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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Saat ini jenis badan usaha berupa Perseroan Terbatas banyak 

diminati dalam praktek usaha dan berbisnis di Indonesia. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan sehari-

hari menjadi salah satu kebutuhan.  

Hal ini disebabkan terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha 

Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain 

tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur 

kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional 

apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan memperoleh fasilitas 

kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada 

persyaratan bentuk suatu perusahaan pada industri tertentu misalnya 

perbankan, asuransi, pasar modal dan sebagainya.1 

Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor  40 Tahun 2007 

mendefinisikan Perseroan Terbatas yakni badan usaha 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. 

 

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa Perseroan 

Terbatasmempunyai ciri khas tersendiri yaitu adanya kumpulan modal 

                                                           
1  Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 

2007), Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 4. 
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yang terdiri dari saham-saham yang menentukan batas 

pertanggungjawaban masing-masing berdasarkan besarnya saham yang 

disetorkan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Atau dengan 

kata lain ciri utama Perseroan Terbatas adalah merupakan kumpulan 

modal yang terdiri dari saham-saham dan pemegang saham hanya 

bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkannya serta bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan.2 

Dalam pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

dikatakan bahwa suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1) berbentuk badan hukum 

2) didirikan berdasarkan perjanjian 

3) melakukan kegiatan usaha 

4) modal dasar 

5) memenuhi persyaratan undang undang 

Menurut Andrian Sutendi, Perseroan Terbatas memiliki status 

sebagai badan hukum (legal entity) dengan penekanan sebagai persekutuan 

untuk menjalankan usaha yang memliki modal tersendiri atas saham-

saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang 

dimilikinya.3 Sebagai badan hukumPerseroan Terbatas merupakan subjek 

hukum, memiliki sifat dapat melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan 

                                                           
2 Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, 

dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Kaifa, Bandung, 2010, hlm. 54. 
3 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm.6. 
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yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, dapat dituntut maupun 

menuntut dimuka pengadilan.4 

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada 

tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 

hukum Perseroan. Dalam hal ini adalah keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan “perjanjian” 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT dengan mana 

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal diantara para pendiri 

dan/atau pemegang saham, maka harus dipenuhi syarat-syarat dalam 

hukum perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ini berkaitan dengan pendirian 

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yakni adanya kesepakatan, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, 

dan suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Perjanjian pendirian Perseroan tersebut berlaku sebagai undang-

undang bagi para pendirinya. 

Peran Notaris dalam pendirian sebuah Perseroan begitu penting 

karena akta notaris merupakan syarat mutlak dan utama dalam 

terbentuknya sebuah Perseroan Terbatas. Tanpa adanya akta autentik yang 

dibuat oleh Notaris, Perseroan Terbatas tidak dapat berdiri. Bahwasanya 

akta inilah yang nantinya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 

                                                           
4 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas, Salatiga Griya Media, Jakarta, 2011, hlm.32. 
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Asasi Manusia Republik Indonesia, barulah Perseroan tersebut dapat 

menjadi sebuah badan hukum. 

Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja 

sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha 

Perseroan Terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, 

kelangsungan kehidupan maupun pengembangan Perseroan Terbatas 

sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk 

meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari 

kegiatan usaha Perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen.5 

Pasal 32 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa modal dasar Perseroan 

paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Dan Pasal 33 

ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tersebut 

harus ditempatkan dan disetor penuh, dan dibuktikan dengan bukti 

penyetoran yang sah. 

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang 

atau bentuk lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) 

UUPT. Dalam hal ini penyetoran dilakukan dengan bentuk uang oleh para 

pendiri Perseroan Terbatas. 

Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut harus dibuktikan 

dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) 

UUPT dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah 

                                                           
5 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 50-51. 
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antara lain berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank 

atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan 

dewan komisaris. 

Pada UUPT diatur mengenai bukti penyetoran yang sah, dalam 

prakteknya dengan menggunakan bukti penyetoran yang demikian  

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam birokrasi proses pendirian 

Perseroan Terbatas. Dengan alasan tersebut, agar proses penyetoran modal 

lebih mudah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 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 dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa bukti setor 

modal Perseroan 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, jika setoran modal dalam bentuk 

uang;  

 

Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh 

hari) terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas di tanda 

tangani. Jika dalam waktu tersebut di atas tidak disetor dan tidak 
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diunggah, maka Kementerian tidak melayani segala sesuatu tentang PT 

tersebut. Pada saat penandatanganan akta pendirian, tidak dibutuhkan 

bukti setor, cukup surat pernyataan saja untuk permohonan pengesahan 

Badan Hukum. Seluruh modal yang ditempatkan oleh pendiri wajib disetor 

penuh. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan 

kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. 

Jadi pembuatan surat pernyataan tanpa melampirkan bukti 

penyetoran yang sah pada saat pengajuan pengesahan badan hukum 

Perseroan sudah cukup menjadi dokumen pendukung untuk syarat 

dilakukannya pengesahan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Hal 

tersebut dikarenakan pendiri telah berjanji dan membuat surat pernyataan 

telah menyetorkan modal ke Perseroan Terbatas. Surat pernyataan telah 

menyetorkan modal tersebut kemudian akan dilampirkan dalam akta yang 

dalam hal ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris. 

Penggunaan surat pernyataan telah menyetorkan modal dalam 

proses pendirian Perseroan Terbatas adalah hal yang sangat lazim 

digunakan dan dirasa paling tepat mengingat waktu yang cukup singkat 

dalam proses pendirian Perseroan.  

Ternyata dalam praktek, proses pelaksanaan penyetoran modal 

tidakmendapat pengontrolan dari segi yuridis, sehingga bisa saja suatu 

Perseroan Terbatasdidirikan sebenarnya tanpa adanya penyetoran modal 

sama sekali, penyetoran modal dilakukan tidak secara penuh, sehingga 
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penyetoran modal tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan 

perudang-undangan.6 

Dimana ketentuan mengenai surat pernyataan telah menyetorkan 

modal, dapat saja disalahgunakan oleh salah satu atau bahkan beberapa 

pendiri yakni bagi para pendiri yang belum menyetorkan modalnya, tetapi 

dalam surat pernyataan tersebut telah dinyatakan bahwa kewajiban 

tersebut telah dilaksanakan secara penuh. 

Terlebih surat pernyataan tersebut telah dibuat dan merupakan 

suatu dasaruntuk dibuatnya akta autentik yakni akta pendirian oleh Notaris 

dan demikian Perseroantelah mendapatkan pengesahan sebagai badan 

hukum oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Dibuat dan ditandatanganinya secara bersama-sama surat 

pernyataan oleh para pendiri, direksi, dan dewan komisaris merupakan 

bukti bahwa mereka secara bersama-sama telah sepakat untuk menyatakan 

bahwa mereka telah melakukan kewajibannya secara penuh yakni untuk 

menyetorkan modal ke dalam Perseroan.  

Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani bersama-sama 

oleh para pendiri, direksi dan dewan komissaris. Dengan mana apabila 

ternyata pada faktanya ada salah satu atau bahkan beberapa pendiri PT 

ternyata tidak menyetorkan modalnya, maka dapat timbul akibat hukum 

atas tidak dilakukannya penyetoran modal oleh para pendiri yang telah 

sepakat dan melalui surat pernyataan telah menyetorkan modal yang telah 

                                                           
6 Munir Fuadi, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2007,  hlm. 50. 
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dibuat tersebut dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum 

oleh mentri Hukum dan HAM. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Akibat Hukum Atas 

Pernyataan Palsu Tentang Penyetoran Modal dalam Proses Pendirian 

Perseroan Terbatasdan Peranan Notaris dalam Membuat Akta Pendirian.” 

 

1. 2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan surat 

pernyataan palsu tentang penyetoran modal dalam proses pendirian 

Perseroan Terbatas? 

2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas akta pendirian Perseroan  

yang dibuat berdasarkan surat pernyataan palsu? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap Perseroan 

Terbatas atas tidak dilakukannya penyetoran modal yang dilakukan 

oleh salah satu pendiri Perseroan. 

2) Untuk mengetahui peranan Notaris atas akta pendirian Perseroan 

Terbatas yang dibuat berdasarkan surat pernyataan palsu. 
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1. 4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yakni: 

1) Dari segi teroritis 

Dapat bermanfaat untuk ilmu hukum pada umumnya serta ilmu 

Hukum Perusahaan pada khususnya, serta menambah pengetahuan 

dan wawasan khususnya dalam hal penyetoran modal dalam rangka 

pendirian Perseroan Terbatas. 

2) Dari segi praktis 

Dapat bermanfaat untuk masukan dan rujukan bagi akademisi, praktis 

usaha yang bergerak di bidang usaha yang berbadan hukum, serta 

dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin mendirikan Perseroan 

Terbatas dan pengembangan pengetahuan penyetoran modal dalam 

Perseroan Terbatas. 

 

1. 5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang aka 

ditulis dalam penelitian dimulai dari bab I-V. Sistematika penulisan 

digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi 

penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah 

pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir 

penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai akibat 

hukum atas pernyataan palsu tentang penyetoran modal dalam proses 

pendirian Perseroan Terbatas dan juga peranan Notaris dalam membuat 

akta pendirian. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang metode penelitian hukum, jenis penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data, metode pendekatan, dan analisis data 

yang digunakan Penulis dalam penelitian ini.  

 

 

BAB IV Analisis Dan Pembahasan 

Pada bab ini, Penulis akan melakukan analisis serta menguraikannya 

secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan 

menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

BAB V Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian terhadap 

permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil analisis. Selain itu, bab ini 

juga berisi tentang saran yang diusulkan oleh Penulis terkait permasalahan 

yang terjadi dalam penelitian ini.  




