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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana 

berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer 

yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer 

ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran 

komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan 

memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi. 

Internet telah mengubah paradigma bisnis klasik (konvensional) dengan 

menumbuhkan model – model interaksi antara produsen dan konsumen di pasar 

elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya dengan lebih mudah dan 

modal lebih kecil, namun dengan mengakses Internet mampu membangun 

jaringan konsumen di seluruh dunia dan menghasilkan perdagangan yang bernilai 

ratusan milliar dollar.1 Transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dengan cara berhadap 

– hadapan antara para pihak, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan 

kecanggihan teknologi informasi dimana para pihak tidak bertemu secara 

langsung.  

Hukum dalam arti Undang – Undang, seringkali mengalami keterlambatan 

untuk menyesuaikan atau mengikuti perkembangan masyarakat yang sejalan 

dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan demikian ini 

mengakibatkan terjadinya kekosongan dalam Undang – Undang. Ketika suatu 

																																																								
1  Titik Triwulan Tutik, 2014, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Media 
Group, Jakarta. 
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Undang – Undang dibuat, para perancang tidak mampu merekam dan menjangkau 

seluruh realitas atau fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat. Suatu 

kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat 

daripada hukum dan telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya saja 

dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak 

offline bergeser ke era elektronik melalui komputer dengan cara kontrak online.2  

Perjanjian e-commerce misalnya, penerapan teknologi dalam perjanjian e-

contract tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian 

tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua 

belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara 

elektronik.3 

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dewasa ini telah 

membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat 

manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan 

telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat 

berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan 

waktu. Perkembangan teknologi informasi tentunya memberikan pengaruh dalam 

hukum di Indonesia. Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh 

semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian 

yang memasuki era globalisasi. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, 

																																																								
2 Ahmad Miru, 2011, “Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan 
Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang – Undang Jabatan 
Notaris, http://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag. 
3 Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tatanusa, Jakarta. 
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peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris 

merupakan jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada 

masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya 

kepastian hukum. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas 

melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi 

perkembangan yang terjadi ini. 

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi 

kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, yang 

telah diperbaharui dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya 

disebut UU ITE). Berlakunya UU ITE diharapkan dapat menjamin kemajuan 

teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.  

Seiring dengan perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, 

maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu 

tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. 

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut notaris tunduk kepada aturan Undang – 

Undang Jabatan Notaris, dalam Undang – Undang Jabatan Notaris mengatur 

mengenai wewenang notaris, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut UUJN) 

yang berbunyi : 

       “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,       
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh penetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autenti, menjamin kepastian 



	

	 4	

tanggal permbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang – undang.” 

Berdasarkan Pasal diatas menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan notaris memiliki kewenangan 

lain yang diaturan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur mengenai kewenangan 

lain notaris, yang berbunyi : 

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang- undangan.”  

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan 

dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa: 

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi 

yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf 

dan hipotik pesawat terbang.”  

Wewenang atau sering disebut dengan istilah kewenangan merupakan suatu 

tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatan 

yang bersangkutan, maka setiap dari wewenang tersebut ada batasannya 

sebagaimana yang tercantum dalam perundang – undangan yang mengatur 

mengenai jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UUJN 

dan notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam 
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Pasal 15 UUJN. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam kewenangan 

yang dimiliki oleh notaris sendiri dalam hal membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya tidak dapat diberikan kepada pejabat – pejabat lainnya, 

selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain maka 

kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Notaris. 4  Menurut Pasal 1868 

KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang 

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 

dibuatnya. 

Pengertian cyber notary sampai saat ini, dari berbagai sumber literatur dan 

pendapat para pakar belum ada pengertian definitif yang mengikat. Cyber notary 

dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat 

elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan 

penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan Notaris. Hal tersebut akan 

mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai 

akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2014 yaitu mengenai bahwa notaris wajib membacakan akta 

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan Pasal 1868 

KUH Perdata. Cyber Notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat 

pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan 

Undang - Undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan 

																																																								
4 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung. 
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untuk dinyatakan dalam akta autentik. 

Perkembangan informasi juga telah memberikan dampak kepada 

perkembangan hukum perusahaan di Indonesia, dengan lahirnya Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menampung aspirasi dan mengakomodasi 

perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti 

teleconference atau video conference sebagai sarana untuk melakukan RUPS. 

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media 

elektronik seperti telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media 

elektronik lainnya.5 

Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang 

saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau face to face 

ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti 

layaknya bertatap muka secara langsung. Edmon Makarim berpendapat bahwa 

berdasarkan Pasal 77 UUPT, RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit 

dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya 

adalah hal yang riil. Hal tersebut tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa 

semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta 

berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang 

berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.6 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai kewenangan notaris 

																																																								
5 Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
6 Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 
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adalah membuat akta autentik, akta autentik yang akan kita bahas adalah terkait 

dengan penyelenggaraan RUPS. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS risalah 

RUPS wajib dibuat, penyelenggaraan RUPS dapat dituangkan dalam bentuk 

Berita Acara RUPS yang merupakan jenis akta relaas maupun akta partij. 

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi untuk Perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan dibuat ke dalam akta partij, dengan memberikan kuasa kepada salah 

satu seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali 

risalah rapat dihadapan notaris. Pembuatan akta partij tidak memiliki 

permasalahan karena pembuatan akta notarisnya dilakukan secara konvensional. 

Berbeda dengan pelaksanaan RUPS guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

yang dibuat ke dalam Berita Acara atau akta relaas, yang artinya notaris harus 

turut hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan 

hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh 

notaris sendiri.  

Permasalahan yang muncul adalah adanya ketentuan Pasal 77 UUPT yang 

menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media 

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus 

dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta 

RUPS, sedangkan jika kita lihat dalam ketentuan Pasal 90 UUPT yang 

menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan 

ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham 

yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, tanda tangan yang dimaksud tidak 

diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Proses 

pembuatan akta autentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk 
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diperhatikan. Diberlakukannya UUPT yang memungkinkan adanya RUPS secara 

telekonferensi tidak memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan proses 

pembuatannya. Perbandingan pasal – pasal tersebut munculah permasalahan pada 

proses pembuatan risalah RUPS dan kewenangan notaris yang hadir dalam RUPS 

secara telekonferensi. Hal ini menjadi sangat riskan mengingat mekanisme 

tersebut sangat penting untuk menentukan keabsahan dari risalah RUPS. 

Perbedaan dalam kedua Pasal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, seperti 

berwenangkah notaris membuat berita acara RUPS yang diadakan secara 

telekonferensi? Dapatkah notaris yang hadir dalam RUPS secara telekonferensi 

menggunakan penafsiran pada Pasal 90 UUPT dalam pembuatan aktanya?. 

RUPS yang diadakan secara telekonferensi tidak semua peserta RUPS 

tersebut hadir secara fisik dan dapat langsung menandatanganinya, terdapat 

pengaturan dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa 

risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani dapat ditandatangani secara 

elektronik. Jika melihat fungsi awal suatu tanda tangan dalam suatu surat adalah 

untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri – ciri 

penandatangan, sekaligus penandatangan menjamin keberadaan isi yang 

tercantum dalam surat tersebut. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa 

tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang lain atau dari akta yang 

dibuat orang lain, yang artinya bahwa tanda tangan memberikan ciri atau 

mengindividualisir sebuat akta. Akta yang dibuat seorang yang satu dengan yang 

lain dapat diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.7 

Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) tersebut memberikan suatu pertanyaan 

																																																								
7 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 
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mengenai tanda tangan elektronik itu sendiri, yaitu dapatkah tanda tangan 

elektronik mengidentifikasi penandatangannya, tanda tangan elektronik yang 

seperti apa yang sah dan apakah suatu tanda tangan elektronik mempunyai 

kekuatan di mata hukum. Jika kita melihat dalam Pasal 77 ayat (4) yang 

menyatakan bahwa semua peserta RUPS harus menandatangani risalah RUPS 

yang artinya jika ada peserta RUPS yang tidak hadir maka risalah tersebut harus 

ditandatangani secara elektronik, mengingat risalah RUPS adalah suatu hal yang 

wajib dalam penyelenggaraan RUPS maka jika terjadi salah pengertian mengenai 

tanda tangan elektronik maka risalah RUPS tersebut dapat batal secara hukum. 

Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik dalam UUPT tidak diberi penjelasan 

lebih lanjut, dengan penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT tersebut tentunya banyak 

yang belum mengetahui pengertian dari tanda tangan elektronik. Untuk pengertian 

mengenai tanda tangan elektronik lahir dalam Undang – Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik atau yang sering kita sebut UU ITE pada tahun 2008, yang 

artinya dalam pembuatan UUPT tentang risalah yang dapat ditandatangani secara 

elektronik belum ada gambaran secara jelas mengenai tanda tangan elektronik itu 

sendiri dan cara mengiimplementasikan tanda tangan elektronik ke dalam akta 

autentik notaris. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis penulisan 

dengan judul “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Berita Acara Rapat 

Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kewenangan notaris dalam membuat berita acara RUPS 

yang diadakan secara telekonferensi dalam Perseroan Terbatas tertutup? 

2. Bagaimanakah keabsahan tandatangan elektronik yang terdapat pada 
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risalah RUPS yang dilakukan secara telekonferensi? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam pembuatan penulisan ini perlu disadari untuk mempunyai tujuan 

serta manfaat yang jelas. Sehingga apapun hasilnya dari penulisan ini dapat 

berguna bagi semua orang. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari penulisan 

ini : 

1. Tujuan Subjektif 

Tujuan Subjektif dalam pembuatan penulisan ini adalah untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program 

Pascasarjana di Universitas Pelita Harapan. 

2. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam membuat berita 

acara RUPS yang diadakan secara telekonferensi dalam Perseroan 

Terbatas tertutup; 

b. Untuk mengetahui keabsahan tandatangan elektronik yang terdapat 

pada risalah RUPS yang dilakukan secara telekonferensi. 

3. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya mengenai RUPS yang 

dilakukan secara telekonferensi serta akibat hukumnya; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumbangan pemikiran yang bersifat ilmiah dan objektif, khususnya 

bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penulisan ini terdiri dari lima bab. Dengan 

penjelasannya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan 

ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang akan dibahas 

dalam penulisan ini, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis akan menyajikan hal-hal mengenai uraian yang berkenaan dengan 

Perseroan Terbatas berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 

terutama mengenai Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, 

mengenai notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik 

berdasarkan UUJN, pembahasan mengenai proses pembuatan akta secara 

telekonferensi yang diatur berdasarkan UU ITE dan UUPT. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode yang akan dipakai dalam penulisan ini 

untuk menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang hasil yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam BAB ini diuraikan 

tentang jenis penelitian, data yang dipergunakan, sumber penelitian hukum, 

pendekatan dan metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan yang merupakan jawaban atas 

pokok permasalahan dalam penelitian penulisan ini. 
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BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dan memberikan saran terhadap pokok masalah yang didapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


