
 

 

PANDUAN PENGISIAN FORM PENDIRIAN BADAN HUKUM USAHA 
 
 
 
PENGISIAN FORM PENDIRIAN PT DAN CV 

 
1. Nama Perusahaan PT, ketentuan: (Jika Pendirian CV abaikan point ini) 

✓ Silhakan di isi beberapa nama Perusahaan yang akan diajukan. 
✓ Pemesanan nama Perusahaan sesuai dengan ketersediaan dari urutan nomor 1 (Jika nama perusahaan 

tersedia di nomor 1 maka nama perusahaan nomor 2 dan 3 akan kami abaikan). 
✓ Pengajuan nama perusahaan PT minimal 3 kata. 
✓ Pengajuan nama perusahaan PT Tidak dibenarkan menggunakan bahasa asing. 
✓ Pengajuan nama perusahaan PT Tidak dibenarkan menggunakan singkatan nama. 

 
2. Nama Perusahaan CV, ketentuan: (Jika Pendirian PT abaikan point ini) 

✓ Silhakan di isi beberapa nama Perusahaan yang akan diajukan. 
✓ Pemesanan nama Perusahaan sesuai dengan ketersediaan dari urutan nomor 1 (Jika nama perusahaan tersedia di  

nomor 1 maka nama perusahaan nomor 2 dan 3 akan kami abaikan). 
✓ Pengajuan nama perusahaan CV bisa 1 kata. 
✓ Pengajuan nama perusahaan CV bisa bahasa asing. 
✓ Pengajuan nama perusahaan CV Tidak dibenarkan menggunakan singkatan nama. 

 
3. Struktur Pengurus Perusahaan: 

✓ Silahkan di isi sesuai jabatan pada struktur pengurus perusahaan. 
✓ Pengurus perusahaan secara struktur tidak dibenarkan rangkap jabatan menjadi direktur dan komisaris 
 

✓ Contoh pengurus perusahaan untuk 2 orang (1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris): 
Direktur Utama :   Komisaris Utama :    
Direktur : Direktur Perusahaan Komisaris : Komisaris Perusahaan 
Direktur :     
Direktur :     

Komisaris :    
Komisaris :   

 

✓ Contoh pengurus perusahaan untuk 3 orang (2 orang Direktur dan 1 orang Komisaris): 
Direktur Utama :  Direktur Utama   Perusahaan Komisaris Utama :  
Direktur : Direktur Perusahaan Komisaris : Komisaris Perusahaan 
Direktur :     
Direktur :     

Komisaris :    
Komisaris  :   ________________

 

✓ Contoh pengurus perusahaan untuk 3 orang (1 orang Direktur dan 2 orang Komisaris): 
Direktur Utama :   Komisaris Utama : Komisaris Utama Perusahaan 
Direktur : Direktur Perusahaan Komisaris : Komisaris Perusahaan 
Direktur :     
Direktur :     

Komisaris :    
Komisaris :   

✓  Contoh pengurus perusahaan untuk 4 orang (2 orang Direktur dan 2 orang Komisaris): 
Direktur Utama :  Direktur Utama Perusahaan Komisaris Utama : Komisaris Utama Perusahaan 
Direktur : Direktur Perusahaan Komisaris : Komisaris Perusahaan 
Direktur :              Komisaris           :   _____________________ 
Direktur :       Komisaris           :   _____________________

Sebelum proses pendirian PT atau CV, Pastikan anda sudah paham dan jelas mengenai persayaratan dan ketentuannya 



 

 

 

✓ Jika pengurus perusahaan lebih dari 4 orang, struktur jabatan Direktur dan Komisaris silahkan 
ditambah menyesuaikan format struktur seperti contoh diatas. 

✓ Direktur utama tidak dibenarkan 2 orang, sedangkan direktur bisa lebih dari 1 orang. 

✓ Komisaris utama tidak dibenarkan 2 orang, sedangkan komisaris bisa lebih dari 1 orang. 

✓ Jabatan sepesifik seperti Direktur operasional, Direktur keuangan, Direktur HRD dan Direktur tiap 
divisi dalam perusahaan tidak dicantumkan didalam akta perusahaan. Penentuan divisi Direktur 
masing-masing tersebut merupakan rapat internal dalam perusahaan. 

✓ Pemilik saham boleh selaku pengurus dan boleh tidak menjabat sebagai pengurus perusahaan. 
 

4. Modal Dasar Perusahaan: (Jika Pendirian CV abaikan point ini) 

✓ Silahkan di isi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan. 
✓ Skala modal dasar perusahaan sbb: 

Mikro : Rp. 0 – 1 Miliar 
Kecil : Lebih dari Rp 1 Miliar – 5 Miliar 
Menengah : Lebih dari Rp 5 Miliar – 10 Miliar 
Besar : Lebih dari Rp 10 Miliar 

✓ Untuk wilayah DKI Jakarta ketentuan modal dasar minimal 51 Juta. 
 

5. Modal Disetor Perusahaan: (Jika Pendirian CV abaikan point ini) 

✓ Silahkan di isi modal disetor perusahaan sesuai dengan ketentuan. 

✓ Ketentuan modal disetor minimal 25% dari modal dasar, namun tidak boleh kurang dari Rp 51.000.000. 

✓ SIUP Kecil yang wajib disetor skala Rp. 1 Miliar s/d 5 Miliar. 

✓ SIUP Menengah yang wajib disetor skala Rp. 5 Miliar s/d 10 Miliar. 

✓ SIUP Besar yang wajib disetor diatas Rp 10.000.000.000. 
 

6. Komposisi Kepemilikan Saham: (Jika Pendirian CV abaikan point ini) 

✓ Silahkan di isi sesuai komposisi kepemilikan saham di perusahaan. 

✓ Pemilik saham minimal 2 orang, tidak dibenarkan 100% dimiliki oleh 1 orang. 

✓ Pemilik saham boleh tidak tidak termasuk sebagai pengurus. 

✓ Pengurus perusahaan boleh memiliki saham. 

✓ Pengurus perusahaan boleh tidak memiliki saham. 

 

7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) – Bidang Usaha Pengurusan SIUP: 

✓ Silahkan pilih Kode KBLI 2020 yang akan dicantumkan di SIUP sesuai table kode KBLI. 

✓ Kode KBLI tersebut merupakan bidang usaha perseroan. 

✓ Pilih 1 KBLI Bidang utama di kolom tersedia. 
 

8. Kedudukan Kota dan Alamat Kantor Perusahaan: 

✓ Silahkan ceklis kedudukan kota pendirian perusahaan. 

✓ Tulis alamat kantor secara lengkap. 
 

❖ Silahkan konsultasi kepada Konsultan Legal jika ada yang belum dipahami, Konsultasi Sampai Jelas & Tuntas. 

 


