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ABSTRAK 
 
 

Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal dan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta 
notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (selanjutnya disebut “UU Perseroan Terbatas”), tidak terdapat 
larangan/pembatasan karena hubungan hukum tertentu yang ada diantara 
pendiri/pemegang saham untuk menjadi pendiri/pemegang saham dalam suatu 
Perseroan Terbatas, termasuk hubungan hukum perkawinan suami isteri, baik 
yang menikah tanpa membuat akta perjanjian perkawinan maupun dengan 
membuat akta perjanjian perkawinan. Notaris dalam pembuatan akta pendirian 
Perseroan Terbatas, selain harus mengerti dan memahami ketentuan UU 
Perseroan Terbatas. Notaris juga perlu mengetahui dan mengerti hubungan hukum 
perkawinan yang ada diantara calon pendiri/pemegang saham dan bagaimanakah 
peranan notaris menurut UUJN dan UUJN Perubahan dalam rangka 
mempertahankan nilai-nilai luhur suatu jabatan notaris. Hal ini mengingat bahwa 
Notaris bertanggung jawab penuh baik formil maupun materiil terhadap akta 
pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya, tanggung jawabnya tidak hanya 
sebatas jika terdapat permasalahan di masa mendatang yang melibatkan akta yang 
dibuat tetapi juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan klien dalam proses 
pembuatan akta, karena permasalahan yang terjadi saat pembuatan akta otentik 
dapat berasal dari Notaris maupun para pihak yang menghadap. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan 
dengan bersumberkan kepada sistematika peraturan perundang-undangan yang 
merupakan sumber hukum tertulis, yaitu terhadap aturan-aturan hukum mengenai 
Perseroan Terbatas, harta benda dalam perkawinan, dan jabatan notaris. Yakni 
kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dilakukan, dalam artian hukum sebagai 
suatu kaidah atau norma berupa tata hukum dari hukum positif di Indonesia. Tipe 
penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum (legal research). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan akta pendirian 
Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan, 
serta menganalisa kewajiban notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan 
Terbatas yang didirikan oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan. 

 
Kata kunci : Perseroan Terbatas, Suami, Isteri, Perjanjian Perkawinan, dan 
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