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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di Indonesia banyak perusahaan baru bermunculan baik perusahaan 

milik negara maupun milik swasta. Dalam mendirikan suatu perusahaan harus 

memiliki akta pendirian yang digunakan sebagai akta otentik sebelum dapat 

didaftarkan kepada pemerintah, namun ada juga yang tidak didaftarkan 

kepada pemerintah. Perbedaannya terletak pada status dari perusahaan 

tersebut, yaitu apabila perusahaan didaftarkan pada pemerintah  maka 

statusnya adalah badan hukum. Kewenangan untuk membuat akta pendirian 

perusahaan dimiliki oleh pejabat tertentu yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan, dalam hal ini adalah notaris. 

 Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh 

perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk 

membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan 

kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan 

tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, 

demikian juga salinannya yang sah dan benar.1 Sedangkan pasal 1 angka 1 

UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, pengertian notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

 
1 Leny Agustan, S.H.,M.Kn & Khairulnas, S.H.,MKn , 2018, Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT, 

Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hal. 3 
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dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.2 Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian notaris adalah satu-satunya 

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sepanjang belum 

ditentukan ada pejabat lain mempunyai wewenang yang sama untuk membuat 

akta otentik. 

 Menurut pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwa dalam 

menentukan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya.3 Pembuatan akta yang 

dilakukan oleh notaris berasal dari pemberian wewenang Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia berupa melegalisir maupun mengesahkan suatu akta, 

dimana akta tersebut dapat berupa pembuatan akta pendirian Commanditaire 

Vennostchap (CV), yayasan, Perseroan Terbatas, wasiat, dan akta pendirian 

badan usaha lainnya. Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak 

dihadapan notaris maka sudah dianggap sah dan benar. Tujuannya agar akta 

yang dibuat oleh para pihak tersebut apabila pada suatu hari terjadi 

perselisihan diantara keduanya yang menimbulkan gugatan dari salah satu 

pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.  

 
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Pasal 

1 angka 1 
3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka 

(Persero), hal. 521 
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 Salah satu contoh pembuatan akta yaitu pada saat mendirikan suatu 

Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau biasa disebut CV. 

Perseroan komanditer merupakan suatu perseroan berbentuk CV yang 

didirikan satu orang atau beberapa orang secara langsung untuk menjalankan 

suatu perusahaan, bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk 

keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. 

Dasar pengaturan CV tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, namun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa CV dapat 

diterapkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan persekutuan perdata. 

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 19, 20, 21, dan 22 

KUHD.4 Perseroan komanditer yang dapat didaftarkan dalam Administrasi 

Hukum Umum (AHU) online sebagai CV berbadan hukum dalam bidang 

usahanya dibagi menjadi lima sektor, yang meliputi bidang jasa, perdagangan, 

percetakan, industri, dan kontraktror. Sektor usaha dibidang jasa dalam bentuk 

pemberian pelayanan dalam bentuk tenaga, ilmu, keahlian, maupun 

kemampuan tertentu. CV. Hidayahku merupakan CV yang bergerak di bidang 

jasa dalam lingkup kegiatan penyedia jasa kebersihan berupa pembuatan atau 

pengeboran sumur air tanah serta pemasangan bangunan prafabrikasi atau 

pembuatan komponen-komponen bangunan diluar proyek yang biasa 

dikerjakan atas dasar subkontrak. Sebelum mengoperasikan bidangnya, para 

 
4 I.G.Rai Widjaya, 2005, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-

Undang di Bidang Usaha), Bekasi: Kesain Blanc,  hal. 1 
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pihak yang terlibat dalam pendirian CV telah melakukan perikatan sesuai 

dengan pasal 1320 KUHPerdata. 

 Menurut perspektif Islam, perikatan muncul jika kedua belah pihak 

yang melakukan perjanjian saling ridha dan atas dasar suka sama suka atas 

suatu perjanjian yang dilakukan oleh keduanya. Istilah perikatan dalam Islam 

sering disebut dengan akad, maksudnya adanya suatu perikatan atau 

kesepakatan bersama secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dimana memiliki implikasi hukum yang mengikat 

subjek perikatan untuk melaksanakannya.5 Tujuan adanya akad adalah akibat 

dari hukum pokok yang menjadi tujuan bersama untuk dilaksanakan oleh para 

pihak, yang mana akad sebagai sarana untuk merealisasikannya.6 Dalam Qs. 

Al-Ma’idah ayat 1 dijelaskan :7   

يْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن  ِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم ۗ آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد ۚ أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ اْْلَْنعَاِم إَِّلَّ َما يُتْلَٰى َعلَْيُكْم َغْيَر ُمِحل ِي الصَّ

َ يَْحُكُم َما يُِريدُ   إِنَّ َّللاَّ

Dilihat dari segi kesepakatan dapat diartikan “Hai orang-orang beriman, 

penuhilah akad-akad itu”. 

 Qs. An-Nisa ayat 29 :8 

 
5 Muhammad Salam Madkur, 1963, al-adkhal al-fih al-Islamiyy, ttp: Daral-Nahdah al-‘Arabiyyah, hal. 

506. 
6 Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh 

Muamalah), Jakarta: Rajawali Pers, hal. 205-209. 
7 Litequran.net, Senin, 04 Oktober 2021, 07.00 WIB : Al-Ma’idah, dalam https://litequran.net/al-

maidah 
8 Mu’adil Faizin, M.H, 2020, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Lampung : Pustaka Warga Press, 

Hal. 33 
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 ِمْنُكْم ۚ َوََّل تَْقتُلُوا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِّلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراض  

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

Ayat diatas dapat diartikan sebagai berikut :”Hai orang-orang beriman, dalam 

melakukan perniagaan berlaku suka sama suka”.  

Pembuatan akta pendirian CV dalam Islam termasuk dalam bentuk akad 

tertulis, artinya bahwa akad tersebut dilakukan secara tertulis seperti 

perjanjian diatas kertas bersegel atau melalui akta. 

 Oleh karena CV. Hidayahku merupakan badan hukum yang bergerak 

dalam bidang jasa, maka perseroan komanditer tersebut membutuhkan akta 

pendirian yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini muncul hubungan hukum 

antara notaris dan klien berupa hak dan kewajiban dalam pembuatan akta 

pendirian CV. Jika dalam pembuatan akta antara notaris maupun kliennya 

terjadi kesalahan karena melanggar kewajiban maka dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan apabila ada salah satu 

pihak yang melakukan kesalahan berupa melanggar peraturan dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. 

 Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB 

HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIENNYA DALAM 

PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN CV. HIDAYAHKU.   
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku 

yang dibuat oleh notaris dengan kliennya? 

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara notaris dengan klien 

dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku? 

3. Bagaimana tanggung  jawab hukumnya jika antara notaris dengan klien 

melakukan kesalahan  dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembuatan akta 

pendirian CV. Hidayahku yang dibuat oleh notaris dengan kliennya. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara 

notaris dengan klien dalam pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukumnya jika antara 

notaris dengan klien melakukan kesalahan dalam pembuatan akta 

pendirian CV. Hidayahku. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Bagi Penulis 
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Memberikan sumbangan pemikiran sebagai informasi ilmiah bagi penulis, 

terutama agar penulis lebih memahami kaitannya dengan tanggung jawab 

antara notaris dengan klientnya dalam pembuatan akta pendirian CV. 

2. Bagi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

tambahan masukan serta pengetahuan terhadap pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah pembuatan akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris 

terhadap kliennya sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahami 

tanggung jawab hukum antara notaris dengan kliennya dalam pembuatan 

akta pendirian CV. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata mengenai 

tanggung jawab hukum antara notaris dengan kliennya dalam pembuatan 

akta pendirian CV. 

E. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti 

adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab 
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hukum antara Notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta pendirian 

CV. Hidayahku. 

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan yang 

jelas terkait tanggung jawab hukum antara notaris dengan kliennya dalam 

pembuatan akta pendirian CV. Hidayahku. 

3. Sumber Data 

 Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian kepustaaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder yang dapat diperoleh dengan ,menggunakan bahan hukum 

sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer memiliki kewenangan terhadap 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

c) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

d) Akta Pendirian CV. Hidayahku 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh 

dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan-laporan hasil 

penelitian dan sebagainya yang ada hubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan  hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder meliputi : Kamus Hukum, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan agar mendapatkan data primer. 

1) Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian yang sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu di Kantor 

Notaris Siska Diah Purwanti, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. 

Baleng No.33 Cilacap Selatan, Jawa Tengah. 

2) Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian yang diteliti oleh penulis dalam hal ini yaitu 

dengan menggali informasi dari notaris terkait dengan pembuatan 

akta pendirian CV. Hidayahku dengan kliennya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

1) Studi Kepustakaan 
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 Penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang akan digunakan, 

yaitu dengan mencari, mempelajari, memahami peraturan perundang-

undangan dan bahan hukum lainnya guna mendukung obyek 

penelitian ini serta mempelajari kaitannya dengan tanggung jawab 

hukum antara Notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta 

pendirian CV. 

2) Studi Lapangan 

a) Observasi 

 Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna 

mendapatkan data yang menyeluruh. 

b) Menyusun Daftar Pertanyaan 

c) Wawancara 

 Wawancara ini digunakan sebagai proses komunikasi dan 

interaksi untuk menanyakan secara langsung kepada narasumber 

yang diwawancarai guna mendapatkan informasi. Peneliti dalam 

hal ini melakukan wawancara langsung kepada Notaris Siska Diah 

Purwanti, S.H., M.Kn. 

5. Metode Analisis Data 

 Penulis dalam melakukan analisis data dilakukan secara kualitatif, 

yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-



11 

 

 

 

asas hukum serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

tanggung jawab hukum antara notaris dengan kliennya dalam pembutan 

akta pendirian CV. Hidayahku kemudian mengkaitkannya dengan data-

data yang diperoleh penulis dari studi lapangan berupa hasil wawancara 

dengan notaris serta melakukan pengumpulan data dan penyusunan data 

secara sistematis, dianalisa secara kualitatif dan menguraikannya dengan 

kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

 Hasil penelitian yang akan disusun oleh penulis dalam rangka untuk 

mempermudah pemahaman dalam menyelesaikan pembahasan ini dengan 

format sistematika penulisan skripsi. Sistematika ini terdiri dari empat bab 

dimana setiap bab terdiri dari subbab-subbab yang mana memiliki keteraitan 

satu sama lain guna mempermudah pemahaman dari penulis maka sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 
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  BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Notaris 

B. Pengertian Akta Pendirian CV. Hidayahku Sebagai 

Akta Otentik 

C. Pengertian CV. Hidayahku  

D. Syarat Pendirian CV. Hidayahku 

E. Kewenangan  notaris dalam membuat sebuah akta 

F. Pihak-Pihak Dalam Pendirian CV 

G. Perjanjian Antara Notaris Dengan CV. Hidayahku 

Dalam Pembuatan Akta Notaris 

H. Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan CV. 

Hidayahku  

I. Hak dan Kewajiban Antara Notaris Dengan CV. 

Hidayahku 

J. Peraturan Yang Berlaku Dalam Pembuatan Akta 

Pendirian CV 

K. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan : 

1. Wanprestasi 

2. Perbuatan Melawan Hukum 

L. Berakhirnya Perjanjian Pembuatan Akta Pendirian 

CV 
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  BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses pelaksanaan pembuatan akta pendirian CV. 

Hidayahku yang dibuat oleh notaris dengan 

kliennya. 

B. Peraturan serta hak dan kewajiban antara notaris 

dengan klien dalam pembuatan akta pendirian CV. 

Hidayahku. 

C. Tanggung jawab hukumnya jika notaris dengan 

klien melakukan kesalahan  dalam pembuatan akta 

pendirian CV. Hidayahku. 

  BAB IV PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 


