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Obyek Penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

prosedur pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia?. Bagaimana prosedur pendirian Syarikat 

Berhad di Malaysia?.Serta Bagaimana perbandingan pendirian Perseroan Terbatas (PT) di 

Indonesia dan Syarikat Berhad (BHD) di Malaysia? 

Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap kenyataan nyata dimasyarakat atau lingkungan masyarakat yang maksud dan 

tujuan untuk menemukan fakta (fack finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan 

masalah (problem finding ) kemudian menuju kepada identifikasi masalah (problem 

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solution) 

Berdasarkan hasil penelitian dari notaris Bil’id dan Tadika darul Ikwan Berhad berhad diperoleh 

data sebagai berikut: a. Bahwa terdapat 5 tahap dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas 

(PT), tahap 1 adalah pembuatan Akta Pendirian Perseroan terbatas dihadapan Notaris, 

2.Pengecekan dan pengesahan yang dilakukan Notaris melalui SISMINBAKUM 3.Kelengkapan 

Dokumen dan Perizinan 4.Pendaftaran Perseroan 5.Pengumuman dalam berita Negara RI, 

seluruh tahap tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 1 

Tahun 1995 hanya saja terdapat perbedaan dari segi modal awal untuk mendirikan suatu 

Perseroan Terbatas, di UUPT menyatakan bahwa modal awal untuk mendirikan suatu perseroan 

Terbatas memerlukan Modal awal sebesar Rp.20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah ) tetapi pada 

Prakteknya Modal dasar yang diperlukan dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas adalah 

Sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus Juta Rupiah) hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan yang 

semakin meningkat dan mahalnya biaya operasional Suatu Perseroan Terbatas,b.Bahwa terdapat 

4 tahap dalam prosedur pendirian Syarikat Berhad (BHD) di Malaysia tahap 1.Permohonan 

Nama Syarikat, 2.Mendaftarkan Perlembagaan Syarikat 3.Menyediakan Dokumen Pendirian 

Syarikat, 4.Menyerahkan Permohonan Pendirian hingga dikeluarkannya Sertifikat Pemerbadanan 

Syarikat oleh Pejabat (kantor) Pendaftar Syarikat yang menandakan bahwa Syarikat tersebut 

sudah sah sebagai badan hukum dan dapat menjalankan perniagaan seluruh tahap tersebut sudah 

sesuai Dengan Akta Syarikat 1965 (Akta125) yang mengatur tata cara pendirian Syarikat  

Sedangkan Perbandingan pendirian Perseroan Terbatas dan Syarikat Berhad adalah : 1. 

persamaan pendirian a. Suatu Perseroan Terbatas dan Syarikat Berhad dapat didirikan oleh 2 

(dua) orang atau lebih yaitu baik orang pribadi maupun badan hokum,b.Modal dasar Perseroan 

Terbatas dan Syarikat Berhad sama-sama terbagi atas saham,c. Adanya kekayaan yang 

dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendirinya berupa modal yang berasal daripemasukan 

harta kekayaan yang dipisah dengan harta kekayaan lainnya 2. perbedaan Di Indonesia Perseroan 

Terbatas dibuat dengan membuat akta Otentik untuk pendirian badan hukum yang disahkan oleh 



Mentri Kehakiman RI yang pengurusan pendiriannya dilakukan melalui kuasa Notaris, 

Sedangkan di Malaysia Syarikat Berhad dibuat dengan akta otentik yang disahkan oleh 

Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang pengurusan pendiriannya dilakukan sendiri oleh para 

pendirinya 

 

 


