BAB IV
METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian
Dalam penyusunan dan penulisan laporan kerja praktek ini, jenis
penelitian yang Penulis gunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris.
Maksud dari yuridis disini ialah permasalahan dalam penelitian ini dibahas
berdasarkan bahan-bahan hukum baik yang tertulis ataupun tidak (bahan
hukum sekunder), sedangkan empiris ialah hukum sebagai kenyataan
sosial dan dalam penelitian ini digunakan data primer yang didapat dari
lapangan. Adapun yang dimaksud dengan yuridis empiris dalam penelitian
ini ialah mengindentifikasi suatu permasalahan hukum dilakukan dengan
cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari
lapangan.
Oleh karena itu penelitian pendekatan yuridis empiris ini melihat
permasalahan dalam lingkungan yang akan diteliti dan dikaji serta aturanaturan yang mengaturnya, sehingga Penulis akan menggunakan metode
pendekatan ini untuk membahas topik tentang “Prosedur Akuisisi
Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri pada Kantor Notaris
Andreas Timothy SH., MKn di Kota Batam”
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B. Objek Penelitian
Yang menjadi objek penelitian Penulis dalam laporan kerja praktek
ini ialah Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH., M.Kn yang telah
berdiri di kota Batam sejak tahun 2007, yang beralamat di Jl Raden Patah,
Komplek Libra Centre Blok A No. 6-7 dengan mengumpulkan dan
menganalisa data-data berupa peraturan perundang-undangan, studi
pustaka dan dokumen.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diterapkan Penulis untuk
penyusunan laporan kerja praktek ini mencakup 2 (dua) metode, yaitu:
1. Data Primer
Data primer yang Penulis maksud ialah data yang di peroleh secara
langsung oleh Penulis dengan mewawancarai notaris serta rekan-rekan
Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH., M.Kn, serta
mendapatkan informasi dengan observasi langsung dengan pihak yang
bersangkutan seperti Notaris atau pihak yang berwenang tanpa
perantara orang lain mengenai prosedur akuisisi Perseroan Terbatas di
Kota Batam.
2. Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder yang dimaksudkan Penulis dalam
penyusunan laporan kerja praktek ini ialah Penulis melakukan studi
kepustakaan baik itu melalui buku-buku tentang hukum, undang-
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undang, jurnal, pendapat hukum ataupun peraturan-peraturan lainnya
yang berhubungan dengan judul dari penelitian ini.
Untuk data sekunder sendiri terdari beberapa bagian antara lain:
a. Bahan hukum primer, terdiri dari UU yang berlaku seperti
UUPT, UUPM, UUJN, PP RI Nomor 57 Tahun 2010, dan lain
sebagainya.
b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku mengenai hukum
perseroan terbatas, jurnal serta sumber dari internet.
c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

D. Perancangan (Project Deliverables)
Pada laporan kerja praktek ini, Penulis mengambil topik mengenai
prosedur untuk mengakuisisi sebuah PT, dan selama tahapan proses
tersebut Penulis ikut langsung dalam setiap tahap penyusunannya.
Tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Diterimanya orderan dari klien untuk melakukan akuisisi PT dengan
melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
2. Pembuatan akta-akta yang diperlukan untuk pengambilalihan atau
akuisisi PT sesuai dengan permintaan klien.
3. Penandatanganan akta PT oleh para pemegang saham dan pihak yang
mengakuisisi.
4. Pengkoreksian akta akuisisi PT yang sudah ditandatangi oleh klien.
5. Cetak salinan akta akuisisi PT kemudian input SK Menkumham.
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E. Tahap Jadwal dan Pelaksanaan
1. Tahap Persiapan
Tahap awal bagi Penulis untuk menyusun laporan kerja praktek
ialah dimulai dari meng-survei lokasi tempat Penulis bekerja,
kemudian permohonan izin dari kampus untuk dapat melakukan kerja
praktek di objek kerja praktek yang dipilih oleh Penulis, setelah itu
dilanjutkan dengan meminta izin pada pimpinan lokasi kerja untuk
melakukan observasi serta mengkaji data-data serta informasi yang
berhubungan dengan topik Penulis guna menyusun laporan kerja
praktek.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap dimana Penulis sudah memasuki proses partisipasi dalam
kegiatan yang akan dijadikan objek kerja praktek, termasuk pembuatan
laporan dan luaran proyek kerja praktek. Dalam tahap ini Penulis akan
mengumpulkan

bahan-bahan

yang

berupa

syarat-syarat

pengambilalihan (akuisisi) PT, format akta akusisi PT, serta yang
berkaitan dengan topik yang akan di bahas oleh Penulis.
3. Tahap Pelaporan
Pada tahap pelaporan yang juga merupakan tahap akhir dari
penyusunan laporan kerja praktek ini, semua informasi-informasi,
dokumen, serta data-data yang Penulis dapat akan Penulis evaluasi,
diteliti, dan kemudian dianalisis. Kemudian Penulis membuat sebuah
hasil akhir berupa luaran proyek (output) guna mempermudah serta
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bermanfaat bagi Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH.,
M.Kn. Setelah itu, dilanjutkan dengan penilaian oleh Notaris Andreas
Timothy, SH, MKn secara langsung dengan mengisi form penilaian
dan penyelia. Dosen pembimbing juga ikut melakukan penilaian
dengan cara melakukan kunjungan ke tempat kerja praktek Penulis.

F. Jadwal Pelaksanaan
Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Notaris & PPAT
Andreas Timothy, SH., M.Kn dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan,
dimulai dari 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018. Jam kerja
Penulis selama melaksanakan kerja praktek ialah hari Senin sampai Jumat
pukul 08.00 s/d 17.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
sesuai dengan hari kerja serta jam operasional Kantor Notaris ini.
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Catatan:
- Di hitung sejak tanggal 21 Mei 2018 ( permohonan izin lokasi KP )
- 21 Mei 2018 hari Senin tanggal dimulainya tahapan persiapan
- Tabel dinyatakan dalam catatan per – minggu

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan
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