
 

PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN 

PERSEROAN TERBATAS 
(Studi di Kantor Notaris Sukoharjo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S K R I P S I 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

 

Oleh : 

NUR HIDAYATI 
C. 100 030 173 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perseroan Terbatas (PT), merupakan salah satu bentuk usaha yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, selain itu 

Perseroan Terbatas (PT) juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang 

sangat disukai saat ini, karena pertanggungjawabannya yang hanya bersifat 

terbatas dari saham yang dimilikinya dan Perseroan Terbatas (PT) juga 

memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk 

mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki 

pada perusahaan tersebut. 

Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero 

(saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab 

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil 

bagian dan yang dimilikinya. 

Peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) telah diatur secara 

khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (PT), sehingga merupakan suatu kemudahan bagi para pihak untuk 

mendirikan dan menyelenggarakan usaha Perseroan Terbatas (PT) karena 

telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

disebutkan bahwa: 
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“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”.1 
 
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dimana keberadaan 

status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari 

pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta 

kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban 

dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun 

pengurusnya. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama 

seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan 

hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus 

walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi 

kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat 

mengambil dari kekayaan pengurus atau pendirinya. 

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk 

kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tiak 

bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), 

sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik 

kebendaan tersebut.  

Melalui keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01-PR. 08.01 Tahun 

1996 tentang tata cara pengajuan permohonan dan saham akta pendirian 

Perseroan Terbatas (PT), pengesahan diberikan atas surat permohonan 

                                                            
1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang ditandatangani dan 

disampaikan secara langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh 

notaris, dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat.2 

Pegawai atau pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

yaitu notaris, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2004 

disebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini”.3 

Untuk membuat akta otentik, notaris dengan kewenangannya 

mempunyai tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya dimana 

akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang 

otentik terhadap para pihak. 

Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang 

termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai 

dengan para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas 

isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak 

penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan 

bebas untuk menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.4 

                                                            
2 Perseroan Terbatas. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. PT. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 1999. Hal. 1 
3 Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 
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Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin 

kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula menjadi penghindar 

terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam 

proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik bisa menjadi alat bukti 

tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam penyelesaian sengketa. 

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh para pendiri 

harus dituangkan dalam suatu Akta Notaris guna mengatur berbagai macam 

hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan 

menjalankan perseroan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan penyusunannya dalam skripsi dengan judul 

“Peranan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas” (Studi Kasus di Kantor 

Notaris Sukoharjo). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit 

ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya. Dalam penelitian ini 

akan difokuskan kepada peranan notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas 

pada kantor notaris dan PPAT Gunawan Bambang Irawan, SH.  
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C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak 

dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pendirian 

PT? 

2. Bagaimanakah bentuk akta pendirian PT berdasarkan pada Undang-

Undang Perseroan Terbatas? 

3. Sejauh manakah peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian PT? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, hal ini 

diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai maksud penelitian.  

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui tata cara serta syarat-syarat yang diperlukan dalam 

pendirian PT. 

2. Untuk mengetahui bentuk akta pendirian PT berdasarkan Undang-

Undang Perseroan Terbatas. 

3. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian 

PT. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

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 

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor 

penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian 

suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan 

cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis 

yang akan dihadapi. 

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten 

dalam penelitian hukum, suatu kegiatna ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.5 

                                                            
5 Metode Penelitian Hukum. Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono.FH. UMS. 2004. 

Hal 3 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu 

pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-

undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan 

dengan kenyataan hukum dalam praktek lapangan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.6 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

Kantor Notaris dan PPAT Gunawan Bambang Irawan, SH. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan 

melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak-pihak 

yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang 

diteliti. 

                                                            
6 Metode Penelitian Hukum. Soerjono dan Abdul Rahman. Rineka Cipta. Jakarta. 2003. Hal 

23 
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b. Data sekunder 

Berupa keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, 

tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-

undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan masalah, yang diteliti oleh penulis.  

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, 

serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak 

langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk 

mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau temuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. 

b. Wawancara 

Wawancara metode pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang 

bersangkutan. Tipe wawancara dengan menggunakan daftar 

pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak 

menyimpang dari pokok masalah. Dalam hal ini penulis akan 

mengadakan wawancara dengan Bapak Gunawan Bambang Irawan 

SH, yang mengerti terhadap permasalahan yang terkait dengan skripsi 

ini.  
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan pengumpulan data dalam pola, kategori dan uraian 

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa 

kerja seperti yang disarankan oleh data.7 

Sebelum data itu dianalisis terlebih dahulu dilakukan:8 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai ketetapan jawaban yang 

diterima dan relevansinya bagi penelitian. 

b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, 

kejelasannya, konsistennya dan relevansinya terhadap topik penulisan 

skripsi ini. 

c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis dan 

konsisten. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika 

yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah di dalam mempelajari 

seluruh isinya 9. Adapun skripsi yang penulis susuan adalah sebagai berikut: 

                                                            
7 Metode Penelitian Kualitatif. Lexy J. Moleong. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2001. Hal. 

103  
8 Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri.  Roni Hanitjo Soemitro. Ghalia Indonesia. 

Jakarta. 1998. Hal. 64 
9 Pengantar Penelitian Hukum. Soejono Soekanto. UI Press. Jakarta. 1980. Hal. 250  
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