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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kinerja Notaris berhubungan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum 

(SABH) dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Seiring dengan 

perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak perkembangan berbagai 

jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi 

karena pada dasarnya masalah ekonomi adalah meningkatkan kemakmuran 

rakyat, dengan menambah barang dan jasa yang dihasilkan. Berbagai 

perkembangan jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput 

dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, juga diharapkan 

agar terpenuhi kewajiban membayar pajak serta menghindari terjadinya tindakan 

kecurangan yang mungkin terjadi.  

Campur tangan pemerintah adalah mengharuskan adanya wajib daftar bagi 

suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat 

dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran yang telah disediakan 

pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum.
1
 Bentuk 

usaha yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah 

badan usaha berbentuk badan hukum yang disebut juga sebagai perseroan 

terbatas. 

                                                           
1
Indonesia, Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No.3 Tahun 1983, LN. No.7 

Tahun 1982, TLN No.3214, pasal 5 ayat 1 
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Pada dasarnya Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagi 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 Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas berikut dengan peraturan-peraturan 

pelaksananya.
2
 

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dianggap sebagai subjek hukum 

yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum 

dengan berbagai pihak seperti manusia.
3
 Perseroan Terbatas memiliki kekayaan 

sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Suatu PT 

baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memperoleh 

Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia.
4
 Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, para pendiri 

PT tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 

nama PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Proses pengesahan PT 

menjadi suatu badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, diajukan oleh para pendiri PT melalui Notaris selaku kuasa 

dari para pendiri PT tersebut.  

Sebagai badan hukum, PT tidak dapat dilihat secara fisik kecuali asset-

asetnya (kantor gedung dan para karyawannya). Dalam bentuk konkret badan 

hukum PT dapat dilihat dari Anggaran Dasar. Anggaran Dasar PT mencatumkan 

tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh Organ PT, sehingga 

                                                           
2
Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU N0.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, 

TLN No.4756, Ps.1 Angka 1. 
3
Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Hukum Bisnis (Volume 26, 

Nomor 23, 2007), hal. 46. 
4
Ibid 
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Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan bentuk konkret dari sebuah badan 

hukum PT. 

Berdasarkan besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan 

sahamnya, PT dapat dibedakan atas 
5
 : 

a. PT Tertutup; 

b. PT Terbuka. 

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan 

hukum “mandiri” yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk 

badan usaha yang lain, PT mempunyai karakteristik sebagai berikut
6
 : 

a. Sebagai asosiasi modal;  

b. Kekayaan dan hutang PT terpisah dari kekayaan dan hutang pemegang 

saham; 

c. Pemegang saham : 

 Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung 

jawabnya terbatas, inilah mengapa PT sering disebut sebagai limited 

liability;  

 Tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang 

telah diambilnya;  

 Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 

nama Perseroan.  

Namun, hal-hal tersebut diatas tidak berlaku apabila
7
 : 

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;  

                                                           
5
I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet.7, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), halaman 140. 

6
Ibid, halaman 143. 

7
Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit, pasal 3 ayat (2). 
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b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung 

dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;  

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan Perseroan; atau  

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak 

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang 

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi 

hutang Perseroan.  

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi.  

e. Memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas  

Anggaran dasar dari suatu PT dapat dikatakan merupakan „aturan main‟ 

yang harus dipatuhi oleh setiap organ PT dalam menjalankan kegiatan PT 

tersebut. Di dalam anggaran dasar, dimuat hak dan kewajiban dari masing-masing 

organ PT, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan 

Komisaris. Selain perubahan pengurus, dapat dikatakan pula bahwa anggaran 

dasar PT merupakan suatu pedoman dasar dalam menjalankan PT tersebut, baik 

dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaksanaan RUPS termasuk tata cara atau 

prosedur yang harus dilakukan sebelum melaksanakan RUPS, pemilihan dan 

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT tersebut.  

PT merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. 

Anggaran dasar PT merupakan perwujudan dari perjanjian tersebut, artinya suatu 

anggaran dasar pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam PT tersebut, dalam hal ini adalah organ PT. Perjanjian merupakan 

hal yang diatur dalam buku III KUH Perdata yang menganut asas terbuka, ini 
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artinya ada beberapa ketentuan yang dapat disimpangi, sepanjang ketentuan 

tersebut tidak bersifat memaksa.  

Mengingat perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak, 

maka para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan klausula-klausula yang 

akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut, tentunya selama tidak bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini juga berlaku untuk PT. 

Namun, perlu diingat bahwa dalam setiap perjanjian, ada persyaratan mendasar 

yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi suatu perjanjian yang sah 

yaitu : 

a. Sepakat 

b. Cakap 

c. Suatu hal tertentu  

d. Suatu sebab yang halal 

Kemudian pokok-pokok kesepakatan serta perjanjian-perjanjian tersebut 

dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Pendirian sebuah PT 

harus dengan akta Notaris bertujuan untuk memperolehh kekuatan pembuatan 

pembuktian secara sempurna mengandung otentisitas, selain itu hal ini merupakan 

syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Setelah dibuatkan dalam akta 

notaris, maka agar perseroan tersebut berbadan hukum untuk segala tindakan yang 

akan dilakukan PT itu nantinya, maka terdapat pengesahan dari Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia yang berarti memberi persetujuan atas pendirian PT 

tersebut. Adapun proses pengesahan suatu perseroan untuk menjadi badan hukum 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara online melalui 

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Campur tangan pemerintah dalam 
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pendirian perseroan dilakukan melalui sistem untuk melakukan pengesahan akta 

pendirian perseroan yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 

Perkembangan IT (Information Technology) yang menjanjikan proses 

pelayanan dan pendaftaran online secara mudah dan cepat telah mendorong 

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia menerapkan komputerisasi dalam pengesahan 

pendirian suatu badan hukum yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan 

Hukum
8
 (sebelumnya disingkat Sisminbakum) dalam rangka peningkatan 

pelayanan terhadap masyarakat. Akta pendirian perseroan terbatas harus mendapat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Oleh karena itu, Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum. Dengan memperhatikan fakta yang ada maka 

penting kiranya untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan pendirian suatu 

Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara online. 

Sistem secara online ini dahulu dikenal dengan istilah SISMINBAKUM dan 

sekarang telah berubah menjadi SABH. 

Terlepas dari manfaatnya, kehadiran internet juga akan mempengaruhi 

tugas dan kewajiban Notaris. Notarisberperan penting selaku satu-satunya kuasa 

para pendiri Perseroan Terbatas dan juga kuasa Direksi untuk mengajukan 

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan 

                                                           
8
Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberlakuan Sistem 

Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KepMen Kehakiman dan HAM No. M-05 HT.01.01 Tahun 

2002, pasal 1 ayat 1.  
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anggaran dasar dan/atau data Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia secara online melalui SABH.  

Sistem Administrasi Badan Hukum dibuat berdasarkan kebutuhan 

masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan 

pelayanan yang cepat dan akurat. Sebelumnya proses pengesahan perseroan 

sebagai badan hukum atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dilakukan 

secara manual yang tentunya memerlukan waktu relatif lama dimana untuk 

sebuah Surat Keputusan atau Surat Persetujuan atau Surat Pemberitahuan 

dibutuhkan waktu sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan atau bahkan lebih.  

Cara kerja manual pada sistem lama, sering menimbulkan masalah 

keterlambatan. Hal ini dapat terjadi karena para petugas harus memeriksa satu 

persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk 

jauh lebih banyak dari jumlah petugas yang ada. Dalam hal ini seringkali human 

eror tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidak akurat. Selain 

itu juga pelaksanaan cara kerja manual juga dapat menimbulkan korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia terutama bila pihak Notaris membutuhkan 

secepatnya pengesahan atau persetujuan atau pemberitahuan atas badan hukum 

yang sedang diurusnya.  

Dari sisi Notaris sistem manual akan membuat proses menjadi tidak 

efisien, dimana Notaris harus memeriksa hasil dari pembuatan dan pengesahan 

SK Perseroan yang mereka ajukan langsung ke Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi 

para Notaris yang berada dan berkedudukan di luar Jakarta. Sedangkan dari sisi 
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pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat 

menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena 

sejak pemeriksaan nama hingga pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu dan 

kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan 

jumlah pegawai yang ada.  

Untuk menghadapi kendala terssebut, maka dengan memanfaatkan 

teknologi yang semakin berkembang dibuatlah sistem online yang dapat diakses 

oleh Notaris seluruh Indonesia yaitu melalui SABH. 

Melalui SABH seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui 

jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SABH 

dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing Notaris yang terdaftar pada 

SABH akan diberikan user id dan password untuk menjaga keamanan selama 

pemrosesan.
9
 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas mendefinisikan jasa teknologi informasi SABH adalah jenis pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum, 

persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran 

dasar dan/atau data Perseroan. Definisi Sistem elektronik secara umum, pada 

dasarnya mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan 

dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.  

                                                           
9
Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, (Yogyakarta: UI Press, 2003), Hlm.43-

44.  
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, 

Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, 

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.
10

 

Proses pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar PT dalam 

SABH melalui sarana internet yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris cukup 

mengakses program aplikasi SABH melalui internet dalam rangka melakukan 

proses pendaftaran Perseroan menjadi badan hukum tidak selamanya berjalan 

mulus. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menghadapi beberapa 

kendala dalam penyelenggaraanya. 

Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku kuasa dari para pendiri 

Perseroan Terbatas dan juga kuasa Direksi untuk mengajukan permohonan 

persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar 

dan/atau data Perseroan, sering kali mendapat hambatan-hambatan internal 

maupun eksternal yang pada akhirnya memperlambat dan juga menunda proses 

pengajuan Persetujuan dan/atau Pelaporan perubahan anggaran dasar Perseroan 

dan/atau data Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

melalui sistem online SABH.  

Salah satu hambatan tersebut adalah perbedaan database dalam SABH 

dengan data-data yang diserahkan oleh Pihak Perseroan Terbatas kepada Notaris 

                                                           
10

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik  
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yang ditunjuk untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data 

Perseroan. 

Adanya ketiaksinkronisasian antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dengan aplikasi Sistem Adminitrasi Badan 

Hukum (SABH) terkadang juga menjadi salah satu hambatan dalam 

pengaplikasian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Notaris.  

Selain itu daluarsa akta-akta Notaris terkait pendirian Perseroan Terbatas 

dan juga perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Data Perseroan pada 

akhirnya dapat menghambat Notarisdalam mengaplikasi Sistem Administrasi 

Badan Hukum (SABH).  

Permasalahan penghentian layanan Sistem Administrasi Badan Hukum 

(SABH) timbul dari pihak lain, namun dapat berdampak pada peran dan 

tanggungjawab Notaris dalam proses pendirian perseroan. Pendirian PT adalah 

dengan akta Notarissesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU PT. Dalam proses 

pendirian perseroan Notaris diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan 

suatu PT hingga menjadi badan hukum, melalui Sistem Administrasi Badan 

Hukum (SABH). Apabila kemudian kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum 

(SABH) bermasalah, apakah berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab 

Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum, dalam 

kaitannya pada proses pendirian suatu perseroan terbatas.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam suatu penulisan hukum. Penulisan hukum ini akan diberi 

judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SISTEM ADMINISTRASI 

BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 
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TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN APLIKASINYA DENGAN 

KAJIAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”. 

Penulis menyadari ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan 

AHU- Online. Namun, khusus untuk Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan 

keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang 

hukum kenotariatan, belum terlalu banyak didapati yang membahas mengenai 

topik ini dikarenakan masih tergolong baru. Dari hasil penelusuran, penulis 

mendapat penelitian dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yaitu penelitan yang 

ditulis oleh: 

1. Desy Catelia Puteri, dengan judul “Kedudukan Notaris Dalam Pengisian 

Format Isian Perseroan Terbatas Secara Elektronik Melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum“ yang mengkaji tentang kedudukan Notaris 

dalam permohonan pengesahan badan hukum pada SABH yang dikaitkan 

dengan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan yang ada dan 

menganalisis tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang 

dirugikan karena keputusan RUPS yang tidak memenuhi ketentuan UUPT. 

2. Cindy Adelia, dengan judul “Kedudukan Notaris Dalam Menyampaikan 

Bukti Setor Modal Perseroan Secara Elektronik Melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum“ yang mengkaji tentang kedudukan Notaris 

dan menganalisis kedudukan akta pendirian Perseroan Terbatas yang tidak 

diikuti dengan penyampaian bukti setor modal yang diupload pada SABH.  
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3. Budi Puspito Hardi, dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN 

NOTARIS TERHADAP KESALAHAN PENGISIAN DATA PERIHAL 

PERUBAHAN DATA PERSEROAN PADA SISTEM  

ADMINISTRASI  BADAN  HUKUM” yang mengkaji tentang 

konsekuensi hukum yang timbul dan pertanggungjawaban Notaris sebagai 

pihak yang melakukan kesalahan pengisian pada format isian Perubahan 

Data Perseroan pada SABH. 

Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, yaitu penelitan yang ditulis oleh: 

Louise Patricia, dengan judul “KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI 

BADAN HUKUM (SABH) MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 

TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN 

APLIKASINYA” yang mengkaji tentang ketentuan dan syarat- syarat 

format isian pada SABH dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian 

dari akta Notaris yang menjadi dasar pengisian pada SABH dengan database 

pada SABH. 

Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret, yaitu penelitan yang ditulis oleh: 

Dewi Rahmawati, dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN 

NOTARIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN 

HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE SYSTEM 

MELALUI APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM” 

yang mengkaji tentang kedudukan Notaris dalam permohonan pengesahan 
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badan hukum pada SABH yang dikaitkan dengan tugas dan wewenang 

berdasarkan peraturan UUPT dan UUJN. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini 

menganalisa tentang tanggung jawab notaris dalam pengisian SABH terkait 

dengan Pendirian Perseroan dan Perubahan Anggaran tidak lagi memberikan data 

fisik serta kewajiban untuk menyerahkan bukti setor modal. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

bermaksud merumuskan permasalahan penelitian ini, yang pada pokoknya terdiri 

dari dua pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakan analisis yuridis terkait dengan pelaksanaan aplikasi SABH 

dalam website AHU Online menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan terkait lainnya ? 

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam melakukan input data dalam 

SABH terkait dengan akses Perseroan Terbatas serta kerugian yang dapat 

ditimbulkan apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Agar penulisan karya ilmiah ini memiliki maksud yang jelas, maka harus 

memiliki suatu tujuan guna mencapai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Badan 

Hukum (SABH) menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan Peraturan terkait lainnya. 

2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam mengakses 

SABH Online terhadap pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi sumbangan atau referensi khususnya dalam bidang Hukum 

Kenotariatan terkait dengan pelaksaan aplikasi SABH menurut 

Undnag-Undang No.40 Tahun 2007 dan tanggung jawab Notaris 

dalam mengakses SABH Online dalam pembuatan anggaran dasar. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk 

masalah-masalah yang timbul mengenai akses SABH Online terhadap 

pembuatan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi 5 bab, yang terdiri dari 

Bab I sampai dengan Bab V, dimana dalam tiap Bab mengandung beberapa sub-

bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab.  
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Secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

permasalahan, masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematikan penulisan.  

2) Bab II merupakan pembahasan mengenai Tinjauan Pustaka mengenai 

Pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas 

menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Kewenangan Notarisdalam Pembuatan Akta Autentik serta Tinjauan 

Umum mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).  

3) Bab III merupakan metedologi penelitian yang berisi Metode Pendekatan, 

Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisi 

Data. 

4) Bab IV merupakan analisis terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sistem 

Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

dan Peraturan Terkait lainnya serta Tanggung Jawab Notarisdalam 

melakukan input data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). 

5) BAB V merupakan kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan dari 

pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya diuraikan dalam bab ini.  

 

 

 

 

 




