
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah mengumumkan  paket 

kebijakan ekonomi jilid XII ditahun 2016  dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 yang difokuskan untuk memperbaiki tingkat 

kemudahan berbisnis di Indonesia.
1
 Dalam  paket kebijakan tersebut yang

sangat erat kaitannya dengan hukum perdata dan bisnis adalah terkait dengan 

proses pendirian perseroan terbatas atau PT yang semakin dipermudah, 

sehinnga harapannya dapat memperbaiki kondisi perekonomian di indonesia.  

Aturan dalam Dalam pasal 1 ayat 3 PP Nomor 29 tahun 2016 yang 

mempermudah pendirian Perseroan Terbatas antara lain terkait besaran modal 

dasar Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri 

Perseroan Terbatas, ketentuan modal dasar perseroan terbatas (PT) yang 

semula dalam Undang-undang Nomor 40 tahu 2007 ditentukan paling sedikit 

Rp.50 juta menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT. 

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri 

Perseroan Terbatas untuk menentukan besaran modal dasar, selain bertujuan 

untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam rangka 

memulai usahanya juga untuk meningkatkan investasi yang pada gilirannya 

akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan 

Undang-Undang Nomor  1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan 
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dengan jelas difinisi dari Perseroan Terbatas (PT).  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. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang 

diundangkan pada 16 Agustus 2007 peraturan mengenai Perseroan Terbatas 

diatur dalam KUHD pasal 26 sampai dengan pasal 56 kemudian digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor  1 tahun 1995.
2
 Terkait dengan pendirian 

Perseroan Terbatas berdasar Pasl 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007, salah satu syarat formilnya adalah dengan akta notaris yang dibuat dalam 

bahasa Indonesia.  

Berdasarkan pemaparan diatas tentunya perlu dipaparkan lebih lanjut 

terkait dengan Akta Notaris dan beberapa fungsi penting dari akta notaris. 

Pengertian dari Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah berdasar  

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

: “Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.” Pengertian akta otentik, 

seperti yang diyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yakni : “Suatu akta 

otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 
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Pada hukum acara perdata, akta merupakan alat bukti yang berbentuk 

tulisan dan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti 

yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya, didalam hukum 

acara perdata ada lima macam alat bukti.
3
 Pasal 1866 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata menyebutkan lima macam alat bukti tersebut terdiri atas : 

1. Bukti Tulisan; 

2. Bukti dengan saksi; 

3. Persangkaan; 

4. Pengakuan dan; 

5. Sumpah. 

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda 

bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk 

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 

Surat sebagai alat bukti tertulis di bagi dua yaitu surat yang merupakan akta 

dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lagi menjadi 

akta otentik dan akta di bawah tangan. Sedangkan menurut pasal 1870 KUHPdt 

kekuatan pembuktian dari akta otentik adalah kekuatan pembuktian yang 

paling sempurna, sehingga dalam pembuatan akta pendirian PT notaris harus 

membuat akta dengan isi materil yang sesuai dengan fakta.  

Dalam hal pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Noraris dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas,  pejabat 

yang berwenang dalam membuat akta tersebut adalah Notaris. Dalam  Pasal 1 
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ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 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. Dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya berdasarkan pasal 4 Undang-undang jabatan notaris, notaris 

terlebih dahulu harus disumpah. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam 

menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa 

menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam undang-undang Jabatan 

Notaris. Salah satunya bahwa notaris dalam menjalankan jawabatannya akan 

dengan bertanggungjawab. Konsekuensi logis dari sumpah tersebut adalah 

dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dan membuat sebuah akta 

autentik notaris harus jujur dan mampu mempertanggung jawabkan kebenaran 

dari akta autentik yang dibuatnya, karena sumpah jabatan notaris disini 

merupakan suatu ketentuan yang mengatur dan membatasi kewenangan yang 

dimiliki oleh seorang Notaris.
4
 

Terkait dengan sumpah jabatan yang telah diambil oleh notaris berdasar 

pasal 4 Undndang-undang Jabatan Notaris, menerangkan bahwa notaris dalam 

menjalankan jawabatannya akan bertanggungjawab. Sehingga dalam membuat 

akta pendirian perseroan terbatas seharusnya notaris melakukan proses 

verifikasi kebenaran dokumen, terutama dokumen persyaratan yang terkait 

dengan berasar modal dasar pendirian perseroan terbatas sesuai dengan amanat 
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pasal 33 UU No.40 Tahun 2007, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi cacat 

materil dalam akta pendirian perseroan terbatas yang akan diterbitkan olehnya.  

Notaris sebagai pejabat yang disumpah harus bertanggung jawab terhadap isi 

atau materi dari akta tersebut, terlebih akta notaris merupakan sebuah akta 

autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka seharusnya 

dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dituntut adanya 

kesesuaian isi dari akta dan apa yang ada di lapangan. 

Faktanya yang terjadi di lapangan dalam Putusan Mahkamah Agung 

No.1159K/PDT/2010 Tentang Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

terjadi ketidak sesuaian antara isi materil dari akta dan fakta yang ada di 

lapangan. Ketidak sesuaian tersebut bermula ketika penggugat dan tergugat 

melakukan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Akta perjanjian kerja 

sama nomor 2 tanggal 22 Juni tahun 2007 untuk mendirikan sebuah PT dengan 

nama PT. Golden Lobster, dimana penggugat dan tergugat tercatat sebagai 

pemegang saham. PT tersebut didirikan dengan Akte No. 3 tanggal 22 Juni 

2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster yang dibuat dihadapan notaris 

(turut tergugat III). Penggugat mendapat laporan mengenai adanya 

penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan di mana dalam PT tersebut 

terdapat bukti penjualan lobster dan ikan hias yang dilakukan oleh Karyawan 

bernama Joe Daniel Artanto dengan persetujuan dari tergugat, tanpa 

menggunakan faktur yang biasa digunakan Perusahaan. 

Akibatnya hubungan para pemegang saham tidak harmonis, dan 

penggugat mengajukan gugatan ke pada tergugat di PN Cibinong  yakni 

Menyatakan sah :  Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat  dan Tergugat 
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III  yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 22 

Juni 2007, dan Akte Pendirian PT. Golden Lobster dengan Akta Pendirian 

Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007,  lalu tergugat juga mengajukan gugatan 

rekovensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya penggugat atau 

tergugat rekovensi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, dan penggugat 

atau tergugat rekovensi bukanlah pemegang saham yang sah karena tergugat 

rekovensi tidak pernah melakukan penyetoran modal sesuai isi perjanjian 

kerjasama, sehingga penggugat rekovensi mengajukan gugatan untuk 

Menyatakan tidak sah sah :  Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat  dan 

Tergugat III  yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 2 

tanggal 22 Juni 2007, dan Akte Pendirian PT Golden Lobster dengan Akta 

Pendirian Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007. Setelah perkara diperiksa di tingkatan 

PN Cibinong dengan Nomor putusan No. 139 / Pdt.G / 2007 / PN.Cbn tanggal 

06 Nopember 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung 

No. 144 / PDT / 2009 / PT.Bdg dan dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah 

Agung pada tingkatan Kasasi dengan putusan No.1159K/PDT/2010 yang pada 

pokoknya adalah membatalkan / menyatakan mempunyai kekuatan hukum 

yang tidak mengikat Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 

dan  Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, 

yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dengan alasan penggugat belum 

melaksanakan kewajibannya menyetor modal secara penuh kepada perseroan 

sesuai dengan akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tahun 2007. 

Berdasar posisi kasus singkat diatas sangat jelas bahwa kecermatan dan 

ketelitian seorang Notaris sebelum membuat akta merupakan hal yang mutlak 
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harus dilakukan oleh notaris, perkara tersebut merupakan suatu dampak dari 

ketiadaan proses verifikasi kebenaran dokumen terutama dokumen persyaratan 

modal dasar oleh para notaris sebagai  syarat materil pembuatan akta pendirian 

perseroan terbatas,  sepertihalnya penentuan modal dasar pendirian perseroan 

terbatas dalam menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 modal dasar 

minimum pendirian perseroan terbatas adalah Rp.50.000.000,00. Modal 

tersebut harus disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal 

dasar dan modal tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. 

Sehingga berdasarkan penjelasan pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 notaris 

harus  membuktikan bukti penyetoran modal yang sah. Bukti penyetoran yang 

sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas 

nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, 

atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, 

karena modal tersebut nantinya akan tertera dalam akta autentik yang menjadi 

akta pendirian perseroan terbatas. Namun fakta dilapangan notaris tidak 

memverifikasi kebenaran bukti penyetoran tersebut. Padahal akta notaris 

merupakan akta autentik, dan notaris juga merupakan pejabat yang disumpah. 

Sehingga apabila bukti penyetoran tersebut tidak di verifikasi akan terjadi cacat 

materil dalam penerbitan akta pendirian Perseroan Terbatas akibat ketidak 

sesuaian isi akta dengan fakta di lapangan.  

Hal tersebut berkesinambungan dengan kebijakan di era pemerintahan 

presiden Jokowi. Persyaratan pendirian perseroan terbatas yang berkaitan 

dengan modal dasar semakin dipermudah, yaitu sengan diserahkannya 

ketentuan modal dasar pendirian perseroan terbatas menjadi kesepakatan para 
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pihak yang ingin mendirikan suatu perseroan. Pendirian Perseroan Terbatas 

dengan besaran modal dasar berdasarkan ketentuan Pasal 32  Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 yakni modal dasar minimum pendirian perseroan 

terbatas adalah Rp.50.000.000,00 saja pernah terjadi suatu sengketa terkait akta 

pendiriannya karena bersumber dari perjanjian kerja sama, apalagi dengan 

ketentuan yang baru dimana modal dasar pendirian perseroan terbatas memang 

ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Selanjutnya terkait dengan putusan hakim menyatakan tidak mempunyai 

kekuatan mengikat suatu akta, perlu dianalisa lebih lanjut. Karena dalam 

perundang-undangan terkait yakini Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.30 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan KUHPerdata terdapat 

3 kemungkinan apabila akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yaitu batal 

demi hukum, dapat dibatalkan, dan didegradasi kekuatannya sebagai akta 

bawah tangan. Namun, dalam putusan yang penulis analisa menyatakan bahwa 

akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.  

Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat menarik untuk menganalisa lebih 

lanjut terkait putusan pembatalan akta pendirian perseroan terbatas yang 

berasal dari perjanjian kerja sama ini, penulis sangat  tertarik untuk 

menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010 dikaitkan 

dengan asas kepastian hukum atau memandang bagaimana seharusnya 

pembatalan akta pendirian perseroan terbatas tersebut dari prespektif hukum, 

yang nantinya putusan tersebut akan berpengaruh terhadap perlunya proses 

verifikasi kebenaran dokumen dalam penerbitan akta pendirian perseroan dan 
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bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila 

akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu maka penulis sangat 

tertarik untuk menganalisa putusan tersebut. Sehingga penulis mengambil judul 

“ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1159K/PDT/2010 

TENTANG PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN 

TERBATAS DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN 

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG 

DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010 tentang 

pembatalan akta pendirian perseroan terbatas dengan alasan penggugat 

belum melaksanakan kewajibannya menyetor modal secara penuh kepada 

perseroan sesuai dengan akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tahun 2007 

telah memenuhi asas kepastian hukum?  

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010 tidak terdapat 

pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh 

pengadilan, sehingga akan menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait 

bagaimana tanggungjawab notaris apabila akta yang dibuat olehnya 

dibatalkan oleh pengadilan? 
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C. Tujuan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Ingin menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010 

tentang pembatalan akta pendirian perseroan terbatas apakah telah 

memenuhi asas kepastian hukum. 

2. Ingin mengetahui dan memahami pertanggungjawaban notaris sebagai 

pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pendirian perseroan 

terbatas apabila akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.. 

 

D. Manfaat  

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis 

terangkan diatas maka penulis berharp penelitian ini akan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengermbangan keilmuan dibidang hukum perdata bisnis, khususnya 

pemahaman tentang asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam 

Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010, urgensi proses verifikasi 

kebenaran dokumen dalam penerbitan akta pendirian perseroan terbatas, 

dan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat negara yang disumpah 

juga berwenang membuat akta autentik apabila akta tersebut dibatalkan 

oleh pengadilan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Karya Tulis ini digunakan Penulis untuk sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi Ilmu Hukum jenjang S-1 ( Strata 1 ) untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammmadiyah 

Malang ( UMM ) serta Karya tulis ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis 

pada khususnya, mahasiwa fakultas hukum pada umumnya. 

b. Bagi Praktisi Hukum 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi masukan, sumbangan 

pemikiran dan kontribusi  bagi para praktisi hukum (Notaris dan Hakim) 

terkait dengan kasus pembatalan akta pendirian perseroan terbatas. 

c. Bagi Masyarakat 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengertahuan kepada 

masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha agar lebih berhai-hati 

dalam membuat permohonan penerbitan akta pendirian perseroan 

terbatas. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.
5
Penulisan ini menggunakan metode yuridis 

                                                           
5
 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya 

Bakti, halaman 112 
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normatif , yang merupakan bentuk penelitian hukum dengan cara menelaah 

hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas khususnya asas kepastian 

hukum, konsepsi-konsepsi, norma hukum yang berkaitan dengan akta 

autentik, perseroan terbatas, dan pembatalan akta notaris. Pendekatan ini 

dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari 

buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini.
6
 Maka dalam penulisan ini penulis 

melakukan pengkajian menggunakan bahan hukum atau perundang - 

undangan mengenai Perseroan Terbatas, Akta, dan Notaris sebagai pejabat 

negara.  

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer yakni merupakan bahan hukum yang bersifat 

Autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010 

dan   perundang – undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang 

– Undang Dasar 1945, Undang – Undang ( UU )/ Peraturan Pengganti 

Undang – Undang ( Perpu ), Peraturan Pemerintah ( PP ), Peraturan 

Presiden ( Perpres ), Peraturan Daerah ( Perda )
7
  catatan-catatan 

tersmi, atau risalah didalampembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim.
8
  Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh 

penulis adalah KUHPdt, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijauan 

Singkat, Jakarta : Rajawali Press, halaman 52. 
7
 Jhonny Ibrahim. 2005, Teori dan Merodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : 

Bayu Media Publishing , halaman 296. 
8
 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 

halaman141 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.2 

Tahun 2014. 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan 

hukum primer, dalam hal ini semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-

buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah internet, pendapat para 

sarjana, kasus-kasus hukum dan penulisan-penulisan lainnya.
9
  

Sehingga pada penulisan ini didukung dari beberapa studi pustaka 

buku, makalah,  Jurnal Hukum terkait dengan Perseroan Terbatas, 

Akta, dan Notaris. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum 

hasil observasi dengan metode wawancara nonformal ke beberapa 

kantor notaris di Kota dan Kabupaten Malang. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-

lain
10

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi 

kepustakaan, dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
11

 Sebagaimana disebutkan 

oleh Jhonny Ibrahim bahwa teknik pengumpulan data pada penulisan 

                                                           
9
 Jhoni Ibrahim , Op,Cit. halaman 392 

10
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Malang, Pedoman Penulisan Hukum, 

Halaman 17 
11

 Ibid 
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hukum normatif berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum 

primer, bahan hukumsekunder dan bahan hukum tersier, serta sebagaimana 

bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan 

menyesuaikan masalah yang dibahas.  

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

bahan hukum selanjutnya penulis akan menganalisis permasalahan dengan 

bahan hukum yang telah dipilih secara kualitatif lalu mengkaitkan dengan 

permasalahan yang penulis peroleh, lalu akan dianalisia dan akan 

diuraikan secara sistematis. Selanjutnya data diseleksi dan diolah 

kemudian dinyatakan secara dekskriptif sehingga selain menggambarkan 

dan mengungkapkan dasar hukumnya juga dapat menberikan solusi 

terhadap permasalahan hukum yang dimaksud. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 4 

bab dan masing-masing terdiri atas sub yang bertujuan mempermudah 

pemahaman pembaca. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalaah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat antara lain : Tinjauan Umum Tentang Perseroan 

Terbatas, Tinjauan Umum tentag Akta Notaris dan Pembatalan Akta 

Notaris,Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum, dan  Tinjauan Umum 

Tentang Putusan Hakim. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang diangkat oleh penulis serta 

dianalisa berdasarkan kenyataan yang terjadi dan didukung dengan teori-teori 

yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi masalah yang 

menjadi fokus pembahasan.  

 




