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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan perekonomian suatu negara merupakan hal yang sangat penting 

karena keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara dapat tercapai bila 

proses pertumbuhannya baik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 terjadi 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2018 tercatat pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mencapai 5,17% sedangkan tahun 2019 hanya 5.07%. 1  Melihat 

kenyataan tersebut maka ini menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kembali 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi suatu negara akan 

sangat mempengaruhi kemakmuran negara tersebut. 

Pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional akan tetapi, juga 

membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran, kualitas hidup, kelestarian 

lingkungan dan keadilan sosial.2 Banyak cara yang dapat pemerintah lakukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ini, salah satunya adalah peningkatan 

melalui kesempatan usaha yang berbentuk badan usaha. Badan usaha tersebut terbagi 

atas badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Berdasarkan 

penggolongannya persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer 
                                                
1 Tirta Citradi, “Ekonomi Indonesia 2014 dan 2019 Gak Jauh Beda, Benarkah?” 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023160811-4-109481/ekonomi-indonesia-2014-dan-
2019-gak-jauh-beda-benarkah , diakses 28 Oktober 2019 
2 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 36 
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merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, 

Koperasi dan Yayasan merupakan badan usaha yang berbadan hukum.3 

Badan usaha tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu 

antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 

Masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat suka memilih 

bentuk Perseroan Terbatas atau selanjutnya akan disebut PT, karena pertanggung 

jawabannya terbatas hanya berdasarkan saham yang dimiliki dan tidak melibatkan 

harta kekayaan pribadi para pendiri. Perseroan Terbatas yang terdiri dari kata sero 

yang artinya saham dan terbatas yang menjelaskan bahwa pertanggung jawaban yang 

terbatas, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang terdiri dari perkumpulan 

saham-saham dan memiliki pertanggung jawaban yang terbatas pada saham yang 

dimiliki. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mendefinisikan Perseroan 
Terbatas:  

yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 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 ini serta peraturan pelaksanaannya. 
 

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan 

hukum, Karakteristik badan hukum dari Perseroan terbatas dapat dilihat dari: 

                                                
3 Agus Sardjono, et al., Penagantar Hukum Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 
25-26 
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1. Pengesahan dari Menteri Hukum dan  HAM, apabila PT tersebut belum 

disahkan atau belum ada pengesahan, maka statusnya belum sebagai 

badan hukum.  

2. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, Direksi, dan 

Komisaris. 

3. Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri, yang artinya ada 

pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. 

4. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri atas nama Perseroan. 

5. Serta mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan. 4 

Untuk mendirikan sebuah PT maka para pendiri harus membuat akta 

pendirian oleh pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Pasal 7 ayat 1 berbunyi: 

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris 
yang dibuat dalam bahasa Indonesia.  

 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi:  

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang 
lainnya.  
 

Pasal di atas menyatakan notaris adalah pejabat umum, artinya kewenangan 

yang notaris miliki tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya, Dari pasal 

tersebut menyatakan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang 

                                                
4 Abdul Rasyid, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005). hal. 
95-96. 
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untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan 

yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu atkta otentik, semuanya sepanjang 

pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.5  

Dalam hal mendirikan sebuah PT maka syarat mutlaknya adalah akta 

pendirian yang dibuat di hadapan notaris, setelah itu harus diajukan kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) 

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:  

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 
hukum Perseroan. 

 
PT dapat digolongkan dalam dua bentuk, yang pertama adalah PT Tertutup, 

yang artinya sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan terbatas, saham PT tersebut 

tidak ditawarkan kepada publik. Bentuk kedua adalah PT Terbuka atau Perseroan 

Terbuka (Tbk) yang sahamnya ditawarkan kepada publik yang pada umumnya 

dilakukan melalui lembaga Pasar Modal.6  

Digolongkan berdasarkan sumber modalnya PT dibagi menjadi PT 

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PT PMDN dan PT 

Penanaman Modal Asing yang selanjutnya akan disebut PT PMA, PT PMDN adalah 

                                                
5 Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap 
Akta yang Dibuatnya” Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal of 
Law, Vol 1, Nomor 2 Januari 2017, hal.148 
6 Agus Sardjono, et aal., Penagantar Hukum Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 
69 
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PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri. 7Terdapat 

dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal yang selanjutnya akan disebut UUPM, berbunyi:  

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan 
menggunakan modal dalam negeri. 

 
Sedangkan untuk PMA terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPM, yang berbunyi: 

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang 
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri.  

Dasar hukum untuk PT PMDN maupun PT PMA merujuk pada UUPT, akan tetapi 

terdapat pengaturan pendukung lainnya baik untuk PT PMDN dan PT PMA, seperti 

UUPM dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang disebut 

Perka BKPM untuk PT PMA. 

Mengenai sumber PT PMA berbeda dengan PT PMDN, sumber modal  PT 

PMA bisa seluruh atau hanya sebagian modalnya adalah modal asing sedangkan 

seperti yang telah dijelaskan di atas PT PMDN tidak mungkin dimiliki sebagian 

sahamnya oleh PMA, dan diatur juga dalam UUPM mengenai bentuk badan usaha 

PMA harus berbentuk Perseroan Terbatas, terdapat dalam pasal 5 ayat (2) UUPM 

berbunyi: 

                                                
7 Sutantya Raharja Hadhikusuma, et aal., Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1995), hal. 225 
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Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan terbatas 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 
negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang. 

 
 

Dalam memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana penulis 

melakukan kegiatan magang pada kantor Notaris & PPAT Madona Kristiani 

Budiman, S.H. , M.Kn. yang beralamat di Pertokoan No.2 Perumahan Bukit Nusa 

Indah, Ciputat Tangerang Selatan, Banten 15414. 

 Selama proses di kantor Notaris & PPAT Madona Kristiani Budiman, S.H. , 

M.Kn. penulis banyak mendapatkan pelajaran yang sebelumnya hanya dibahas secara 

teori saja dikelas, namun selama proses magang penulis dapat melihat dan 

mempraktekkan langsung seperti pembuatan akta-akta otentik, proses pendirian  

Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, serta melihat 

langsung tugas dan tanggung jawab seorang notaris. Penulis mendapat banyak 

pembelajaran pada pendirian PT PMDN, salah satunya PT Seraya Bebek Indonesia 

yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta yang penulis ikuti sejak awal pendiriannya. Dalam laporan magang 

ini penulis akan membahas tentang Perseroan Terbatas khususnya PT PMDN.  

Berdasarkan uraian dasar hukum dan penjelasan secara umum mengenai peranan 

notaris dalam pendirian PT PMDN, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami 

dari berbagai aspek yang ada di Indonesia dalam laporan magang yang akan penulis 

buat. Penulis sangat tertarik dan ingin mendalami topik ini karena penulis telah terjun 

langsung dan mengikuti langsung prosesnya selama penulis magang. Oleh karena itu 
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penulis memilih judul “LAPORAN MAGANG PADA KANTOR NOTARIS & 

PPAT MADONA KRISTIANI BUDIMAN S.H., M.Kn. DALAM PENDIRIAN 

PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI” sebagai 

laporan magang yang merupakan syarat untuk dapat lulus dari Fakultas Hukum 

Univesitas Pelita Harapan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh 

penulis adalah: 

1. Bagaimana proses pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam 

Negeri? 

2. Bagaimana peran notaris Madona Kristiani Budiman, S.H. , M.Kn. dalam 

pendirian PT Seraya Bebek yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta 

Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ? 

 

1.3 Tujuan Magang 

Alasan penulis memilih program magang ini adalah dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses pendirian Perseroan Terbatas PMDN. 

2. Mengetahui peranan notaris dalam Pendirian PT Seraya Bebek Indonesia. 

3. Mendapatkan pengalaman secara praktek pendirian Perseroan Terbatas. 
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1.4  Manfaat Magang 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mengharapkan hasil penulisan magang ini dapat memberikan informasi atau 

bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum perusahaan, khususnya terkait dengan 

Perseroan Terbatas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Menurut penulis setelah melewati proses magang, manfaat yang akan 

didapatkan bagi para mahasiswa yang akan mengambil magang sebagai tugas akhir 

adalah:  

1. Dapat melihat dan mempraktikan langsung kerja profesi hukum. 

2. Mendapatkan ilmu yang baru, yang belum pernah didapatkan selama proses 

perkuliahan. 

3. Mendapatkan gambaran dan pengalaman untuk mempersiapkan diri bekerja 

sebagai calon professional. 

4. Melihat secara jelas ruang lingkup kerja yang diminati saat lulus nanti. 

 

1.5  Waktu dan Lokasi Magang 

Dalam menjalani tugas akhir magang ini, penulis mendapat izin untuk 

magang di kantor Notaris & PPAT Madona Kristiani Budiman, S.H. , M.Kn. yang 

beralamat di Pertokoan No.2 Perumahan Bukit Nusa Indah, Ciputat Tangerang 

Selatan, Banten 15414, Selama 4 (empat) bulan terhitung 26 Agustus 2019 dan 
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berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Hari kerja penulis adalah hari Senin sampai 

Jumat, mulai pukul 09.00-17.00. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun 

laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang 

magang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, waktu 

dan lokasi magang, sistematika penulisan magang. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari kumpulan teori-teori yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang diuraikan dalam pembahasan magang. 

BAB III  GAMBARAN UMUM KANTOR NOTARIS DAN PPAT 

MADONA KRISTIANI BUDIMAN S.H., M.Kn. 

 Bab ini berisi penggambaran secara umum tentang kantor Notaris & 

PPAT Madona Kristiani Budiman, S.H. , M.Kn. serta kegiatan usaha 

dimana penulis melaksanakan masa magang. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan 

apa saja yang akan penulis lakukan di kantor Notaris & PPAT Madona 

Kristiani Budiman, S.H. , M.Kn. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir dalam penulisan laporan magang ini penulis akan 

memberikan kesimpulan serta saran-saran yang sekiranya dapat 

menajadi masukan untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


