian untuk keperluan 

akademis dipergunakan untuk menyusun karya akademis.9 Sehingga, 

penelitian ini bersifat netral dan objektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2011, 

hal 182   




