
ASPEK HUKUM 

Mukti Hakim STP, MP 



Untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan 

keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki 

 

Kenapa??? 

 

Karena apabila tidak sempurna dokumen yang 

dimiliki maka akan ada masalah dikemudian hari 

TUJUAN 



•Bentuk badan usaha 

Ada beberapa jenis bentuk badan hukum yang lazim di 

Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan 

Komanditer (CV), Koperasi, Yayasan, Firma dll. 

•Bukti diri 

Yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang 

dikeluarkan oleh kelurahan setempat (KTP) 

DOKUMEN YANG DIMILIKI 



•Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Setiap perusahaan harus mempunyai Tanda Daftar 
Perusahaan sesuai dengan bidangnya masing2 yang 
dikeluarkan oleh Departemen Perindustian dan 
Perdagangan 

•Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan 
nantinya akan memberikan penghasilan kepada 
pemerintah 



Izin-izin perusahaan 

Izin-izin tersebut antara lain: 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

2. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 

3. Izin Usaha Tambang, perhotelan, farmasi/rumkit, 

peternakan dan pertanian 

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

5. Izin tenaga kerja asing jika ada 



Keabsahan dokumen lainnya 

1.Status hukum tanah 

2.Kendaraan bermotor 

3.Serta surat-surat lain yang diperlukan 



•Perseorangan 

•Firma (Fa) 

•Perseroan Komanditer (CV) 

•Perseroan Terbatas 

•Perusahaan Negara 

•Perusahaan Daerah 

•Yayasan 

•Koperasi 

Jenis-Jenis Badan Hukum 



PERSEORANGAN  

Perusahaan dimana seorang menjadi pemilik, 

menjalankan manajemen, memikul semua resiko, 

dan menikmati sendiri semua keuntungan yang 

diperoleh. 
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KEUNGGULAN PERORANGAN 

• Mudah dibentuk dan dibubarkan 

• Bekerjanya sangat sederhana 

• Manajemen luwes 

• Semua laba dimiliki pemilik 

• Kebebasan dan kreatifitas tinggi 

• Rahasia perusahaan terjamin 

• Cepat mengambil keputusan 

• Pajaknya ringan 



KELEMAHAN  PERORANGAN 

• Tanggung jawab tidak terbatas 

• Kelangsungan hidup perusahaan kurang 

terjamin 

• Modalnya kecil & kemampuan menambah 

modal kecil 

• Manajemen terbatas 

• Pemilik dan perusahaan tidak dapat dibedakan. 



PERSEROAN KOMANDITER 

(CV) 

Merupakan bentuk perjanjian kerjasama untuk  

berusaha bersama antara orang-orang yang  

bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan  

bertanggung jawab penuh dengan kekayaan  

pribadinya dengan orang-orang yang  

memberikan pinjaman yang tidak bersedia  

memimpin perusahaan dan bertanggung jawab  

terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam  

perusahaan tersebut  

 



KEUNGGULANNYA 

• Pendirian masih mudah 
• Lebih banyak modal terkumpul 
• Kemampuan mendapat modal lebih banyak 

• Manajemen dapat didiversifikasi 
• Kesempatan ekspansi lebih banyak 
• Kebebasan dan kreatifitas cukup tinggi pada 

sekutu aktif 

• Tanggung jawab sekutu pasif  terbatas 
• Spesialisasi keahlian anggota sekutu 



KELEMAHAN 

• Tanggung jawab sekutu aktif  tak terbatas 

• Masa hidup tak tentu 

• Kekuasaan dan pengawasan komplek 

• Sukar untuk menarik kembali investasinya 

• Sekutu pasif  tidak boleh mengurus perusahaan 

• Sekutu aktif  punya peluang tidak jujur terhadap  
sekutu pasif 

• Jika salah satu sekutu  aktif  meninggal, berakhirlah CV 
tersebut 

• Setiap sekutu bertanggung jawab atas tindakan sendiri 
& tindakan sekutu lainnya 

• Timbul kebuntuan jika ada konflik antar sekutu aktif 



 

FIRMA 

 
Merupakan gabungan 2 perusahaan atau lebih,  

masing-masing anggota menyetorkan sejumlah  

modal, bertanggung jawab tak terbatas. 



KEUNGGULAN 

 

• Prosedur pendirian mudah 

• Kemampuan finansial lebih mudah 

• Pengumpulan modal lebih mudah 

• Keputusan lebih baik 

• Ada pembagian kerja & kesatuan keahlian 

• Kebebasan dan kreatifitas tinggi 

• Tanggung jawab ditanggung bersama 



KELEMAHAN 

 

• Tanggung jawab tak terbatas 

• Kelangsungan usaha tak terjamin 

• Kesalahan partner ikut menanggung 

• Ketegangan antar firma sulit diselesaikan 



PERSEROAN TERBATAS 

Kerjasama orang-orang yang mempunyai 
hak dan diakui hukum untuk tujuan 
tertentu (bisnis) pengurus bertanggung 
jawab tak terbatas.  

Modal PT berupa saham yang dapat dimiliki 
banyak orang. PT dapat berupa PT 
(tertutup) dan PT tbk (terbuka). Saham PT 
Tbk dapat diperjual-belikan.  



KEUNGGULAN 

 

• Kelangsungan hidup lebih terjamin 

• Tanggung jawab terbatas 

• Penyertaan dari semua lapisan masyarakat 

• Akumulasi modal besar 

• Dapat mengelola lebih efisien dengan manajemen 
profesional 

• Pimpinan dipilih pemilik, sehingga bisa mencari yang 
terbaik 

• Pemegang saham terpisah dari perusahaan 

• Sifat perusahaan permanen 



 

KELEMAHAN 

 

• Pendirian PT mahal dan sulit 
• Beban administrasi banyak 
• Sulit merubah jenis kegiatan 
• Kepentingan pemegang saham kurang 

terlindungi 
• Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin 
• Kebebasan & kreatifitas kurang 
• Pajak tinggi 
• Prosedur & laporan finansial lebih komplek 
• Pemegang saham / pemilik perusahaan kurang 

perhatian 



KOPERASI  

Organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial yang 

demokratis, beranggota-kan orang-orang atau 

badan hukum koperasi yang merupakan tata su-

sunan sebagai usaha bersama atas azas 

kekeluargaan. 

  



KELEBIHAN DAN KELEMAHAN 

 

Kelebihan 

• Memajukan usaha & kesejahteraan anggota 

• Memungkinkan modal lebih banyak 

• Sesuai dengan UUD ’45 

• Dapat fasilitas pemerintah 

Kelemahan 

• Tergantung kejujuran & kreatifitas pengurus serta 
partisipasi anggota 

• Keanggotaan tidak dapat dijual belikan 



Perusahaan Negara (PN) adalah perusahaan yang 

didirikan berdasarkan undang-undang 

PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi 

yang diangkat oleh pemerintah 

PERUSAHAAN NEGARA 



Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang 

didirikan dengan suatu peraturan daerah 

Modal seluruhnya atau sebagian besar milik 

pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali 

dengan ketentuan lain  atau berdasarkan undang-

undang 

PERUSAHAAN DAERAH 



Yayasan merupakan badan usaha yang tidak 

bertujuan mencari keuntungan dan lebih 

menekankan usahanya pada tujuan sosial 

YAYASAN 


