
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Notaris merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang berupa akta 

otentik dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
1
 Demi 

mencapai tujuan tersebut, tugas utama Notaris adalah mengatur secara tertulis 

dan otentik mengenai hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang 

secara mufakat meminta jasa Notaris.
2

  Seorang Notaris membantu 

menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dengan cara yang bersifat 

preventif, yaitu dengan menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya 

terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum 

yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila 

terjadi sengketa atas hak dan kewajiban tersebut.
3
 Dengan demikian, akta 

otentik sangat penting peranannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun 

kepentingan usaha. Pada perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan 

makin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, maka 

masyarakat cenderung memilih untuk membentuk suatu badan usaha. 

Terdapat dua macam badan usaha, yaitu badan usaha berbadan hukum dan 

badan usaha yang tidak berbadan hukum. Salah satu bentuk badan usaha 
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berbadan hukum yang banyak diminati masyarakat adalah Perseroan Terbatas 

(PT). Kecenderungan masyarakat yang memilih untuk mendirian suatu badan 

usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dikarenakan kepastian 

hukum yang terjamin. Perseroan Terbatas diatur secara tersendiri dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut  UUPT).  

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Perseroan Terbatas menjelaskan 

bahwa Perseroan Terbatas 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 tentang Perseroan Terbatas serta 

peraturan pelaksanaannya.
4
 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu 

Perseroan Tebatas adalah:
5
 

1. Badan hukum ; 

2. Persekutuan modal ; 

3. Didirikan berdasarkan perjanjian ; 

4. Melakukan kegiatan usaha ; 

5. Modal dasar terbagi atas saham. 

Perseroan Terbatas dapat disebut sebagai badan usaha apabila 

memenuhi syarat-syarat, antara lain harus memiliki kekayaan sendiri, 

memiliki pemegang saham sebagai pemilik modal yang tanggung jawabnya 

tidak melebihi dari nilai saham yang disetor, dan harus memiliki pengurus 
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yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya 

baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi terhadap perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas yang 

diwakilinya.
6
 

Suatu Perseroan Terbatas dianggap sah secara hukum dengan hak dan 

kewajiban yang melekat kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan cara memenuhi prosedur 

pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan 

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

yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta Notaris tersebut merupakan akta 

pendirian Perseroan Terbatas yang berisi anggaran dasar Perseroan yang 

merupakan landasan hukum  bagi organ perseroan dalam hal organ 

melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha 

perseroan. Akta Pendirian Perseroan memuat anggaran dasar Perseroan yang 

berisi diantaranya maksud serta tujuan, tempat kegiatan, jangka waktu, dan 

modal dasar. Akta Pendirian Perseroan disertai dengan dokumen-dokumen 

pendukung harus diajukan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setiap kegiatan perseroan yang 

dilakukan dibatasi selain oleh peraturan perundang-undangan namun juga 

aturan internal yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.  

Perseroan merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari 

Menteri yang didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan 
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dalam suatu perjanjian. Anggaran Dasar merupakan perwujudan dari 

perjanjian tersebut dalam artian bahwa suatu Anggaran Dasar perseroan pada 

dasarnya berisi perjanjian-perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam 

perseroan dalam hal ini adalah organ perseroan. Pasal 15 ayat 1 Undang-

Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Anggaran Dasar perseroan 

sekurang-kurangnya memuat: 

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan ; 

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ; 

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan ; 

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ;  

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk 

tiap klasifikasi,hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 

nominal setiap saham ;  

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;  

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS ;  

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris ;  

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.  

Anggaran Dasar tersebut dituangkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas 

yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang.  

Dengan demikian, peranan Notaris dalam pendirian Perseroan adalah 

bahwa para pendiri Perseroan datang menghadap Notaris agar keinginan atau 

tindakannya diformulasikan ke dalam bentuk akta otentik sesuai kewenangan 

Notaris, dan kemudian Notaris membuatkan akta pendirian Perseroan atas 
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permintaan atau keinginan para pendiri Perseroan. Para pihak yang 

bersepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas akan membawa dokumen-

dokumen pendukung sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Isi dari 

anggaran dasar yang tertuang dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yang 

dibuat oleh Notaris tersebut harus dilaporkan secara elektronik oleh Notaris 

yang bersangkutan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Hukum 

Umum pada website www.ahu.go.id. Setelah Notaris melakukan pelaporan 

secara online pada website tersebut, maka Notaris harus mencetak Surat 

Keputusan Menteri yang menyatakan mengesahkan pendirian Perseroan 

Terbatas yang bersangkutan.  

Sebelum Perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum 

Perseroan harus melakukan penyetoran modal, hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 33 ayat 1 UUPT yang berbunyi paling sedikit 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

UUPT harus ditempatkan dan disetor penuh.  Modal merupakan faktor yang 

sangat penting karena merupakan salah satu sarana bagi Perseroan Terbatas 

tersebut untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usahanya serta 

memiliki arti penting bagi eksistensinya dalam mengembangkan Perseroan 

Terbatas sebagai organisasi ekonomi. Menurut Pasal 33 ayat 2 UUPT 

disebutkan bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.  

Berkaitan dengan syarat bukti penyetoran yang sah, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan 

http://www.ahu.go.id/
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Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta 

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 

Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan 

Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta 

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 

Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 3 disebutkan bahwa bukti setor modal 

Perseroan dapat berupa fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan 

bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau 

asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani 

oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota 

dewan komisaris Perseroan. Selain itu, sesuai dengan bagian Menimbang dari 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, menjelskan bahwa demi 

meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah 

serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, maka Pemerintah perlu menetapkan suatu Peraturan 

mengenai Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Hal ini dicantumkan 

dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa bukti 

penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri 

dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta 

pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani. Berdasarkan kedua ketentuan 

tersebut, maka Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta 
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pendirian Perseroan berupa akta otentik juga yang juga berperan dalam 

penyampaian data-data Perseroan melalui web www.ahu.go.id juga harus 

melampirkan bukti setor modal Perseroan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Kewajiban melampirkan bukti setor modal merupakan kewajiban para 

pendiri Perseroan Terbatas sebagai pemegang saham perseroan, akan tetapi, 

apabila dicermati lebih dalam mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas 

yang dilakukan secara elektronik oleh Notaris melalui Sistem Administrasi 

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, maka kewajiban upload (menyampaikan secara elektronik) bukti 

setor modal Perseroan Terbatas kepada Menteri dilakukan oleh Notaris pada 

saat proses pendirian Perseroan Terbatas.  

Apabila ditinjau dari perspektif Notaris sebagai pihak yang membuat 

akta pendirian Perseroan Terbatas dan pihak yang menyampaikan secara 

elektronik mengenai pendirian Perseroan Terbatas tersebut kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dapat menjadi 

kendala. Di satu sisi, kewajiban melampirkan bukti setor yang sah kepada 

Menteri seharusnya merupakan kewajiban dari para pendiri Perseroan 

Terbatas, tetapi disisi lain, kewajiban menyampaikan secara elektronik 

mengenai pendirian Perseroan Terbatas merupakan kewajiban Notaris setelah 

membuat akta pendirian Perseroan Terbatasdan harus melakukan proses input 

(memasukan data-data) di Sistem Administrasi Badan Hukum di website 

www.ahu.go.id. 

http://www.ahu.go.id/
http://www.ahu.go.id/
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Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat kesenjangan mengenai 

kewajiban setor modal yang sah secara elektronik kepada Menteri, dimana 

kewajiban setor modal yang sah tersebut seharusnya  dilakukan oleh para 

pendiri Perseroan Terbatas, akan tetapi Notaris yang harus menyampaikan 

bukti setor yang sah tersebut secara elektronik kepada Menteri. Dengan 

adanya kesenjangan ini, timbul pertanyaan pokok apabila pada kenyataannya 

Notaris tidak menyampaikan bukti setor modal tersebut kepada menteri 

secara elektronik, baik dikarenakan kesalahan para pendiri yang tidak 

memberikannya kepada Notaris maupun karenan kelalaian Notaris itu sendiri. 

Oleh karena itu, penulis mengangkat pokok bahasan sebagai berikut : 

“Kedudukan Notaris dalam Menyampaikan Bukti Setor Modal Perseroan 

Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan Notaris dalam menyampaikan bukti setor modal 

Perseroan yang sah secara elektronik kepada Menteri ditinjau dari Pasal 2 

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Modal Dasar Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta pendirian Perseroan Terbatas yang 

tidak diikuti dengan penyampaian bukti setor modal yang sah secara 

elektronik kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum 

oleh Notaris? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Maksud Penelitian 
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Maksud yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris yang tidak 

melampirkan bukti setor modal Perseroan Terbatas yang didirikan 

berdasarkan akta otentik yang dibuatnya. 

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Perseroan Terbatas yang 

tidak menyampaikan bukti setor modal yang sah secara elektronik 

kepada Menteri setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan 

Terbatas. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai akibat hukum bagi Notaris 

yang tidak melampirkan bukti setor modal Perseroan Terbatas yang 

didirikan berdasarkan akta otentik yang dibuatnya. 

2. Untuk mengetahui seberapa penting melampirkan bukti setor 

modal Perseroan Terbatas secara elektronik kepada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Magister dalam bidang Kenotariatan, selain itu  juga 

diharapkan dapat meningkatkan pemampuan penalaran, keluasan 

wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang akibat hukum 



9 

 

bagi Notaris yang tidak melampirkan bukti setor modal Perseroan 

Terbatas yang didirikan berdasarkan akta otentik yang dibuatnya. 

1.4.2. Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang 

akibat hukum bagi Notaris yang tidak melampirkan bukti setor modal 

Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta otentik yang 

dibuatnya dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum 

pembuktian pada khususnya, terutama tentang akibat hukum bagi 

Notaris yang tidak melampirkan bukti setor modal Perseroan Terbatas 

yang didirikan berdasarkan akta otentik yang dibuatnya sesuai dengan 

ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan 

Terbatas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi bangsa dan negara , hukum pada umumnya, dan jabatan 

kenotariatan pada khususnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

kalangan praktisi dalam menangani suatu perkara dalam suatu 

pemeriksaan mengenai bukti-bukti terutama mengenai bukti surat dan 

juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas 

mengenai pentingnya peranan Notaris serta memberikan kepastian 

hukum bagi pengguna jasa Notaris dan khususnya bagi Notaris dalam 

melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum, serta memberikan 

penjelasan bagi Notaris mengenai kewajibannya melampirkan bukti 
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setor modal yang sah secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik melalui Sistem 

Administrasi Hukum Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal 

Dasar Perseroan Terbatas. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan bagi seluruh masyarakat di bidang ilmu hukum, terutama 

mengenai jabatan Notaris dan dalam kaitannya dengan penyampaian 

bukti setor modal Perseroan kepada Menteri. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan dalam 

setiap bab akan dibagi kedalam sub bab-sub bab membahas penelitian secara 

lebih rinci pada setiap bagiannya. Sistematika penulisan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, identifikasi 

masalah, maksud dan tujuan, manfaat penelitian, serta 

uraian singkat mengenai sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan umum 

tentang Notaris yang berisi kewajiban Notaris, tanggung 

jawab Notaris, serta pengawasan dan sanksi bagi notaris. 

Bab ini juga berisi pembahasan mengenai tinjauan umum 
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tentang Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang 

berisi mengenai pengertian umum, hal yang tercakup di 

dalam Sistem tersebut, tata cara penggunaan Sistem 

tersebut secara online. Selain itu, bab ini juga membahas 

mengenai tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas yang 

berisi pengertian umum, syarat-syarat pendirian Perseroan 

Terbatas, tata cara pendirian Perseroan Terbatas, dan 

kewajiban melampirkan bukti setor modal perseroan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Modal Dasar Perseroan Terbatas. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan yang berisi jenis 

penelitian, jenis data, cara perolehan data dan pendekatan. 

BAB IV : Analisis Kedudukan Notaris dalam Melampirkan Bukti 

Setor Modal Perseroan Terbatas yang Didirikan 

Berdasarkan Akta Otentik yang Dibuatnya. 

 Bab ini berisi pembahasan mengenai akibat hukum bagi 

Notaris yang tidak melampirkan bukti setor modal 

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta otentik 

yang dibuatnya, yang dalam Bab ini akan ditinjau dari 

beberapa sudut pandang, yaitu ditinjau dari pengertian  
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bukti setor modal, kewajiban Notaris, dan kewajiban 

Perseroan Terbatas yang baru berdiri. Bab ini juga berisi 

pembahasan mengenai kedudukan hukum suatu Perseroan 

Terbatas yang tidak melampirkan bukti setor modal, yang 

akan ditinjau berdasarkan syarat pendirian Perseroan 

Terbatas dan mekanisme melampirkan bukti setor modal 

melalui Sistem Administrasi Hukum Umum.  

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi penarikan kesimpulan atas pokok 

permasalahan yang sedang dibahas dan solusi yang 

seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan pokok 

permasalahan tersebut. Kesimpulan diperoleh sebagai 

tindak lanjut dari bab I, bab II, bab III dan bab IV. 

Sedangkan, saran merupakan sumbangan atau usulan yang 

menurut penulis merupakan solusi untuk menyelesaikan 

pokok permasalahan yang timbul. 

 

 

 

 

 

 

 




