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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari 

keberadaan para pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan cara mendirikan 

perseroan terbatas. Di Indonesia perseroan terbatas merupakan bentuk kegiatan 

ekonomi yang paling diminati, dikarenakan pertanggung jawabannya yang bersifat 

terbatas dan memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk 

megalihkan perusahaan kepada pihak lain dengan menjual seluruh saham yang 

dimilikinya dalam perusahaan tersebut.  

Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), 

sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang 

tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.1 Pengertian 

perseroan terbatas adalah perserikatan dagang atau perusahaan yang mempunyai 

modal bersama yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham 

terbatas sampai nilai nominal saham yang dimiliki.2 

Karakter perseroan terbatas yang terdiri dari saham-saham selaras dengan 

definisi perseroan terbatas pada Pasal 1 angka 1 UUPT, yaitu: 

“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 

                                                      
1Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1999), hal. 1. 
2 Rimsky K. Judisseno, Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan 

Penerapan Akuntansi di Indonesia, cet. II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 83. 
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serta peraturan pelaksanaannya.” 

 

Sedangkan ketentuan mengenai tanggung jawab pemegang saham 

(shareholders) yang terbatas menurut UUPT, tanggung jawab hanya sebatas modal 

dan tidak bertanggung jawab secara pribadi. Kemudahan yang diberikan oleh UUPT 

terhadap badan usaha yang sekaligus badan hukum perseroan terbatas ini yang 

menarik banyak minat dari masyarakat Indonesia. 

Adapun mengenai tanggungjawab pemegang saham, hingga saat ini masih 

mengundang banyak kontroversi, karena beberapa kalangan berpendapat bahwa 

tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak boleh lebih dari 

nilai saham yang diambilnya.3 Namun ada juga beberapa kalangan yang berpendapat 

bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas dapat bertanggung 

jawab secara pribadi tergantung pada kondisinya, karena pemegang saham adalah 

pihak yang mempunyai kuasa untuk menggerakan perusahaan. Sebagaimana diatur 

dalam UUPT dan anggaran dasar masing-masing perseroan terbatas, hal-hal tertentu 

harus mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu seperti menjaminkan harta 

kekayaan perseroan atau melakukan perubahan maksud dan tujuan dari perseroan 

tersebut. 

 Seseorang yang telah mendirikan perseroan atau telah berkontribusi dalam 

perseroan sebagai pemegang saham dengan memiliki saham di perseroan berarti ia 

memiliki hak-hak kebendaan terhadap saham tersebut antara lain:4 

1) Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda;  

 

2) Dapat dipertahankan terhadap setiap orang;  

 

                                                      
3ibid. 
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XVI, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), hal. 87. 
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3) Mempunyai sifat “melekat”, yaitu mengikuti benda bila ini dipindah tangankan 

(droit de suite);  

 

4)  Hak-hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda. 
 

Dapat juga dikemukakan bahwa perseroan terbatas adalah berbentuk badan 

hukum, artinya suatu badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak 

dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta 

kekayaan pendirian pengurus.5 

Keberadaan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak terlepas dari peran 

dan fungsi dari Notaris. Peran dan fungsi Notaris tersebut antara lain Notaris 

membuat akta pendirian perseroan terbatas, akta perubahan anggaran dasar, data 

perseroan, pengalihan saham dan dalam melakukan tindakan korporasi/corporate 

action. 

Dewasa ini semakin meningkat tingkat kejahatan dimana-mana, semakin 

banyak modus kejahatan yang dilakukan, salah satunya adalah mencuri saham. 

Mencuri saham dapat dilakukan dengan cara kerja sama/dibantu oleh Notaris dan 

dapat juga dilakukan tanpa bantuan Notaris, tindakan mencuri saham terdapat dua sisi 

hukum yang dilanggar yakni secara pidana dan secara perdata. Secara pidana berarti 

melakukan pencurian, sedangkan secara perdata berarti melakukan perbuatan 

melawan hukum. perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam contoh kasus berikut 

yang diambil dari kasus nyata yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis 

Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten: 

1) PT AA merupakan pemegang 90% saham dalam PT X, pada April 2015 PT X 

telah mengadakan RUPS di hadapan Notaris B dengan salah satu agendanya 

                                                      
5H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Bisnis, Cet. I, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 68 
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adalah perubahan susunan pengurus PT X. 

2) Ketika Notaris B hendak memberitahukan hasil RUPS PT X kepada 

Kementerian Hukum dan HAM, Notaris B mendapatkan data dalam database 

AHU tidak sesuai dengan data terakhir PT X, dan dalam database AHU 

tersebut Notaris terakhir yang terdaftar adalah Notaris A, dan dengan data 

susunan pemegang saham dan pengurus yang telah mengalami perubahan 

tanpa sepengetahuan dalam persetujuan PT AA. 

3) PT X tidak pernah membuat akta apapun dihadapan Notaris A, dan bahkan 

tidak mengenal Notaris tersebut, PT AA tidak pernah mengalihkan saham PT 

X kepada pihak siapapun, bahkan PT AA tidak pernah menghadiri, membuat 

dan/atau menandatangani dokumen apapun termasuk surat kuasa kepada pihak 

manapun untuk hadir, membuat dan/atau menandatangani sirkuler dan/atau 

RUPS Luar Biasa PT X yang dibuat dibawah tangan terkait persetujuan 

penjualan saham PT AA dan/atau Perjanjian Jual Beli bawah tangan dan/atau 

Minuta Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris A. 

4) Setelah dilakukan pemeriksaan melalui database Administrasi Hukum Umum 

terkait profil perusahaan PT X yang dimohonkan melalui Notaris B pada Mei 

2016, didapati kembali adanya akta PT X nomor 6 tertanggal Februari 2016 

yang dibuat dihadapan Notaris A dengan jenis perubahan data perseroan 

tentang Direksi dan Komisaris serta Peralihan Saham. 

5) Notaris A dalam kasus ini telah membuat akta-akta berikut: 

a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT X yang pada pokoknya berisi 

tentang perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham. 

 

b) Akta Jual Beli Saham PT X.  
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Kemudian berdasarkan berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah 

Notaris Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, diperoleh keterangan sebagai berikut: 

1) Bahwa Notaris A mengetahui adanya laporan pengaduan tentang dugaan 

pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris; 

2) Bahwa Notaris A mengetahui PT AA dan PT X; 

3) Bahwa Notaris A mengetahui kepemilikan 90% saham dari PT AA adalah 

milik PT X; 

4) Bahwa Notaris A pernah membuatkan Akta untuk PT AA untuk perubahan 

kepengurusan; 

5) Bahwa Notaris A membuat Akta tersebut tidak menggunakan hasil RUPS dari 

PT AA; 

6) Bahwa Notaris A mengetahui permasalahan tersebut telah melanggar aturan 

dan Kode Etik Notaris serta mengakui atas kelalaiannya dalam membuat Akta 

tersebut; 

7) Bahwa Notaris A telah membuat Akta tentang perubahan Susunan 

Kepengurusan PT A dengan dokumen yang tidak ditandatangani secara 

lengkap, tidak diketahui, dan ditandatangani oleh masing-masing pihak 

dengan alasan untuk membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan 

pekerjaan; 

8) Bahwa Notaris A mengetahui yang bersangkutan telah dilaporkan oleh PT AA 

ke Mabes Polri; 

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian memutuskan: 

(i) menyatakan menerima laporan yang disampaikan oleh PT X dan (ii) menghukum 

Notaris A dengan sanksi teguran tertulis karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) 
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huruf a UUJN.  

Selain dalam putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, 

Notaris A juga dilaporkan kepada polisi dimana telah dilaksanakan sidang perkara 

pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusan tersebut dapat ditemukan 

beberapa fakta lain yaitu: 

1) Notaris A didatangi oleh Penghadap dengan Akta PT X No. xx yang berisi 

keterangan bahwa Penghadap adalah pemegang saham dari PT X. 

2) Notaris A melakukan pengecekan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia bagian Administrasi Hukum Umum. 

3) Notaris A setelah mengecek ke sistem Administrasi Hukum Umum 

memberitahukan kepada Penghadap bahwa akta tersebut tidak terdaftar di 

sistem Administrasi Hukum Umum dan nama Penghadap tidak pernah ada 

dalam akta-akta PT X. 

4) Penghadap bersikukuh bahwa dia adalah pemegang saham dari PT X, dan ia 

telah dizolimi.  

5) Notaris A memberitahukan kepada Penghadap bahwa persyaratan perubahan 

pemegang saham adalah harus adanya risalah rapat persetujuan pengalihan 

saham dan surat kuasa dari PT AA selaku pemegang saham dari PT X. 

6) Kemudian Penghadap memberikan Notaris A risalah RUPS yang hanya 

tandatangan Penghadap saja, Notaris A mengatakan ke Penghadap bahwa 

proses jual beli saham tidak dapat dilakukan. 

7) Notaris A membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham PT 

X sekalipun Notaris A mengetahui bahwa Akta PT X No.xx (yang disebut 

pada huruf 1) tidak terdaftar di sistem Administrasi Hukum Umum dan 
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mengetahui bahwa pada akta pendirian serta perubahan PT X yang terdaftar 

pada sistem Administrasi Hukum Umum tidak ada nama Penghadap baik 

sebagai pemegang saham atau pengurus. 

8) Notaris A membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Pengalihan Saham PT X tanpa dilengkapi persyaratan untuk penerbitan akta 

tersebut yaitu risalah rapat pemegang saham PT X tentang jual beli saham 

kepada Penghadap dan tanpa dilengkapi surat kuasa pemegang saham. 

9) Notaris A menerima imbalan sebesar lebih kurang Rp.825.000.000 (delapan 

ratuss dua puluh lima juta Rupiah) atas pembuatan akta-akta tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mempelajari Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris oleh Notaris A dan 

bagaimana pengaturan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam mengantisiapsi perbuatan 

pengalihan saham secara Melawan Hukum yang terjadi dalam PT X. Akhirnya, 

penulis memberi judul karya tulis ini dengan judul: “ANALISIS PELAKSANAAN 

JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN 

AKTA JUAL BELI SAHAM PALSU OLEH NOTARIS ATAS SAHAM 

DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS (CONTOH KASUS PT X)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis akan melakukan 

penelitian dengan permasalahan: 

1) Bagaimanakah persyaratan dan prosedur pengalihan saham yang benar serta 

peran Notaris menurut peraturan perundang-undangan dalam hal tersebut? 

2) Bagaimanakah peran Kode Etik Notaris serta Undang-Undang Jabatan Notaris 
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dalam menjamin profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta jual beli 

saham? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

 

1) Untuk mengetahui persyaratan dan prosedur pengalihan saham yang benar 

serta peran Notaris menurut peraturan perundang-undangan.  

2) Untuk mengetahui Peran Kode Etik serta Undang-Undang Jabatan Notaris 

dalam menjamin profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta jual beli 

saham. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, 

khususnya di bidang hukum perseroan terbatas, dan hukum jabatan Notaris 

dan dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat menambah dan 

memperjelas perlindungan bagi pemegang saham terhadap perbuatan melawan 

hukum. 

2) Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wacana dan 

data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan penyelesaian 

kasus korporasi dan jabatan Notaris. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN 

JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN 

AKTA JUAL BELI SAHAM PALSU OLEH NOTARIS ATAS SAHAM 

DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS (CONTOH KASUS PT X)”, agar 

dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam 

melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun 

pembahasannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub 

bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan 

peneliti sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan 

penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari 

analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam 

penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. 

Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam tesis 
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ini. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya 

yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan 

perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam 

tesis ini pun diuraikan pada bab ini.  

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum 

atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian 

terhadap isu hukum dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk manfaat 

penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang 

seharusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




