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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, 

KONTRAK, NOTARIS DAN PERSEROAN TERBATAS 

Sebagai salah satu syarat keilmiahan suatu penelitian, maka diperlukan 

suatu kerangka dasar teori yang dapat diuraikan atau dijelaskan sebagai bentuk 

konsep atau definisi dari setiap variabel-variabel yang berhubungan dengan 

corporate social responsibility dan akta notaris sebagai tema pokok dalam kajian 

ini. 

A. Tinjauan Umum Corporate Social Responsibility 

1. Perspektif corporate social responsibility 

Kumalahadi menyatakan pertanggungjawaban sosial bukan 

merupakan fenomena yang baru, tetapi merupakan akibat dari semakin 

meningkatnya isu lingkungan di akhir tahun 1980-an. Pertanggungjawaban 

sosial merupakan manisfestasi kepedulian terhadap tanggung jawab sosial 

dari perusahaan.1 

Menurut Darwin pertanggungjawaban sosial perusahaan Corporate 

Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk 

secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan 

sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang 

melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Dengan konsep ini, 

                                                           
1 Kumalahadi. Perspektif Pragmatik Lingkungan dan Sosial dalam Laporan 

Keuangan: Peningkatan dan Pertanggungjawaban. Jurnal dan Auditing Indonesia, 4, 

51-66, (2000), hlm 59 
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kendati secara moral tujuan perusahaan untuk mengejar keuntungan adalah 

sesuatu yang baik, tetapi tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan 

untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-

pihak lain.2 

2. Implementasi corporate social responsibility 

Dauman dan Hargreaves dalam Hasibuan membagi areal tanggung 

jawab perusahaan dalam tiga level yang digambarkan sebagai berikut:3 

a. Basic Responsibility  

Level ini menghubungkan tanggung jawab awal dari suatu 

perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, 

seperti: membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar 

pekerjaan dan memuaskan pemegang saham. Bila pada level ini 

tanggung jawab tidak terpenuhi maka akan timbul dampak yang sangat 

serius. 

b. Organizational Responsibility 

Level ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan stakeholder seperti pekerja, 

konsumen, pemegang saham dan masyarakat sekitar. 

c. Societal Responses 

Level ini menjelaskan tahap ketika interaksi antara bisnis dan 

kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga 

                                                           
2 Darwin, A. Penerapan Sustainabilty Reporting di Indonesia, Konvensi 

Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan. Yogyakarta. 2004) 
3 Hasibuan, M. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, 

Pengertian, dan Masalah. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta,  2001) 
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perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, 

terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara 

keseluruhan. 

3. Manfaat corporate social responsibility 

Salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) adalah 

mengurangi angka kemiskinan di dunia termasuk diantaranya adalah 

Indonesia. Penyebab kemiskinan diantaranya adalah karena tingkat 

pendidikan yang rendah, tingginya pengangguran dan masalah social lain.4 

Perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengurangi 

kemiskinan. Salah satu program yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan 

pada saat ini sangat gencar dilakukan adalah program Corporate Social 

Responsibility. Program Corporate Social Responsibility ini merupakan 

usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan untuk memberdayakan dan meningkatkan lingkungan 

sosialnya. 

Ditinjau dari perolehan manfaat yang ditimbulkan maka program 

corporetae social responsibility  ini seharusnya merupakan kewajiban 

yang dilakukan perusahaan. Pernyataan program corporate social 

responsibility sebagai kewajiban ini didukung dengan adanya Undang-

Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang 

mewajibkan perusahaan untuk melakukan program corporate social 

responsibility. 

                                                           
4 Deasy Wulandari, Peranan Corporate Social Responsibility Sebagai 

Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan, JEAM Vol XI No. 

2/2012, hlm 1 



33 
 

Manfaat adanya program corporate social responsibility ini secara 

kongkrit dalam jangka pendek adalah adanya peningkatan pemberdayaan 

masyarakat melalui usaha (bisnis) baru maupun untuk membantu 

meningkatkan taraf kehidupan dan kesehatan masyarakat secara luas. 

Program ini bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan sosial perusahaan 

saja tetapi pihak perusahaan sebagai penyelenggara corporate social 

responsibility sendiri dalam jangka panjang akan memperoleh persepsi 

(citra) yang baik dari lingkungan sosialnya sehingga konsumen maupun 

pelanggan akan turut serta mempromosikan perusahaan (termasuk di 

dalamnya adalah produk yang ditawarkan oleh perusahaan) yang pada 

akhirnya akan mewujudkan konsep pemasaran holistik pada perusahaan.5 

Untuk mempercepat proses peningkatan taraf hidup masyarakat, 

misalnya di Darah Provinsi Jawa Barat terdapat dua alternatif sumber-

sumber pembiayaan pembangunan daerah salah satunya yaitu pelaksanaan 

corporate social responsibility.6 

Hendrik menjelaskan manfaat kongkrit lainnya corporate secial 

responsibility dengan contoh: 

Petani jeruk dikecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, 

Kalimantan Timur, bangga. Mereka berhasil membudidayakan 

varietas baru jeruk Kepro Borneo Prima yang unik karena mampu 

hidup di dataran rendah. Penemuan varietas baru tersebut diberi 

nama Citrus Retikulate Blanco. Setelah itu tanaman bisa dibudi 

daya secara luas. Usulan penemuan baru itu, diprakarsai oleh Dinas 

Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur dan 

PT. Kaltim Prima Coal (KPC). KPC adalah perusahan 

pertambangan dengan 3600 karyawan itu memang menjadikan 

                                                           
5 Deasy Wulandari, Peranan Corporate... op. cit. hlm 2 
6 Senen Machmud, Kajian Pemanfaatan Dana Corporate, Jurnal Ekonomi, 

Bisnis & Entrepreneurship Vol. 9, No. 1, April 2015, 29-44, hlm 43 
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Rantau Pulung sebagai salah satu sasaran program pemberdayaan 

masyarakat (community development atau comdev).7 

 

Keberadaan perusaaan di tengah lingkungan masyarakat 

berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan eksternal 

yaitu masyarakat. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah 

lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan 

demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena 

hal tersebut dapat memicu konflik dengan masyarakat, yang selanjutnya 

dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktifitas masyarakat.8 

Terdapat pertimbangan perseroan untuk melakukan kegiatan 

corporate social responsibility  antara lain umumnya karena alasan-alasan 

berikut:  

a. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan, 

b. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang 

positif, 

c. Bagian dari strategi bisnis perusahaan, 

d. Untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat, dan 

e. Bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan 

menghindari konflik sosial.9 

 

                                                           
7 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Cetakan Kedua, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2009) hlm 3 
8  Meilanny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo, CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN, Jurnal.  Hlm 24 
9 Frynas, JG. Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals 

and Social Challenges. Cambridge University Press, Cambridge, 2009) 
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B. Tinjauan Umum Perjanjian Atau Kontrak 

1. Konsep perjanjian 

Menurut J Satrio, perbuatan dalam Pasal 1313 BW 

memberikan rumusan tentang perjanjian, tetapi tidak menjelaskan 

kepada kita apa itu perikatan.10 Menurutnya  perikatan sendiri dapat 

dirumuskan sebagai: hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu 

pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.11 Dikarenakan 

perjanjian adalah sumber dari perikatan, maka menurutnya suatu 

perjanjian dapat melahirkan banyak perikatan,12 dan perikatan tersebut 

merupakan isi dari pada perjanjian.13 J Satrio menyimpulkan perjanjian 

adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang 

mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.14 

Perkataan perikatan (verbintenis) mempunya arti yang lebih 

luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III diatur juga prihal 

hukum yang sama sekali tidak bersumber  pada suatu persetujuan atau 

perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang 

melanggar hukum (onrechmatige).15 

                                                           
10 J Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cetakan 

Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992) hlm 1 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XVIII, PT. Intermasa, 

Bandung, 1984) hlm 122 
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Ridwan Khairandy berdasarkan pendapat para ahli hukum 

mencoba menyimpulkan bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit 

terdapat hak dan kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan 

satu atau beberapa perikatan bergantung pada jenis perikatannya.16 

Menurut Sri Soendari Masjchoen Sofwan yang dikutif oleh Evi 

Aryani memberikan batasan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan 

hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau 

lebih lainnya.17  Kemudian menurut KRMT Tirtidingrat perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaanantara 

dua pihak, diamana satu pihak berjanji melakukan sesuatu hal atau 

atau tidak melakukan suatu hal, sementara pihak lain berhak 

menentukan pelaksanaan janji tersebut.18 

Menurut R Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu hal.19 Hubungan yang diakibatkan oleh 

kedua belah pihak melahirkan ikatan yang berupa hak dan kewajiban.  

Menurutnya perkataan perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan 

suatu pengertian yang sama dengan verbintenis dalam bahasa Belanda. 

Lebih lanjut peristiwa yang terdapat dalam perikatan paling tepat 

                                                           
16 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif 

Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan Kedua, FH Uii Press, Yogyakarta, 2014) hlm 

5 
17 Evi Aryani, Hukum... op. cit. hlm 1 
18 Ibid. 
19 R Subekti, Aneka Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 1984) hlm 1 
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dinamakan perjanjian yaitu peristiwa yang berupa suatu rangkaian 

janji-janji.20 

Sementara menurut M Yahya perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum kekayaan antara dua orang lebih, yang memberikan kekuatan 

hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.21 

Kemudian perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad adalah 

suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan.22 Konsepsi tersebut dianggap sebagai pelengkap definisi 

perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Senada dengan yang disampaikan oleh Mariam Darus 

Badrulzaman mengatakan bahwa para sarjana hukum perdata pada 

umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam 

ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata tidak 

lengkap dan tidak terlalu luas.23 Tidak lengkap karena yang 

dirumuskan hanya sepihak saja, mencakup hal-hal mengenai janji 

kawin, perbuatan dilapangan hukum keluarga, perbuatan mencakup 

                                                           
20 R Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Cetakan Ke IV, 

Alumni, Bandung, 1986) hlm 3 
21 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perikatan, PT Alumni, Bandung, 

1982) hlm 6 
22 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanian, Alumni, Bandung, 1986) 

hlm 77 
23 Mariam Darus Badrulzaman, KUHperdata Buku III Hukum Perikatan 

Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983) hlm 89 
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perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perbuatan hukum tidak 

terdapat unsur perjanjian. 

Perjanjian menurut kamus hukum adalah persetujuan secara 

tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-

masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu 

sebagai kesepakatan bersama, pengertian lainnya menurut kamus 

hukum adalah persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang 

atau pihak atau negara atau lebih dalam bidang-bidang tertentu.24 

Tidak hanya istilah perjanjian, istilah kontrak juga ditemukan 

dalam kamus hukum. Kontrak adalah suatu bentuk perjanjian atau 

kesepakatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya; suatu 

bentuk perbuatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang 

mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban.25 

Dengan melihat beragamnya definisi perjanjian atau kontrak 

diatas sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian selalu menimbulkan 

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang sekaligus dapat 

melahirkan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi hukum atas 

timbulnya perikatan. 

 

 

                                                           
24 M Marwan Dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete 

Edition, Cetakan Pertama, Reality Publiser, Surabaya, 2009) hlm. 507 
25 Ibid. 
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2. Asas-asas perjanjian 

Suatu asas memiliki peran penting untuk memahami berbagai 

undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang 

terjadi dalam suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah 

dipahami dengan mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan maslah 

tersebut.26 

Beberapa asas dalam hukum perjanjian diantaranya: 

a. Asas konsensualisme 

Asas konsensualisme merujuk pada syarat sahnya 

perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya 

kesepakatan  antara para pihak yang kemudian disebutkan secara 

tegas dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

Azas konsesnsualisme mempunyai arti penting, yaitu 

bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan 

dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada 

saat detik tercapainya konsesus.27 

 

 

 

                                                           
26 Hendry P Pangabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheiden) Sebgai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai 

Perkembangan Hukum Di Belanda), Liberty, Yogyakarta, 2001) hlm 7 
27 R Subekti, Aspek,,, op. cit. Hlm 5 
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b. Asas kebebasan berkontrak 

Dalam bahasa Inggris azas kebebasan berkontrak disebut 

dengan the principle freedom of contract,28 kemudian dalam 

bahasa Belanda disebut dengan het beginsel van vrijheid van 

contract yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pada Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.  

Lebih lanjut Salim HS berpendapat bahwa asas kebebasan 

berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 

mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi 

perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan menentukan 

bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.29 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada 

asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun 

juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum.30 Ruang lingkup asas kebebaan berkontrak 

sebagai berikut: 

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, 

2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin 

membuat perjanjian, 

                                                           
28 Salim HS, Teknik... op. cit., hlm 13 
29 Salim HS, Teknik... op. cit., hlm 14 
30 J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan, op. cit. hlm 36 



41 
 

3) Kebebsan untuk memilih kausa perjanjian yang akan 

dibuatnya, 

4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian, 

5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan 

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

undang-undang yang bersifat opsional.31 

c. Asas pacta sunt servanda 

Dengan asas pacta sunt servanda orang harus mematuhi 

janjinya. Berkaitan dengan perjnajian, para pihak yang membuat 

perjanjian harys melaksanakan perjanjian yang mereka buat. 

Menurut asas ini kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana 

lyaknyaundang-undang bagi mereka yang membuatnya.32 

Sumber asas pacta sunt servanda juga mengacu pada Pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. 

Asas pacta sun servanda dikenal dengan juga dengan asas 

kepastian hukum.33 Asas ini secara lansung akan berakibat hukum 

karena telah lahirnya suatu perjanjian. 

Kepastian hukum yang terkandung dalam asas pacta sunt 

servanda merupakan asas diamana pejabat umum, hakim atau 

pihak ketiga berkewajiban untuk menghormati substansi kontrak 

                                                           
31 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontran Dan Perlindungan Yang 

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia, Institut Bankir 

Indonesia, Jakarta, 1993) hlm 47 
32 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak... op. cit. hlm 91 
33 Salim, Teknik... op., cit., hlm 14 
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yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana lanyaknya sebuah 

undang-undang. Mereka tidak boleh menginterfensi substansi 

perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. 

d. Asas itikad baik; 

Secara istilah itikad baik dalam bahasa Inggris disebut 

dengan the principle of good faith, sedangkan dalam bahasa 

belanda disebut dengan istilah het beginsel van goede trouw.34 

Asas itikad baik memegang peran penting dalam penafsiran 

kontrak.35 Asas itikad baik dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Pentingnya itikad baik disebabkan karna praktek dalam 

azas kebebasan berkontak dan azas pacta sun servanda dalam 

kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan 

muncul akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar para pihak, 

sehingga pihak yang memiliki posisi tawar kuat akan sangat 

menguasai pihak lain yang posisi tawarnya lemah.36 

e. Asas kepribadian. 

Secara istilah asas kepribadian dalam bahasa Inggris 

disebut dengan principle of personality sedangkan dalam bahasa 

Belanda disebut dengan principe van de personanlijkheid yang 

                                                           
34 Salim, Teknik... op. cit., hlm 15 
35 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kontrak Diberbagai Sistem 

Hukum, Cetakan Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2017) hlm 213 
36 Ridwan Khairandy, Itikad... op. cit., hlm 2 
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merupakan asas yang dapat menentukan seseorang yang akan 

melakukan kontarak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.37 

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 

1315 yang menyatakan bahwa pada umumnya seorang tidak dapat 

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, 

kemudian Pasal 1340 menyatakan perjanjian hanya berlaku antara 

pihak yang membuatnya. Namun jika mengacu pada Pasal 1317 

yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk 

pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, 

atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat 

semacam itu. Ini menjelaskan adanya pengecualian terhadap Pasal 

1315 dan 1340 yang pelaksanaanya harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Kemudian pada Pasal 1318 mengatur ruang lingkup 

pengecualian atas Pasal 1317 yaitu atas dirinya, atas ahli warisnya, 

dan atas orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. 

f. Asas proporsionalitas 

Untuk menemukan makna asas proporsionalitas harus 

bernajak dari makna filosofi keadilan.38 Pada dasarnya asas 

proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin keadilan 

berkontrak yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak 

yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.39 

                                                           
37 Salim, Teknik... op., cit., hlm 16 
38 Agus Yudha Hernako, Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam 

Kontrak Komersial, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, 2014) hlm 84 
39 Ibid 
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Dengan demikian asas proporsionalitas adalah asas yang 

melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para 

pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam proses kontraktual.40 

3. Jenis-Jenis Perjanjian 

Perjanjian dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu 

perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.41  

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal dalam 

Kitab undang-undang hukum perdata, setidaknya ada 15 perjanjian 

bernama42 diantaranya: 

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

c. Sewa menyewa; 

d. Perjanjian melakukan pekerjaan; 

e. Persekutuan perdata; 

f. Badan hukum; 

g. Hibah; 

h. Penitipan barang; 

i. Pinjam pakai; 

j. Pinjam meminjam; 

k. Pemberian kuasa; 

l. Bunga tetap atau abadi; 

                                                           
40 Ibid. 
41 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA), Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2017) hlm  27 
42 Ibid. 
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m. Perjanjian untung untungan; 

n. Penanggungan hutang; dan 

o. Perdamaian. 

Sementara perjanjian bernama merupakan perjanjian yang 

tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata, namun 

dikenal dalam praktek kemasyarakatan dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan lain selain kitab undang-undang hukum perdata. 

Jenis perjanjian ini sangat banyak, berikut ini jenis perjanjian tidak 

bernama yang dapat teridentifikasi, diantaranya; 

a. Perjanjian internasional; 

b. Perjanjian pinjaman internasional; 

c. Perjanjian hibah internasional; 

d. Kontrak karya; 

e. Kontrak production shering (KPS); 

f. Perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B); 

g. Perjanjian hibah daerah; 

h. Kontran pengadaan barang; 

i. Kontrak produksi; 

j. Standar kontrak; 

k. Perjanjian kemitraan; 

l. Perjanjian pembiayaan; 

m. Kontrak konstruksi; 

n. Kontrak subrogasi; 
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o. Sewa beli; 

p. Franchise; 

q. Leasing; 

r. Perjanjian kredit; 

s. Kontrak joint venture; dan 

t. Perjanjian pengikatan jual beli.43 

4. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian dapat dogolongkan menjadi dua, yaitu 

syarat subjektif dan sayarat objektif.44 Berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1320 ayat (1) dan (2) digolongkan 

menjadi syarat subjektif dan ayat (3) dan (4) digolongkan menjadi 

syarat objektif. Selanjutnya pasal 1320 berbunyi;45 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

Yang dimaksud dengan kesepakatan sesuai dengan pasal 

1320 adalah persesuaian pernyataan kehendak anatar satu orang 

atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai, haruslah pernyataan 

karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.46 

Dalam pasal 1321 juga dijelaskan bahwa sahnya sepakat tersebut 

dilakukan tampa kehilafan, apalagi diperoleh karena suatu 

paksaan. Sehingga sepakat dalam pasal 1320 harus lebih dulu 

memenuhi unsur-unsur yang ada didalam pasal 1321. 

                                                           
43 Ibid. 
44 Syahmin AK, Hukum... op. cit., hlm 15 
45 Tim Perumus, Kitab... op. cit., hlm 295 
46 Salim HS, Teknik... op. cit., hlm 29 
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Sepakat yang mengikatkan dirinya mengandung makna 

bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada 

persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-

masing yang dilahirkan para pihak dengan tiada paksaan, 

kekeliruan, dan penipuan.47 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk 

melakukan perbuatan hukum secara sah.48 Perbuatan hukum yang 

dimaksud dalam hal ini perjanjian. Perjanjian dkan dianggap sah 

apabila dilakukan oleh subyek hukum yang sudah dewasa, sehat 

akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-

undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. 

c. Suatu hal tertentu; dan 

Menurut ketentuan dalam pasal 1333 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata suatu hal tertentu adalah objek dalam 

suatu perjanjian. Suatu hal tertentu paling tidak harus ditentukan 

jenisnya, sementara jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja 

kemuadian dapat ditentukan atau diperhitungkan.49 Sementara 

pendapan lainnya menyatakan harus mencantumkan secara jelas 

                                                           
47 Agus Pandoman, Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam, Raga Utama 

Kreasi, Jakarta, 2017) hlm 46 
48 Ibid. 
49 Ibid. 



48 
 

dan tegas apa yang menjadi objeknya sebah bila tidak dibuat 

secara rinci, dapat menimbulakan ketidakpastian atau kekeliruan.50 

d. Suatu sebab yang halal. 

Mengenai syarat suatu sebab yang halal, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1335 menyatakan bahwa suatu 

perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab 

yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. 

Suatu sebab yang halal merupakan syarat keempat atau 

terkhir untuk sahnya suatu perjanjian.51 Pada pasal 1337 

menyatakan penegasan terhadap syarat suatu subab yang halal, 

dimana suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.52 

Syarat sahnya perjanjian juga diatur diluar Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata,53 diataranya; 

a. Dilakukan dengan itikad baik; 

b. Tidak bertentangan dengan kebiasaan; 

c. Berdasarkan atas azas kepatutan atau kepantasan 

d. Tidak melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum 

Adapula perjanjian-perjanjian tertentu agar sahnya suatu 

perjanjian dimaksud harus memenuhi ketentuan tententu.54 Misalnya 

                                                           
50 Syamin AK, Hukum... op. cit., hlm 15 
51 Agus Pandoman, Sistem... op. cit. hlm 52 
52 Ibid 
53 Mulyoto, Perjanjian, Teknik, Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian 

Yang Harus Dikuasai, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012) hlm 34 
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perjanjian fidusia, perjanjian pendirian perseroan terbatas, perjanjian 

pensirian yayasan, perjanjian pendirian koperasi yang semua 

perjanjian tersebut harus notariil dengan dibuat di hadapan Notaris. 

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris 

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Perkembangan notaris saat ini di indonesia tidak terlepas dari 

sejarah lahirnya notaris. Telah sejak lama notaris ada dan bekerja di 

indonesia, ditinjau dari negara asalnya notaris berkembang di 

indonesia pada mulanya berasal dari negara Italia tepatnya di Italia 

utara pada abad ke sebelas dan dua belas sebelum masehi, hal ini 

disebabkan karena negara Italia bagian utara pada saat itu adalah pusat 

perdangan.55 Selanjutnya notaris terus berkembang dan dibawa oleh 

penjajah belanda ke Indonesia. Sebagai salah satu profesi hukum, di 

Indonesia profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (officium 

nobile) dikarenakan sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan 

sehingga akta-akta yang dibuat dihadapan notaris akan sangat 

menentukan status, hak dan kewajiban seseorang dimata hukum. 

Itulah yang membuat pran notaris menjadi sangat penting di 

Indonesia. 

Pengertian Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah menajadi Undang-Undang 

                                                                                                                                                               
54 Ibid. 
55 M. Lutfan Hadi Daurus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan 

Notaris, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), hlm 3 
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Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 

atau undang-undang lainya. 

Dilihat dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan secara 

khusus oleh negara untuk membuat alat bukti yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna. 

Dengan konsep tersebut profesi notaris sebagai pejabat umum, 

dengan akta otentik sebagai prodak notaris akan mampu menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.56 

Notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh 

menteri.57 Pengangkatan notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

undang-undang jabatan notaris dengan syarat: 

a) Warga negara Indonesia 

b) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa 

c) Berumur paling sedikit 27 tahun 

d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat 

keterangan sehat dari dokter dan psikiater 

e) Berjazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua 

kenotariatan 

                                                           
56 Muqadimah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris 
57 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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f) Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata telah bekerja 

sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singka 24 bulan 

berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas 

rekomendari organisasi notaris setelah lulus strata dua 

kenotariatan 

g) Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokad, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris 

h) Dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 tahun atau lebih.58 

2. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris 

Kewenangan dan kewajiban notaris diatur dalam undang-

undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi 

undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, pada 

pasal 15 dan pasal 16. Mengacu pada ketentuan pasal 15 ada 3 macam 

kewenangan yang dimiliki oleh notaris; 

a) Kewenangan utama/umum 

b) Kewenangan tertentu 

                                                           
58 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tantang Jabatan Notaris 
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c) Kewenangan lain-lain59 

Yang dimaksud dengan kewenangan utama adalah 

kewenangan notaris yang diatur dalam pasl 15 ayat (1). Notaris 

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.60 

Kemudian yang dimaksud dengan kewenangan tertentu adalah 

kewenangan notaris yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) untuk; 

a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

b) Membukukan surat dibawa tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus 

c) Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan 

                                                           
59 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan 

Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011) hlm 78 
60 Ibid 
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d) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan aslinya 

e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta 

f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan 

g) Membuat akta risalah lelang.61 

Sedangkan kewenangan lain-lain notaris diatur dalam pasal 15 

ayat (3). Notaris mempunyai kewenangan lain-lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.62 Yang dimaksud dengan kewenangan 

lain yang diatur dalam perauran perundang-undangan antara lain 

kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakuakan secara 

elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek 

pesawat terbang.63 

Kemudian pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang 

nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-

undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur mengenai 

kewajiban notaris sebagai pejabat umum. Pada pasal 16 ayat (1) 

menyatakan. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib; 

a) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum. 

                                                           
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris 
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b) Membuat akta dlam bentuk minuta akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari protokol notaris. 

c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

minuta akta 

d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta 

berdasarkan minuta akta 

e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-

undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya 

f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang 

menentukan lain. 

g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan mejadi buku 

yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika 

jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut 

dapat dijid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta 

akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. 

h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau 

tidak diterima surat berharga 

i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. 

j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i 

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada 
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kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada mingu 

pertama setiap bulan berikutnya. 

k) Mencatat repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan. 

l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 

republik indonesia dan pada ruang yang melingarinya ditulis 

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. 

m) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 

khusus untuk perbuatan akta wasiat dibawa tangan, dan ditanda 

tangani pada itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris 

n) Menerima magang calon notaris. 

Sementara pada ayat (2) menjelaskan kewajiban menyimpan 

minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta in original. 

Kewenangan Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 tersebut. 

Khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan 

hukum yang diperintahkan oleh;64 

                                                           
64 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia 

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 

2015) hlm 3 
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a. Undang-undang, atau 

b. Para pihak sendiri yang datang menghadap Notaris dikehendaki 

dalam bentuk akta Notaris. 

3. Akta Notaris 

a. Pengertian 

Dalam bahasa Inggris akta disebut deed, sedangkan dalam 

bahasa Belanda disebut dengan acte.65 Sementara menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat tanda bukti berisi 

pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang 

dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disyahkan 

oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.66 

Dalam undang-undang jabatan Notaris yang disebut 

dengan akta adalah akta notaris itu sendiri, dalam pasal 1 (ayat) 7 

menyatakan akta notaris selanjutnya disebut akta adalah akta 

autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk 

dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.67 

Menurut Agus Pandoman Akta Notaris adalah dokumen 

resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 

                                                           
65 Salim HS, Teknik... op. cit., hlm 21 
66 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahsa 

Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989) hlm 17 
67 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
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1870 dan HIR Pasal 165 (Rgb 285) yang mempunyai kekuatan 

pembuktian mutlak dan mengikat.68 

Sementara akta autentik dapat dilihat dalam Pasal 1867 

dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Arti kata 

akta autentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna.69 Lebih lanjut unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 

1867 dan pasal 1868 tersebut diantaranya;70 

1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten 

overstaan) seorang pejabat umum; 

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang; 

3) Pegawai umum (Pejabat Umum) oleh – atau dihadapan siapa 

akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat 

akta tersebut. 

Selain pengertian dalam undang-undang jabatan Notaris 

juga dijelaskan tentang; 

1) Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda 

tangan para penghadap, saki dan notaris yang disimpan 

sebagai bagian dari protokol Notaris.71 

                                                           
68 Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris, Cetakan 

Pertama, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017) hlm 9 
69 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Kedua, 

Refika Aditama, Bandung, 2013) Hlm 5 
70 Ibid. 
71 Ibid.  
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2) Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta 

dan pada bagian bawah salinan tercantum frasa “deberikan 

sebagai salinan yang sama bunyinya”72 

3) Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau 

beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan 

akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”73 

4) Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan 

utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

yang mempunyai kekuatan eksekutorial.74 

b. Bentuk Akta 

Undang-undang jabatan notaris mengatur secara detail 

mengenai bentuk akta yang wajib dibuat oleh notaris. Dalam pasal 

28 undang-undang jabatan notaris disebutkan bentuk akta 

dinataranya awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau 

penutup akta.75 

1) Awal Akta atau Kepala Akta 

a) Judul akta 

b) Nomor akta 

c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan 

                                                           
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan Ke II, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014) hlm 13 
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d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris76 

2) Badan Akta 

a) Nama lengkap, dan tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para 

penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili 

b) Keterangan mengenai kedudukan bertindang penghadap 

c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari 

pihak yang berkepentingan 

d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi 

pengenal77 

3) Akhir atau Penutup Akta 

a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7) 

b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada 

c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi akta 

d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan 

                                                           
76 Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris 
77 Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris 
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yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau 

penggantian serta jumlah penggantiannya.78 

c. Fungsi Akta 

Akta memiliki fungsi formil untuk adanya suatu perbuatan 

hukum.79 Suatu perbuatan hukum yang dimaksud akan menjadi 

lebih lengkap jika dibuat dalam suatu akta. 

Untuk melindungi para pihak Akta juga berfungsi sebagai 

alat bukti,80 bahwa akta tersebut telah telah benar-benar dibuat 

oleh para pihak untuk digunakan sebagai alat bukti dikemudian 

hari jika terjadi pengingkaran terhadap isi akta yang telah 

disepakati. 

Fungsi formil dan fungsi sebagai alat bukti tidak hanya 

berlaku terhadap akta autentik yang dibuat oleh pejabat tertentu 

atau dihadapan pejabat tertentu tetapi terhadap akta dibawah 

tanganpun kedua fungsi akta tersebut juga tetap berlaku.81 

4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris 

Sebagaimana telah dijabarkan diatas pada poin a sampai d, 

maka dapat disimpulkan kembali bahwa akta auntentik memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna. Yang kemudian kekuatan 

                                                           
78 Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris 
79 https://www.suduthukum.com/2016/04/fungsi-akta.html (Diambil Pada 

Tanggal 30 Juli 2018 Pukul 23.16) 
80 Ibid. 
81 http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/fungsi-akta-notaris.html 

(Diambil Pada Tanggal 30 Juli 2018 Pukul 23.25) 

https://www.suduthukum.com/2016/04/fungsi-akta.html
http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/fungsi-akta-notaris.html
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pembuktian akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

a) Kekuatan pembuktian lahiriah 

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta 

itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya82. Dengan kata lain 

akta autentik tersebut telah memiliki pembuktian penuh dan syah 

sampai adanya penyangkalan dari para pihak untuk dibuktikan 

sebaliknya dihadapan hukum, sehingga jika akta autentik tersebut 

dapat dibuktikan adanya syarat-syarat pembuatan akta autentik 

tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b) Kekuatan pembuktian formil 

Kekuatan pembuktian formil merupakan kepastian bahwa 

suatu kejadian dan fakta-fakta dalam akta betul-betul dilakukan 

oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menganggap 

pada saat yang tercantum dalam dalam akta sesuai dengan prosedur 

yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk 

membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, 

tahun, pukul atau waktu menghadap, identitas diri para pihak yang 

menghadap, farap atau tanda tangan para pihak atau penghadap, 
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saksi dan Notaris, tempat akta dibuat serta membuktikan apa yang 

dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris.83 

c) Kekuatan pembuktian material 

Kekuatan pembuktian material merupakan kepastian 

tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta 

merupakan pembuktian yang syah terhadap pihak-pihak yang 

membuat akta kecuali ada pembuktian sebaliknya.84 

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20017 tentang 

Perseroan Terbatas, corporate social responsibility mulai mempunyai 

landasan hukum, sebagaimana dalam Pasal 74 yang mewajibkan perseroan 

untuk melaksanakan program corporate social responsibility. Perseroan 

Terbatas sebagai pelaksana program corporate social responsibility, maka 

sangat penting untuk mengupas tentang Perseroan Terbatas secara umum. 

Tidak banyak istilah yang dapat ditemuakan tentang definisi 

tentang perseroan terbatas, baik dalam buku-buku maupun dalam 

peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang. Namun demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 

Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45. Menurut C.S.T Kansil dan 

Christine S.T Kansil berdasarkan pasal tersebut bisa didapat pengertian 

perseroan terbatas melalui unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 36, 
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Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Sehingga perseroan terbatas menurutnya adalah persekutuan yang 

berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan 

perseroan.85 

Definisi perseroan terbatas juga dapat ditemukan dalam undang-

undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 1 ayat 

(1) dijelaskan yang disebut dengan perseroan terbatas adalah badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini serta peraturan pelaksananya. 

Sedangkan dalam kamus hukum yang dimaksud dengan perseroan 

terbatas adalah suatu perseroan yang didirikan dengan modal yang terbagi 

dalam saham-saham dimana tanggung jawab setiap persero hanya terbatas 

sampai besarnya saham yang dimiliki.86 

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan 

merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan 

yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek 

hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum 
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atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek 

hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:87 

1. Orang pribadi (Belanda: naturlijk person atau Inggris: natural 

person); 

2. Badan hukum (Belanda: rechtpersoon atau Inggris: legal entity) 

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “separate 

patrimony”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang 

saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah 

tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan 

dan pengurus perusahaan.88 

Dari uraian pengertian perseroan di atas, sangat jelas sekali 

perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung 

karakteristik sebagai berikut:89 

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain: 

a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila 

perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai 

badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama 

halnya dengan perserkutuan firma; 

                                                           
87 Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997) hlm. 17 
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b. Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat 

umum pemegang saham, direksi, dan komisaris; 

c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya 

pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan 

perusahaan; 

d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; 

dan 

e. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan. 

2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada 

nilai saham yang diambilnya, kecuali dalam hal: 

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi; 

b. Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan 

pribadi; 

c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan 

dan menggunakan kekayaan perseroan; dan 

d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan 

Perseroan sehingga Perseroan tidak dapat melunasi utang-

utangnya. 

3. Berdasarkan perjanjian 

a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau 

lebih; 

b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan; dan 

c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian 
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4. Melakukan kegiatan usaha; 

5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal). 

6. Jangka waktu dapat tidak terbatas. 


