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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan SABH sebagai suatu sistem pelayanan publik oleh Ditjen 

AHU diikat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai inti 

pengelolaan guna memberikan jaminan perlindungan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat, baik itu Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, maupun peraturan perundang-undangan teknis lainnya 

yang berkaitan dengan macam pelayanan publik dalam SABH, antara 

lain mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. 

Dalam SABH saat ini, pendirian atau perubahan suatu Perseroan 

Terbatas menggunakan AHU Online (SABH) dapat dilihat hanya 

dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: pertama, Notaris memasukkan 

data perseroan yang dibutuhkan di situs AHU Online; Kedua, Notaris 

melakukan pembayaran ke PNBP di Bank dengan membawa tagihan 

yang dikeluarkan oleh Sistem AHU Online, serta ketiga, Notaris dapat 

langsung mencetak SK yang dikeluarkan secara online oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Dari Uraian diatas, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Hukum dan HAM RI telah memberikan kemudahan terhadap 

masyarakat khususnya para praktisi yaitu Notaris. Terlihat kelebihan 

sistem tersebut yaitu :  

a. Proses menjadi lebih mudah, cepat dan transparan 

b. Kepastian Hukum lebih terjamin 

c. Keaslian SK dan/atau surat persetujuan dapat langsung diketahui 

dengan teknologi QR Code  

d. Efisiensi SDM untuk memberikan layanan  

e. Tidak ada celah untuk pungutan liar 

f. Seluruh proses dapat dimonitor secara realtime. 

2. Notaris sebagai pejabat umum titik beratnya adalah tanggung jawab 

untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum. Notaris bisa 

mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan 

sesuatu akta, sehingga oleh karenanya Notaris selalu berusaha dalam 

koridor asas kehatian-hatian dalam pembuatan suatu akta. Apakah kelak 

akta yang telah dibuatnya berpotensi menimbulkan masalah diantara 

para pihak sehingga berujung salah satu pihak yang merasa dirugikan 

membuat pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai 

ke persidangan Pengadilan. Dalam hal ini permasalahan yang kemudian 

timbul tidak mempengaruhi keautentikan dari akta yang dibuat oleh 

notaris. 

Di lain pihak yakni Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola 

SABH, bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
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bagi kepentingan masyarakat. SABH merupakan sistem yang 

dihadirkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di 

masyarakat dan kalangan pebisnis Indonesia. SABH adalah sebuah 

sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga 

menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan 

yang ada. Database SABH memuat seluruh Badan Hukum yang ada di 

Indonesia yang dengan mudah dapat di akses melalui jaringan 

komputer. Dengan adanya sistem tersebut, maka tanggung jawab 

Notaris menjadi lebih besar dari sebelumnya.  

B. Saran 

1. Terkait dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sekarang 

ini, dimana semua mengandalkan dokumen yang di up-load pada sistem 

tersebut, saran dari Penulis yaitu sebelum Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia mengeluarkan suatu Keputusan dan/atau Surat 

Persetujuan terhadap Pengesahan dan/atau Perubahan Anggaran Dasar 

diharapkan melibatkan pihak Ketiga dalam hal ini Perseroan untuk 

memastikan apakah kebenaran dokumen yang telah di up-load di dalam 

Sistem telah sesuai atau belum. Selain hal tersebut, harus adanya 

pelatihan secara berkala kepada Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengguna sistem tersebut. 

Pemerintah dalam hal ini instansi terkait harus meningkatkan sarana 

penunjang untuk kemudahan masyarakat umum, notaris dan/atau 

pegawai Kemenkumham sendiri untuk menggunakan sistem tersebut.   
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2. Tanggung jawab Notaris menjadi semakin besar dengan adanya sistem 

tersebut artinya semua diserahkan kepada Notaris. Penulis menyarankan 

agar tanggung jawab tersebut dibagi seimbang dengan Kementerian 

Hukum dan HAM selaku pihak yang mengesahkan atau mengeluarkan 

Surat Keputusan dan/atau Surat Persetujuan, misalnya Kementerian 

Hukum dan HAM tetap mewajibkan Notaris untuk memberikan atau 

memperlihatkan dokumen fisik sebelum Kementerian Hukum dan HAM 

mengeluarkan Surat Keputusan dan/atau Surat Persetujuan. Selain hal 

tersebut, Instansi bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

secara berkala harus menyelenggarakan seminar dan/atau pelatihan 

penggunan SABH sehingga dalam penginputan data tidak terdapat 

kesalahan.  




