
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan dan kemajuan suatu Negara, di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pengembangan terhadap sektor perbankan merupakan 

perwujudan dari pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia khususnya pasal 33 ayat ( 4 ),  yang menyatakan 

bahwa: 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.      

Pengertian Bank di Indonesia menurut beberapa ahli antara lain : 

 O. P. Simorangkir “Bank merupakan salah satu badan usaha 

lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. 

Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau 

dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan 

jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”1 

A. Abdurachman, mengemukakan Perbankan (Banking) pada 

umumnya ialah kegiatan - kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat 

efek dan instrument - instrument yang dapat diperdagangkan . penerimaan 

deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan 

                                                           
1  Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 1 
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bunga, dan atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, 

pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang 

tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau disimpan . 

pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat 

pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda 

lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu 

kegiatan yang teratur2 

Kemudian definisi bank diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 

1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa : 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Secara lebih khusus penjelasan mengenai bank perkreditan rakyat 

diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang No 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan yang memberikan pengertian : 

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional  atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Bank merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat, 

diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau 

badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk 

meningkatkan produksinya dan dalam rangka mengembangkan atau 

                                                           
2 Abdurrachman. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia. Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1991.hal. 86. 
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ekspansi suatu bisnis, selain itu merupakan tempat yang aman bagi 

masyarakat untuk menyimpan dana mereka. 

Perlu dipahami bahwa sumber dana bank yang dipinjamkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri 

karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana – 

dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga bank 

berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar 

bersedia menyimpan dananya dalam bank dalam waktu yang lama, dana 

masyarakat yang disimpan pada bank pada umumnya dalam bentuk 

tabungan, deposito, giro, serifikat deposito dan lain lain.  Dana masyarakat 

yang terkumpul dalam jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu 

cukup lama merupakan sumber utama bagi  bank dalam menyalurkan 

kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman 

atau kredit, Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi, 

karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat 

yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan 

bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.    

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai lapisan masyarakat 

diantaranya masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah dan 

masyarakat kelas atas, dalam hal meningkatkan  status sosial dan 

mensejahterakan masyarakat diperlukan beberapa faktor penunjang antara 

lain pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak dan juga modal yang 

cukup untuk memulai usaha secara mandiri. 
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Nasabah dan bank saling membutuhkan satu sama lain, bank 

membutuhkan dana dari masyarakat untuk dihimpun dan digunakan untuk 

biaya operasional bank maupun untuk disalurkan kembali kepada 

masyarakat, yang dapat berupa kredit yang dapat dipergunakan untuk 

modal usaha dan pinjaman-pinjaman atau fasilitas – fasilitas dalam bentuk 

lainnya dan masyarakat membutuhkan bank untuk produk – produknya 

seperti pinjaman pinjaman untuk modal usaha dan untuk keperluan – 

keperluan lainnya. 

 Dalam hal ini yang dimaksud dengan usaha perbankan secara 

konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik 

kepada orang pribadi maupun badan usaha. Adapun makna usaha 

perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 

Undang – Undang Perbankan sebagai berikut : 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan /atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan  prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
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kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ijarah wa iqtina)3. 

Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan 

oleh bank umum dijabarkan dalam Pasal 6 Undang- Undang Perbankan, 

sebagai berikut :  

Usaha Bank Umum meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 

dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. Memberikan kredit; 

c. Memberikan surat pengakuan hutang; 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :       

1. Surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh 

Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada 

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang 

masa berlakunya tidak lebih lama  dari kebiasaan dalam 

perdagangan surat surat dimaksud; 

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 

pemerintah; 

4. Serifikat Bank Indonesia ( SBI ). 

                                                           
3 Ibid . hal 5. 
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5. Obligasi. 

6. Surat Dagang Berjangka Waktu sampai dengan 1 ( Satu ) 

tahun; 

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 ( satu ) tahun; 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah; 

f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau 

meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, 

sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau 

sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 

bursa efek. 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 

kegiatan wali amanat; 
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l. Menyediakan pembayaran dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan 

peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

Adapun bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

dikemukakan  dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan 

prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau 

tabungan pada bank lain4 

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang – Undang Perbankan 

dikemukakan Bank Perkreditan Rakyat dilarang : 

                                                           
4 Undang-Undang No 1o Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 Tentang Perbankan Pasal 13 
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a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran.  

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

d. Melakukan usaha perasuransian. 

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang 

dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang Perbankan.5  

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian,6 hal ini 

menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang 

bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan 

terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian 

perseroan terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian7 bentuk  badan hukum perseroan terbatas pada umumnya lebih 

diminati di masyarakat Indonesia, disamping lebih terkesan profesional, 

jumlah modal yang dapat dikumpulkan dan bidang usaha yang luas serta 

kejelasan dalam pembagian tugas organ perseroan adalah faktor-faktor 

bentuk badan hukum perseroan terbatas banyak digunakan masyarakat 

Indonesia.     

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan 

terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero- sero 

atau saham-saham adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab 

                                                           
5 Sentosa Sembiring,Hukum Perbankan,Mandar Maju,2012,hal 8.  
6 Subekti, Hukum Perjanjian, intermasa, 1987, hal 1 
7 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara  ,2015 hal 5 
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pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua 

saham yang dimilikinya8.  

Untuk menjadi subyek hukum ( badan hukum ) Perseroan Terbatas 

harus melalui proses, karena status badan hukum Perseroan terbatas bukan 

karena bawaan atau kodrat alam seperti halnya manusia sebagai subyek 

hukum, tetapi karena pemberian hukum pada dasarnya pendirian perseroan 

telah sah berdiri dengan selesainya akta pendirian oleh Notaris tersebut 

sebagai pejabat Umum, namun status badan hukum belum ada. Oleh 

karena itu para pendiri perseroan yang telah selesai membuat perjanjian 

dengan akta Notaris untuk mendirikan perseroan yang tertuang dalam akta 

pendirian yang didalamnya berisi anggaran dasar, harus mengajukan 

permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia yang 

tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan HAM  untuk 

mendapatkan pengesahan akta pendirian tersebut. Permohonan untuk 

mendapat pengesahan akta pendirian dapat diajukan oleh semua para 

pendiri secara bersama sama atau kuasanya yang ditunjuk, kemudian 

diajukan oleh Notaris. 

Dengan kemajuan teknologi maka permohonan kepada Menteri 

untuk mendapatkan pengesahan akta tidak perlu datang secara fisik ke 

kantor Menteri Kehakiman tetapi permohonan dapat diajukan melalui jasa 

teknologi informasi system administrasi secara elektronik ( melalui ) 

komputerisasi dengan mengisi format isian yang memuat sekurang 

                                                           
8 Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, vol 26 , no 
3 , 2007, hal 5 
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kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan 

serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan 

dan modal di setor  dan alamat lengkap Perseroan. pengisian format 

permohonan pengesahan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama 

Perseroan, setelah menteri Kehakiman memberikan pengesahan terhadap 

akta pendirian perseroan yang dimohonkan pengesahan maka lahirlah 

status badan hukum perseroan sehingga perseroan itu menjadi subyek 

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. sebagai subyek hukum 

dapat melakukan perbuatan hukum sendiri yang  terlepas dari para 

pemegang saham / pemilik perseroan . 

Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan Undang Undang No 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan untuk 

melakukan pembuatan Akta berdasarkan Pasal 1 ayat 1 yang menjabarkan 

bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, 

kewenangan inilah yang digunakan Notaris dalam melayani masyarakat. 

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat 

dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara 

sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het 

Notaris Ambt in Indonesie (stb. 1860 Nomor 3 ). Peraturan kolonial 
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Belanda ini berlangsung hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.9 

Perseroan didirikan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan akta 

Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.10 Akta yang dibuat oleh 

Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum 

di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan 

merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang 

terkait dengan akta Notaris tersebut.11 Kekuatan akta Notaris sebagai alat 

bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai 

pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat 

akta.12 

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat 

Notaris akan berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan 

untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam kapasitas 

jabatan yang diembannya untuk membuat Akta Pendirian yang 

menuangkan kehendak para penghadap untuk membuat Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat. yang menjadi perhatian dari 

penulis dalam hal ini adalah dengan adanya POJK Nomor 20/POJK.03 

Tahun 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Bagaimanakah Pembuatan 

Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Tersebut  dan Apakah POJK 

                                                           
9 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal 101. 
10 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 
11 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, 
Bandung, 2011, hal.7. 
12 Ibid.,hal.10 
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 Nomor 20/POJK.03 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan Undang-

Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal ini secara 

khusus perihal modal dasar pendirian Perseroan Terbatas dimana dalam 

Undang - Undang  Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 33 ayat 1 

dijabarkan bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50,000,000.00 ( 

Lima Puluh Juta Rupiah ) sedangkan jumlah modal dalam POJK Nomor 

20/POJK.03 Tahun 2014  Pasal 5 dijabarkan Rp. 14,000,000,000. Untuk 

Zona 1, Rp 8,000,000,000. Untuk Zona 2, Rp 6,000,000,000. Untuk BPR 

Zona 3, dan Rp 4,000,000,000. Untuk Zona 4. 

Berdasarkan kepada Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No 40 Tahun 

2007 yang mengatakan bahwa : 

(2) . Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat 

menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada 

ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

POJK yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidaklah 

setara dengan Undang-Undang untuk dapat menentukan jumlah minimum 

modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Dalam kaitannya dengan POJK No 20.03 Tahun 2014 adalah 

POJK tersebut tidak masuk ke dalam hierarki yang dimaksud dalam Pasal 

7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-Undangan, dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 jenis dan  

hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas : 

Ayat (1)   

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi;  dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

(2). Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai 

dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).       

Undang-Undang No 40 tahun 2007 tidak memberikan arti atau 

definisi dari modal. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa modal 

dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Karena 

itu untuk mendapatkan arti dari modal, perlu dicari pada sumber yang 
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lain13, Pengertian modal sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia 

didefinisikan sebagai : 

1. Uang yang dipakai sebagai pokok ( induk ) untuk berdagang, 

melepas uang dan lain sebagainya; harta benda (uang, barang, 

dsb) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu 

yang menambah kekayaan dan sebagainya. 

2. Barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja 

( berjuang ).14 

Kepastian hukum dalam menentukan jumlah modal untuk 

mendirikan bank perkreditan rakyat berbadan hukum perseroan terbatas 

mutlak diperlukan karena dengan tidak dipenuhi jumlah modal yang 

ditentukan selain dapat menyebabkan akta pendirian tersebut menjadi akta 

dibawah tangan, dengan kurangnya modal dapat terjadi kesulitan ketika 

menjalankan usahanya dan mengganggu operasional BPR tersebut. 

Undang-undang No 40 Tahun 2007 dan POJK no/20.03 tahun 2014 

memiliki perbedaan dari segi jumlah dan POJK tidak terdapat dalam Pasal 

7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan 

permasalahan dalam jumlah modal yang akan disiapkan dalam rangka 

pendirian bank perkreditan rakyat berbadan hukum perseroan terbatas 

yang dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat perihal ketentuan yang 

                                                           
13 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, 2015 hal 61  
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005 hal 750  
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berlaku, apakah menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas atau POJK NO/20.03/2014 Tentang Bank 

Perkreditan Rakyat. 

Peraturan manakah yang digunakan dalam menentukan modal 

pendirian bank perkreditan rakyat berbadan hukum perseroan terbatas?, 

berapakah jumlah modal yang harus disediakan untuk mendirikan bank 

perkreditan rakyat berbadan hukum perseroan terbatas? Bagaimanakah 

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat 

berbadan hukum Perseroan Terbatas yang memenuhi ketentuan Akta 

Autentik? Adanya perbedaan jumlah modal dalam pendirian Bank 

Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat BPR inilah yang akan dibahas dan 

ditinjau secara yuridis dalam dalam tesis ini  dalam Melihat rangkaian 

fakta diatas  Notaris sebagai Pejabat Umum diharapkan dapat membuat 

akta Pendirian yang sesuai dengan  Peraturan Perundangan dalam hal ini 

UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK 

NO/20.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat sehingga dapat 

memenuhi syarat – syarat pembuatan Akta Autentik,  Penulis akan 

berusaha untuk membahas permasalahan  tersebut dengan Judul : 

TINJAUAN YURIDIS JUMLAH MODAL DALAM 

PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  BANK PERKREDITAN RAKYAT 

BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ( POJK NO 20.03. 

TAHUN 2014 ) 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

ditentukan Perumusan Masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan modal Bank Perkreditan Rakyat berbadan 

hukum perseroan terbatas menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia?  

2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Bank 

Perkreditan Rakyat Berbentuk Perseroan Terbatas yang memenuhi 

syarat Akta Autentik? 

C.Tujuan Penelitian   

1. Mengetahui dan menganalisis serta menemukan ketentuan jumlah 

modal dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Terbatas 

berdasarkan ketentuan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas dan POJK No /20.03 Tahun 2014 Tentang Bank 

Perkreditan Rakyat. 

2. Mengetahui dan menganalisis serta menemukan Peran Notaris dalam  

pembuatan Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbentuk 

Perseroan Terbatas yang memenuhi syarat Akta Autentik. 
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D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, 

secara khusus dalam bidang kenotariatan mengenai jumlah modal 

dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbadan Hukum 

Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang – Undang No 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan  POJK No/20.03 

Tahun 2014. 

2) Sebagai tambahan bahan kepustakaan mengenai jumlah modal 

dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbadan Hukum 

Perseroan Terbatas dan Peran Notaris dalam pembuatan Akta 

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbadan Hukum Perseroan 

Terbatas yang memenuhi syarat Akta Autentik. 

b. Manfaat Praktis 

1. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti 

khususnya mengenai jumlah modal dalam pendirian  Bank Perkreditan 

Rakyat berbadan Hukum Perseroan Terbatas. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

atau pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Peran Notaris  
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dalam pembuatan Akta Pendirian Bank Perkreditan Rakyat berbadan 

Hukum Perseroan Terbatas yang memenuhi syarat Akta Autentik. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam Penelitian ini, penyusun membagi keseluruhan penelitian 

menjadi 5 (lima) Bab , yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai 

sub-bab untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan 

ini adalah sebagai berikut : 

 

 BAB I   Pendahuluan 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan 

Latar Belakang Masalah dilanjutkan dengan identifikasi 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian . 

 BAB II  Tinjauan Pustaka     

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan teoritis mengenai 

penjelasan tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris, 

Akta Autentik, Jumlah Modal dalam Pendirian Bank 

Perkreditan Rakyat berbadan Hukum Perseroan Terbatas, 

Kewenangan OJK dan Peran Notaris dalam pembuatan 

Akta Pendirian yang memenuhi syarat Akta Autentik dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

No 2 Tahun 2014, Undang-Undang No 21 Tahun 2011, 
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Undang-Undang No 12 Tahun 2011,  Undang – Undang No 

40 Tahun 2007 dan POJK No/20.03 Tahun 2014 Tentang 

Bank Perkreditan Rakyat. 

 BAB III  Metodologi Penelitian  

Dalam Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan khususnya terkait dengan metode yang penyusun 

gunakan dalam penelitian ini. Serta cara perolehan  badan 

hukum, sifat analisis, dan hambatan – hambatan yang 

dialami oleh  penyusun dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV Pembahasan dan Analisis  

Dalam bab ini dilakukan analisis beberapa permasalahan 

penelitian dan dibagi menjadi 2 ( dua ) sub bab yang 

menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga 

penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu 

berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan dan 

masalah-masalah yang dipaparkan penyusun. 

 

 

 




