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ABSTRAKSI 
 

HANDHITO DAMAR PAMUNGKAS. C100.080.086. 2013. TINJAUAN TENTANG 
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU PT. 
No 40 Tahun 2007 (Studi Pada Kantor Notaris Di Surakarta). Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan 

yuridis empiris. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah kantor Notaris di Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pendirian PT berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007, isi dan bentuk akta pendirian PT 

berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007, permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam 

pendirian PT menurut UU PT No 40 tahun 2007.   

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa syarat pelaksanaan pendirian 

Perseroan Terbatas berdasarkan UU PT. No 40 tahun 2007 dimana Perseroan didirikan oleh 2 

(dua) orang atau lebih, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, akta pendirian 

harus disahkan oleh menteri kehakiman, Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 modal 

disetor minimal 25% dari modal dasar minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Isi 

dan bentuk Akta pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris memuat Anggaran Dasar, yang 

mempunyai klausal yang bersifat standar dan telah disesuaikan dengan UU PT No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu 

pendirian Perseroan, besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, saham 

Perseroan, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Permasalahan Notaris 

dalam pendirian PT sendiri dalam proses pembuatannya dimana pendirian PT sudah 

tercantum di dalam pasal 8 UU PT No. 40 tahun 2007 baik sejak pembuatan akta pendirian di 

Menkum HAM RI maupun pada saat pengumumannya di Berita Negara tidak ada 

permasalahan karena pada saat pengumuman diberita Negara sudah tercantum pada Pasal 2 

ayat 1 jo ayat (2) tentang tata cara pengumuman Perseroan Terbatas. 

 

 

Kata kunci: Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas 
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ABSTRACT 

 This research is a descriptive empirical juridical approach. Places used for 
the study is the Notary's office in Surakarta.  This study aims to determine the 
conditions required in the implementation of the establishment of limited liability 
company limited Law No. 40 of 2007, the content and form of deed of Limited 
Liability Companies Limited Liability Company Law No 40 of 2007, the problems 
faced by the notary in the establishment of the Company limited according to Law 
No. 40 of 2007 PT.  

 Based on the results of this study concluded that the implementation of the 
establishment of requirements based Law No. 40 of 2007 whereby the Company was 
founded by two or more persons, each founder should take part of the shares, the 
deed of incorporation must be approved by the minister of justice, a minimum 
authorized capital of fifty million paid-up capital of at least twenty-five percent of the 
authorized capital of at least one director and one commissioner. The content and 
form of by Deed containing Notary Association, which has a clause that is standard 
and has been adapted to the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the 
name and domicile of the Company, the period of establishment of the Company, the 
amount of capital issued and paid-up capital, the shares of the Company, 
establishing the place and manner of the Annual General Meeting of Shareholders. 
Notary problems in establishing their own in the manufacturing process in which the 
establishment of the Company Limited is listed in clause eight of Law No. 40 of 2007 
good deed of establishment in the ministry of law and Human Rights as well as the 
announcement in the Official Gazette no problems since the time of the 
announcement diberita Countries are listed in clause two, paragraph one jo 
paragraph two regarding the procedure of announcement. 

 

 

 

Key words: Review About Implementation of Incorporation Company Limited
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perseroan terbatas disingkat PT dulu lebih terkenal dengan nama N.V (Naamloze 

Vennotschap) yang artinya suatu bentuk usaha yang di tahun-tahun akhir banyak dipakai 

pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha dan sebagainya untuk mencapai maksud dan 

tujuannya dalam lapangan indrustri, perdagangan dan sebagainya.1 

 Perseroan terbatas merupakan lembaga ekonomi yang memiliki tingkat fleksibilitas 

tinggi. Lembaga ini dapat mewadahi aktivitas ekonomi yang memiliki bentangan 

kompleksitas dari yang sangat sederhana (melibatkan sedikit orang), sampai bentangan 

kompleksitas yang sangat tinggi (melibatkan ribuan atau bahkan ratusan ribu orang). Oleh 

karenanya, PT menjadi wadah untuk melakukan aktifitas ekonomi paling banyak 

dipergunakan oleh pelaku ekonomi ketimbang bentuk usaha yang lain.2  

 Pada tanggal 16 Agustus 2007 peraturan yang mengatur Perseroan terbatas (PT) telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana 

undang undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.3 

 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah 

diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, baik berupa penambahan ketentuan 

baru, perbaikan penyempurnaan, maupun, mempertahankan ketentuan lama yang dinilai 

masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang ini 

ditegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 

                                                            
1  Rochmat Soemitro, 1933, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf, Bandung: PT. Eresco, 
hal 2. 
2 Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, hal 5. 
3  Rudhi Prasetya, 2011, Teori Dan Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.     
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seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.4  

 Sebagai badan hukum baru, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dari saham 

mempunyai konsekuensi yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan 

kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan 

serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.5 

 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris dijelaskan bahwa: “Notaris adalah penjabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. 

 Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau 

menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat 

atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan 

jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa 

yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (door) 

notaris (sebagai penjabat umum).6 

 Dalam proses pembuatan akta PT, sebelumnya perseroan terbatas tersebut harus 

didirikan melalui suatu perjanjian tertulis antara para pihak dengan pendiri yang dituangkan 

dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Tanpa adanya akta notaris maka pendirian 

PT tersebut tidak sah, karena kedudukan akta notaris merupakan syarat untuk berdirinya 

suatu PT selain sebagai alat bukti.7 

                                                            
4  Kansil dan Cristine, 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23. 
5 Agus Budiarto, 2002, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, 
Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 15. 
6 Lumbang Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, hal 51. 
7  Kansil dan Cristine, Op.Cit., hal 6. 
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 Akta akta pendirian memuat apa yang dinamakan statuten atau yang disebut dengan 

“anggaran dasar” dari perseroan terbatas, maka yang diserahkan  kepada departemen 

kehakiman untuk diteliti ialah praktis rancangan statuten ini sudah dibikin oleh seorang 

notaris. Dengan demikian akta pendirian dengan statuten ini baru dibikin secara resmi oleh 

notaris apabila sudah ada persetujuan dari departemen kehakiman dan pengesahan menteri 

kehakiman.8 

B. Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada pelaksanaan pendirian perseroan 

terbatas berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 pada kantor Notaris di Surakarta, yang 

dalam hal ini akan mengadakan penilitian di 2 kantor Notaris yaitu: (1) Dewi Patra, S.H. (2) 

Toto Susmonohadi, S.H.,M.H. 

C. Perumusan Masalah 

(1) Syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU 

PT. No 40 Tahun 2007? (2) Bagaimana isi dan bentuk akta pendirian PT  berdasarkan UU 

PT. No 40 Tahun 2007? (3) Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Notaris 

dalam pendirian/pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 

Tahun 2007? 

D. Tujuan Penelitian 

(1) Tujuan Objektif: (a) Untuk mengetahui Syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007. (b) Untuk mengetahui isi 

dan bentuk akta pendirian PT berdasarkan UU PT.No 40 Tahun 2007. (c) Untuk mengetahui 

Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian/pembuatan 

                                                            
8  Wirjono Prodjodikoro, 1985, Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di indonesia, Jakarta: 
Dian Rakyat, hal  59. 
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Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007? (2) Tujuan 

Subjektif: (a)  Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan skripsi ini 

(b) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam bidang penelitian hukum. 

E. Manfaat Penelitian 

(1) Manfaat teoritis: (a) Untuk menambah literatur di bidang ilmu hukum (b) Untuk 

menambah wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu 

hukum (2) Manfaat Praktis: (a) Untuk memperoleh data guna dianalisis agar dapat menjawab 

rumusan masalah yang penulis kemukakan (b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul 

serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara penyelesaiannya. 

F. Metode Penelitian  

(1)Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

yuridis empiris yang diteliti, pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat yang 

menekankan pada aspek hukum peraturan undang-undang (2) Jenis Penelitian yang 

digunakan bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memperoleh 

gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu/perkembangan tentang sesuatu.9 

(3) Lokasi Penelitian di 2 Kantor Notaris yaitu: (a) Dewi Patra, S.H. (b) Toto Susmonohadi, 

S.H.,M.H. (4) Jenis Data: (a) Data Primer data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan 

sejumlah keterangan melalui wawancara (b) Data sekunder meliputi: Bahan hukum primer, 

Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier (5) Metode Pengumpulan Data meliputi: (a) 

Penelitian Kepustakaan: Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku (b) 

Study lapangan: Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek 

                                                            
9 Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal 14. 
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yang diteliti guna mendapatkan data primer (c) Wawancara: Wawancara metode 

pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang 

diwawancarai.10(d) Kuesioner: Pengumpulan dengan cara dikirim langsung kepada 

responden melalui pos dengan harapan setelah diisi, dijawab, dikirim kembali kepada 

peneliti.11(6) Teknik Analisis Data: Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk 

mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.12 

Teknik analisa data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data 

menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10  M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 
108. 
11  Bambang Waluyo,  1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54. 
12 Patton, 1980, http://cuplis.net/2009/04/07/data-dan-analisis-data/ di akses pada hari Rabu tanggal 
11 April 2012 pukul 22.30 WIB. 
13 Bambang Waluyo, Op.Cit., hal 78. 
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PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU   

PT. No 40 Tahun 2007? 

 (a) Pendiri minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang 

berbahasa Indonesia (b) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam 

rangka peleburan (c) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan 

diumumkan dalam BNRI (d) Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 dan modal disetor 

minimal 25% dari modal dasar (e) Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris.14 

 (a) PT. Minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih (b) Modal dasar minimalnya Rp. 

50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) (c) Modal ditempatkan dan modal yang disetor 

minimal 25% dari modal dasar.15 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia ketentuan 

tersebut sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU PT No. 40 tahun 2007. Ketentuan dalam 

ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada 

dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu 

mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Setiap pendiri harus mengambil 

bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan  ketentuan tersebut sudah sesuai 

dengan Pasal 7 ayat 2 & pasal 3 UU PT No. 40 tahun 2007. Dalam ayat ini menegaskan 

dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk 

menjadi modal perseroan hasil peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham. 

Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI 
                                                            
14 Dewi Patra, Notaris, Wawancara Pribadi, Surakarta, 10 September 2012, pukul 13:30 WIB 
15 Toto Susmono Hadi, Notaris, Wawancara Pribadi, Surakarta, 12 September 2012, pukul 10:30 WIB 
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dimana dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 4 sudah sesuai. Ketentuan dalam ayat ini 

menegaskan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 

 Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 dan modal disetor minimal 25% dari modal 

dasar Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan  Pasal 32-33 UU No.40 Tahun 2007. Modal 

dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham sedangkan modal yang 

disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 UU No 40 Tahun 2007. Paling 

sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan 

dan disetor penuh Pasal 33 ayat 1.  

 Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan 

ketentuan tersebut sudah sesuai dengan  pasal 92 ayat 3 UU PT No. 40 tahun 2007. Bahwa 

ketika anggota adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran 

dasar. Makna dari penggunaan kata “setiap” adalah masing-masing (satu per satu) dari 

orang anggota direksi dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

 

2. Isi dan bentuk akta pendirian PT  berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007? 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menurut  analisis penulis dalam 

hal ini isi dan bentuk akta pendirian PT  berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007, untuk 

akta PT. GRAHA MULYA SEJAHTERA pendirian Perseroan Terbatas ini didirikan 

oleh Tuan Arifin Setiawan, Tuan Bagus Setiawan, dan Tuan Wirawan Perdana. 

Sedangkan untuk akta PT. SINAR BANK  pendirian Perseroan Terbatas ini didirikan 

oleh  Tuan Bambang Suherman dan Tuan Bagas Perdana. Dalam akta pendiriannya 

disebutkan masing-masing orang mengenai tempat tanggal lahir, serta tempat tinggal dan 
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beserta kartu tanda penduduk yang menyatakan bahwa para pendiri adalah warga negara 

Indonesia.  

Dikaitkan dengan pengaturan Pasal 8 UUPT ayat (1) yang menyatakan akta pendirian 

memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dijelaskan dalam pasal ayat (2) UUPT  

 Mengenai nama dan tempat kedudukan PT disebutkan dalam  Pasal 1 bahwa nama 

dari PT ini adalah PT. GRAHA MULYA SEJAHTERA dan PT. SINAR BANK yang 

bertempat kedudukan di kota Surakarta dan disebutkan mengenai klausul bahwa PT ini 

dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar 

wilayah Republik Indonesia dengan penetapan direksi dan dengan persetujuan dewan 

komisaris. Dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 16 UUPT pada ayat (1) nama “PT. 

GRAHA MULYA SEJAHTERA” dan “PT. SINAR BANK” tidak bertentangan dengan 

pasal 16 ayat (1) UUPT dan sesuai dengan pengaturan pada pasal 16 ayat (2) UUPT No. 

40 Tahun 2007 yaitu Nama perseroan didahului dengan frase Perseroan Terbatas atau 

“PT” sedangkan melihat mengenai Pengaturan UUPT mengenai tempat kedudukan dalam 

akta pendirian tidak dijelaskan secara rinci dimana tempat kedudukan yang pada Pasal 17 

ayat (2) UUPT juga sebagai kantor pusat dari perseroan, namun hanya menyebutkan 

tempatnya berkedudukan di kota Surakarta. Mengenai jangka waktu berdirinya PT dalam 

anggaran dasar dikatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas hal tersebut jika melihat pengaturan pada pasal 6 UUPT diperbolehkan yaitu 

jangka waktu dapat berupa waktu yang terbatas maupun tidak terbatas.  

 Mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam akta pendirian PT. 

GRAHA MULYA SEJAHTERA, dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa maksud dan 

tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang Pengangkutan, dalam bidang Jasa dan 

dalam bidang Perdagangan. Di ayat (2) nya dijelaskan bahwa PT. GRAHA MULYA 



 
 

9 
 

SEJAHTERA dalam mencapai maksud dan tujuan yang disebutkan dalam ayat (1) 

tersebut perseroan dalam hal ini PT. GRAHA MULYA SEJAHTERA dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut yaitu: menjalankan usaha dalam bidang 

Pengangkutan  antara lain, menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi yang 

menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan transportasi darat lainnya, 

transportasi pengangkutan dan transportasi penumpang. dibidang jasa, antara lain; jasa 

penunjang pesawat terbang, jasa angkutan dan perjalanan wisata meliputi penunjang dan 

pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata, jasa pelayanan bongkar muat 

barang, pergudangan, jasa penunjang angkutan kecuali jasa bongkar muat dan 

pergudangan, jasa perjalanan wisata, jasa pengiriman barang dan pengepakan dan 

dibidang perdagangan antara lain;  eksport import, perdagangan besar lokal, grosier, 

supplier, leverasir dan commission, house; distributor, agen dan sebagai perwakilan dari 

badan-badan perusahaan; perdagangan yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan; 

eksport  import dan perdagangan komputer, hardware dan -  peripheral.   

 Sedangkan untuk PT SINAR BANK dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa 

maksud dan tujuan perseroan adalah Menjalankan usaha di bidang jasa. Di ayat (2) nya 

dijelaskan bahwa PT SINAR BANK dalam mencapai maksud dan tujuan yang 

disebutkan dalam ayat (1) tersebut perseroan dalam hal ini PT. SINAR BANK dapat 

melaksanakan kegiatan usaha) sebagai berikut yaitu: Menjalankan usaha-usaha dibidang 

jasa pendidikan dan pelatihan terutama, akan tetapi tidak terbatas pada jasa pelatihan dan 

kursus di bidang perbankkan, computer, akuntasi dan bahasa serta jasa pelatihan 

keterampilan tenaga kerja, mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, mendirikan dan menjalankan usaha 
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dalam bidang jasa konsultasi pendidikan, mendirikan dan menjalankan usaha dalam 

bidang jasa konsultasi di bidang bisnis, manajemen dan administrasi. 

 Melihat pengaturan dalam pasal 2 UUPT No. 40 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa 

maksud dan tujuan dari didirikannya PT ini tidak bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku serta ketertiban umum, dan kesusilaan.  

 Mengenai Modal PT. GRAHA MULYA SEJAHTERA disebutkan bahwa Modal 

dasar perseroan ini berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibagi atas 

1000 (seribu)  lembar saham dengan nilai masing-masing nominal 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). sedangkan mengenai Modal PT. SINAR BANK disebutkan bahwa Modal dasar 

perseroan ini berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibagi atas 1000 

(seribu) lembar saham dengan nilai masing-masing nominal 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). Dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT No.40  Tahun 2007 

yang menyebutkan bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000 

juta rupiah maka Pengaturan mengenai modal dari PT ini tidak menyalahi aturan pasal ini, 

dalam Pasal 4 ayat 2 Akta Pendirian disebutkan bahwa dari modal dasar yang disebutkan 

dalam ayat (1) tersebut telah disetor dan ditempatkan seluruhnya sehingga melihat kepada 

pengaturan Pasal 33 UUPT No.40 Tahun 2007 klausul dalam akta pendirian ini tidak 

menyalahi Peraturan yang berlaku.  

 Untuk akta PT. GRAHA MULYA SEJAHTERA yaitu Tuan Adi Prasetyo sebesar 

275 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh Juta lima ratus 

ribu  Rupiah), Tuan Bagus Setiawan dengan jumlah saham sebesar 175 saham dengan 

nilai seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuhbelas Juta limaratus ribu Rupiah), dan 

Tuan Wirawan Perdana dengan jumlah saham sebesar 50 saham dengan nilai seluruhnya 

sebesar RP. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sedangkan untuk akta PT. SINAR BANK  
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yaitu Tuan Bambang Suherman sebesar 245 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 

24.500.000,- (dua puluh empat Juta lima ratus ribu Rupiah), dan Tuan Bagas Perdana 

dengan jumlah saham sebesar 5 (lima) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 

500.000,- (limaratus ribu Rupiah), namun kedua PT tersebut tidak dirinci dalam 

keterangan lain ini mengenai nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor dari 

masing-masing pendiri (akan tetapi dalam pasal mengenai modal disebutkan bahwa modal 

telah ditempatkan dan disetor seluruhnya, namun tidak disebutkan dalam keterangan 

lainnya) dalam hal ini para pendiri dijelaskan dalam akta pendirian ini menghadap sendiri 

kepada notaris (tanpa diwakili oleh kuasa) 

 

3.  Permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian/pembuatan Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007? 

 Untuk hambatan yang di hadapi notaris dalam pembuatan akta PT sendiri tidak ada 

permasalahan karena dalam pembuatan akta PT sudah tercantum dalam UUPT No.40 

Tahun 2007 dimana memuat dalam anggaran dasar  Pasal 8 ayat (1) akan tetapi 

permasalahan yang datang bukan dari Notaris melainkan dari para pihak sendiri.16 

 Pada umumnya tidak atau permasalahan yang berarti dalam proses pendirian PT baik 

sejak pembuatan akta pendirian di Menkum HAM RI maupun pada saat pengumumannya 

di Berita Negara.17 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menurut  analisis penulis dalam 

hal ini permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam  pendirian/pembuatan Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007. Tidak ada 

permasalahan dimana didalam pembuatan akta PT memuat dalam anggaran dasar 
                                                            
16 Dewi Patra, Notaris, Wawancara Pribadi, Surakarta, 17 September 2012, pukul 14:00 WIB 
17 Toto Susmono Hadi, Notaris, Wawancara Pribadi, Surakarta, 19 September 2012, pukul 10:00 WIB 
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dikaitkan dengan  Pasal 8 ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007 memuat sekurang 

kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan 

kwarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap 

serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari 

pendiri perseroan. Sedangkan Pada saat pengumuman diberita negara dikaitkan dengan 

Pada Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 

M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dimana 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada ayat (1) Menteri berdasarkan 

Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia. Pada ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas 

berdasarkan UU PT. No 40 tahun 2007. Dimana Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang 

atau lebih, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, akta pendirian harus 

disahkan oleh menteri kehakiman, Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 modal disetor 

minimal 25% dari modal dasar,minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. 

 Dalam pembuatan isi dan bentuk Akta pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris 

memuat Anggaran Dasar, yang mempunyai klausal yang bersifat standar dan telah 

disesuaikan dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni nama 

dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu pendirian Perseroan, besarnya modal 

yang ditempatkan dan modal yang disetor, saham Perseroan, penetapan tempat dan tata 

cara penyelenggaraan RUPS. Dalam pembuatan isi dan bentuk Akta Pendirian PT ini 

disesuaikan dengan kehendak pendiri dan pertimbangan Notaris, yang berpedoman pada 

format standart Akta Pendirian PT yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan 

Ham. 

 Dalam permasalahan pembuatan/pendirian Anggaran dasar Perseroan Terbatas 

sendiri dalam proses pembuatannya dimana pendirian PT baik sejak pembuatan akta 

pendirian di Menkum HAM RI maupun pada saat pengumumannya di Berita Negara tidak 

ada permasalahan karena pada saat pengumuman diberita Negara sudah tercantum pada 

Pasal 2 ayat 2 (1) jo ayat (2) tentang tata cara pengumuman Perseroan Terbatas. 

 

 



 
 

14 
 

B. Saran 

 Mengingat banyak syarat-syarat yang diperlukan dalam pendirian Perseroan  

Terbatas maka Notaris dan para pihak harus selalu berkoordinasi dalam mempersiapkan 

syarat-syarat pendirian PT agar dalam proses pembuatan akta PT tidak terjadi kekeliruan, 

ketidaktepatan dan kekurangan apapun yang berdampak pada lambatnya proses pendirian 

PT. 

 Secara teknis, dalam pembuatan isi dan bentuk Akta pendirian Perseroan Terbatas 

dalam hal ini Notaris dapat menerjemahkan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga para pihak mampu untuk 

memahami isi akta secara keseluruhan dan semua keinginan para pihak dapat di 

akomodasi didalam akta tersebut. 
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