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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

sejauh mana pembuatan Akta Otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi 

Pejabat Umum lainnya. Pembuatan Akta Otentik diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum. Selain itu Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 

Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan 

hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.  

Notaris membuat Akta Otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan 

terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam 

setiap kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, 

kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta 

Otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian 

hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional 

maupun internasional.  Dengan adanya Akta Otentik, memberikan kepastian 

hukum bagi pemegangnya, dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, 

dan  
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walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, Akta Otentik tersebut 

merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian 

sengketa.
1
  

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, kebutuhan 

masyarakat akan Notaris dan akta-akta yang dibuatnya mengalami perkembangan 

yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum 

dalam melakukan hubungan-hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum 

dalam bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan-kegiatan sosial telah 

menggunakan jasa Notaris untuk membuat Akta Otentik yang mengikat para 

pihak dalam kegiatannya.  

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, telah mengubah berbagai 

aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Dengan perkembangan tersebut, 

maka bidang hukumpun dituntut untuk mampu mengimbanginya, hukum 

Indonesia misalnya, dituntut untuk bisa menyelaraskan diri terhadap fenomena 

kerja sama internasional, yang tujuannya adalah demi kemakmuran bersama. 

Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi pengaruh 

perkembangan-perkembangan baru, seperti unifikasi global, makin tipisnya batas-

batas antar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai 

tatanan baru lainnya yang kini sedang terus bergerak dalam perubahan-perubahan. 

Berdasarkan gambaran umum diatas, dalam Tesis ini akan dikerucutkan 

kepada suatu pembahasan dari suatu ilmu hukum Perseroan, yaitu: Hukum 

Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

                                                           
1
 CSTKansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 

1996, hal. 31. 
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Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 

40/2007). Dikarenakan pembahasan Tesis ini tentang suatu Badan Hukum yang 

bernama Perseroan Terbatas. Oleh karenanya, segala sesuatu didalam Undang-

undang Perseroan Terbatas akan menjadi pokok-pokok bahasan dalam Tesis ini 

yang khususnya tentang Pasal 21 UUPT 40/2007 tentang apa-apa saja yang perlu 

Persetujuan dari Menteri dan tentang apa-apa saja yang hanya perlu 

Pemberitahuan kepada Menteri dalam hal ketika Perseroan Terbatas mengalami 

perubahan-perubahan didalam perjalanan kegiatan usahanya.  

Pokok Bahasan selanjutnya dalam Tesis ini adalah bagaimana kedudukan 

dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yang sesuai 

dengan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT 40/2007. Lagipula, didalam 

sebuah Perseroan Terbatas terdapat Organ Perseroan, yaitu: RUPS, Direksi dan 

Dewan Komisaris. Didalam Tesis ini juga akan membahas tentang organ-organ 

Perseroan, yang ternyata mempunyai fungsi dan kedudukan masing-masing yang 

sesuai dengan UUPT 40/2007 sebagai acuan dasar dan Anggaran Dasar Perseroan 

sebagai turunan produk hukum dari UUPT 40/2007. Diantara organ-organ 

Perseroan tersebut ternyata satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun 

fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang berkaitan dengan 

keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah 

hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ 

sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan 

kebijakan dan lain-lain, oleh karenanya suatu Perseroan mutlak memerlukan 
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Direksi, Komisaris dan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Tahunan atau Lainnya (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). 

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Rapat Umum 

Pemegang Saham atau RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan 

kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh 

segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan 

Komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, 

diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, 

dan RUPSLB/RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 

kebutuhan Perseroan. 

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan Organ yang 

sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan 

perseroan. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu Akta Otentik, yang 

dibuat di hadapan Notaris dan atau dibuat dalam bentuk Notulensi rapat, yang 

berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk 

Akta Otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat. 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Partij Akta) dipilih oleh suatu Perseroan 

dibandingkan dengan Relaas Akta (Akta yang Notarisnya hanya mengkonstantir 

apa yang dilihat, didengar dan dirasakan pada sebuah RUPS atau RUPSLB) 
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dikarenakan alasan umum, yaitu: niat awal dari digunakannya Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat adalah untuk menjaga kerahasiaan agenda rapat yang tidak 

untuk konsumsi Pihak yang dirasakan tidak perlu dengan rinci mengetahuinya, 

seperti; penetapan Gaji Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Dalam prakteknya, 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut Akta PKR) sering 

digunakan tidak hanya tentang yang dianggap rahasia oleh Perseroan, akan tetapi 

sudah menjadi suatu kebiasaan (alternatif) ketika Perseroan mengadakan rapat 

yang tidak menghadirkan Notaris, kemudian dalam rapat Perseroan tersebut cukup 

memberikan kuasa kepada salah satu Direksinya yang mana sesuai dengan 

Anggaran Dasar Perseroan untuk mewakili Perseroan menghadap Notaris. 

 Dalam Tesis ini, gambaran kasus posisi secara garis besar adalah adanya 

pernyataan yang berbunyi sebagai berikut: 

 

“karena tidak ada para pemegang saham yang tidak setuju atau 

mengeluarkan suara blanko. Maka, keputusan RUPSLB untuk agenda 

rapat nomor 4 (empat) yaitu: rapat telah disetujui dengan suara bulat. 

Menyetujui atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan 

Bapepam-LK Nomor IX. J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar 

Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas 

dan Perusahaan Publik. 

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan agar dapat 

melaksanakan keputusan rapat ini dan menyatakan hasil keputusan 

rapat ini dihadapan Notaris dengan Akta tersendiri.” 

 

 

Oleh karena adanya pernyataan tersebut diatas, dimana pernyataan tersebut 

diatas telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa yang telah dibuat oleh Notaris Noor Irawati, S.H, Notaris di Surabaya, pada 
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hari Selasa tanggal 30 Juni 2009, dengan Nomor Akta 168. Maka, Pemegang 

Saham minoritas PT. Itamaraya Gold Industri Tbk (dahulu) yang saat ini bernama 

PT Itamaraya Tbk, menganggap bahwa: 

a. Yang diberikan Kuasa adalah Direksi secara Kolektif Kolegial dan bukan 

hanya kepada 1 (satu) Direktur Perseroan saja. Akan tetapi, pada 

kenyataannya yang menghadap dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H 

(Notaris di Jakarta) untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

(Akta PKR) Nomor 08, tertanggal 17 Juli 2009  hanya dihadiri oleh 1 (satu) 

Direktur Perseroan saja dan bukan Direksi Perseroan. Oleh karena anggapan 

dari Pemegang Saham minoritas Perseroan yang menggugat dalam Perkara 

ini di Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa; yang harus menghadap Notaris 

untuk membuat Akta PKRnya adalah seluruh anggota Direksi dan bukan 

hanya salah satu dari anggota Direksi. Atas alasan ini, maka Penggugat 

(yang dalam hal ini adalah Pemegang Saham Minoritas Perseroan) 

menganggap bahwa Akta PKR yang telah dibuat oleh Notaris Leolin 

Jayayanti, S.H adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat; 

b. Bahwa mencermati Berita Acara Rapat tersebut, ternyata setelah Rapat 

Umum Pemegang Saham dengan pembahasan 3 (tiga) agenda yaitu; 

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk 

Tahun Buku 2008; 

2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Tahun Buku 2008; 

3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk Tahun Buku 2009. 



7 
 

 

Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

yang membahas 4 (empat) agenda yaitu; 

1. Persetujuan atas penambahan dari perluasan maksud dan tujuan 

Perseroan; 

2. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan; 

3. Persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan agar 

Warga Negara Asing dapat menjabat sebagai anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan; 

4. Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. IX.J.1: 

Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan 

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik 

(Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 

Kep.179/BL/2008, tanggal 14-Mei-2008). 

 

 Bahwa Berita Acara Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 

tersebut diatas dituangkan dalam Akta No.168 tanggal 30 Juni 2009 dibuat 

oleh NOOR IRAWATI, SH Notaris di Surabaya, selaku Notulen Rapat 

tersebut; 

 

c. Bahwa mencermati Berita Acara Rapat tersebut diatas, ternyata setelah 

Rapat Umum Pemegang Saham dengan pembahasan 3 (tiga) agenda, 
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kemudian agenda rapat dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa yang membahas 4 (empat) agenda dan ketika dalam 

RUPSLB, memasuki pembahasan agenda rapat ke-empat, yaitu:  

 

“Persetujuan atas Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang 

No. 40 Tahun 2007 Tentang : Perseroan Terbatas dan Peraturan 

No. IX.J.1:  Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan 

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik 

(Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 

Kep.179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008)”; 

  

 

Rapat setuju dengan suara bulat; 

Bahwa dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tertuang dalam Akta No.168, 

tanggal 30-Juni-2009 tersebut, jelas tertulis dan terbaca: 

 Karena tidak ada para pemegang saham yang tidak setuju dan/atau 

mengeluarkan suara blanko, maka Keputusan untuk agenda keempat, yaitu 

Rapat telah disetujui dengan suara bulat, yaitu: 

 

“Menyetujui atas Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan 

No.IXJ.1: Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang 

melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 

Perusahaan Publik (Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan 

LK No. Kep.179/BL/2008, tanggal 14-Mei-2008); 

 Memberi kuasa dan wewenang kepada DIREKSI perseroan 

agar dapat melaksanakan keputusan rapat ini; 

 Menyatakan hasil keputusan rapat ini dihadapan Notaris 

dengan Akta tersendiri termasuk mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan persetujuan dan melakukan pendaftaran kepada pihak 

yang berwenang.  
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 Bahwa jelas tertera dalam Berita Acara Rapat dimaksud, 

yang diberi Kuasa adalah DIREKSI, untuk menyatakan di hadapan 

Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan pengesahan 

kepada Pihak yang berwenang (in casu Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia) atas Persetujuan Perubahan seluruh ketentuan 

Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan 

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

dan Peraturan No. IX.J.1 : Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang 

melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 

Perusahaan Publik (Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan 

LK No. Kep.179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008);” 

 

 

Berdasarkan apa yang tersebut diatas, Penggugat dengan dalilnya 

mendalilkan bahwa dalam pemberian “Kuasa” tersebut mengandung dua hal, 

yaitu : bertindak selaku penerima kuasa adalah DIREKSI, artinya penerima kuasa 

adalah kolektif, sehingga yang dapat menjalankan Kuasa adalah mereka 

(DIREKSI) secara bersama-sama, dan tidak dibenarkan menurut hukum bilamana 

hanya seorang Direktur saja menjalankan Kuasa dimaksud; 

DIREKSI hanya diberi Kuasa untuk menyatakan Keputusan Rapat di 

hadapan Notaris dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan 

dan pendaftaran pada pihak yang berwenang atas agenda rapat ke-empat (saja) 

yaitu Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran dasar untuk disesuaikan 

dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa yang diberi kuasa oleh RUPSLB adalah 

DIREKSI bukan Direktur sehingga penerima kuasa adalah Para Direktur 

secara kolektif; 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa kuasa yang diberikan kepada Direksi 

Perseroan  melalui RUPSLB tersebut adalah jelas dapat diketahui hanya 
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untuk “Agenda Rapat ke-empat” saja dan “bukan/tidak” diberikan untuk 

“Agenda Rapat ke-satu”, “Agenda Rapat ke-dua” dan “Agenda Rapat 

ketiga”; 

  

d. Bahwa pada pada tanggal 17 Juli 2009, Tergugat II (Direktur Perseroan) 

datang menghadap kehadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta 

Selatan, untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPS-LB 

yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2009, yang isinya 

menegaskan seluruh agenda RUPS-LB Perseroan. Sehingga lahir Akta 

No.08 tanggal 17-Juli-2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. 

ITAMARAYA GOLD INDUSTRI Tbk, yang dibuat dihadapan Leolin 

Jayayanti, SH. Notaris di Jakarta Selatan. Para Penggugat mendalilkan 

bahwa Akta PKR yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH adalah 

cacat hukum yang mengakibatkan Akta PKR tersebut harus dinyatakan 

“Batal Demi Hukum”; 

 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa mencermati Akta No.08 tanggal 17-

Juli-2009 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ITAMARAYA GOLD 

INDUSTRI Tbk, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH. Notaris di 

Jakarta Selatan tersebut secara substansi telah melebihi Kuasa yang 

diberikan, karena yang dituangkan dalam Akta No.08 tanggal 17 Juli 2009 

tersebut tidak hanya “Keputusan agenda rapat ke-tujuh saja, melainkan 

seluruh keputusan agenda rapat ke-satu, agenda rapat ke-dua, agenda rapat 
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ke-tiga, agenda rapat ke-empat, agenda rapat ke-lima, dan agenda rapat ke-

enam”; 

 

 Disamping itu dilihat dari Judul Akta juga ada perubahan, yang seharusnya 

adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai 

dengan Akta No.168 tanggal 30 Juni 2009, berubah menjadi 

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ; 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa Notaris Leolin Jayayanti, SH (Tergugat 

I) yang seharusnya dengan cermat melakukan koreksi terhadap perilaku 

AGUS SUPRIANTO (Direktur Perseroan), agar sesuai dengan 

maksud/tujuan Akta No.168 tanggal 30 Juni 2009, tetapi faktanya malah 

membiarkan kesalahan itu terjadi; 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa secara jelas tertulis dan terbaca dalam 

“Komparisi” Akta No.08 tanggal 17-Juli-2009 tersebut, dinyatakan bahwa 

Agus Suprianto (Tergugat II/Direktur Perseroan) bertindak dalam 

kedudukannya sebagaimana BERITA ACARA RAPAT UMUM 

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, yang tertuang dalam Akta No.168 

tanggal 30 Juni 2009, dibuat dihadapan NOOR IRAWATI, SH, Notaris di 

Surabaya; 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa perilaku Tergugat I yang menerima dan 

mengakui “Keberadaan/Kedudukan” Tergugat II dalam “Menyatakan” hasil 

rapat Perseroan, kemudian membiarkan kesalahan substantif (bertindak 

melebihi kewenangannya selaku “Kuasa” sebagaimana Akta No.168 tanggal 
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30-Juni-2009), jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan 

Melawan Hak sebagaimana diatur Pasal 1365 BW; 

 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan demikian Akta No.08 Tanggal 

17-Juli-2009, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, yang dibuat 

dihadapan Tergugat I, jelas dibuat secara melawan hukum dan melawan 

hak, sehingga cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan dan dinyatakan 

batal demi hukum; 

 Bahwa mengingat Akta No.08 Tanggal 17-Juli-2009, tentang 

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, yang dibuat dihadapan Tergugat 

I, Maka segala perbuatan yang didasarkan dan/atau diawali Akta No.08 

Tanggal 17-Juli-2009 tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum; 

 Para Penggugat mendalilkan bahwa faktanya Tergugat III, IV, V dan Turut 

Tergugat, entah sengaja atau tidak, membiarkan perilaku Tergugat II, 

sehingga dengan “Pembiaran” tersebut dapat diduga adanya “Konspirasi” 

diantara Para Tergugat yang jelas-jelas merugikan kepentingan Para 

Penggugat; 

 

e. Para Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang diderita oleh Para 

Penggugat adalah “Keuntungan” yang seharusnya diterima jika perusahaan 
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dapat berjalan dengan baik adalah senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar 

rupiah). 

 

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan/atau diajukan oleh 

Pemegang Saham Minoritas Perseroan tersebut diatas. Maka, Pemegang Saham 

Minoritas mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di 

Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana yang menjadi Tergugat pada Perkara 

tersebut adalah Direksi Perseroan, Notaris yang membuat Akta PKR, yaitu: Leolin 

Jayayanti, S.H, dan juga Perseroan PT Itamaraya Tbk selaku Turut Tergugat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat melebihi dari 

permintaan Direksi Perseroan? 

2. Bagaimana kedudukan direktur sebagai anggota direksi perseroan dalam 

membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana notaris membuat akta pernyataan 

keputusan rapat, melebihi dari permintaan. 
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2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab direksi 

berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam kuasa dari RUPS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bahwa berdasarkan tujuan penelitian dalam tulisan ini, maka penulis ingin 

memberikan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Agar para Notaris didalam menjalankan jabatannya selalu 

memperhatikan dasar hukum didalam pembuatan akta yang dibuatnya. 

Agar dapat terhindar dari jerat hukum baik yang terjadi secara 

disengaja oleh pihak-pihak tertentu ataupun karena didasarkan atas 

ketidaktahuan Notaris tersebut. Para Notaris harus terus menggali ilmu 

dan pengalamannya, agar terhindar dari gugatan-gugatan yang 

berpotensi terjadi karena tugas dan kewenangan Notaris sebagai 

Pejabat Umum yang dapat membuat Akta Otentik; 

2. Agar para Notaris dapat memahami dengan seksama Hukum 

Perseroan, baik secara formil maupun secara materiil. Para Notaris 

juga harus cakap didalam melakukan terapan/implementasi/praktik di 

lapangan tentang Hukum Perseroan, baik secara administratifnya 

maupun secara sistem informasi teknologinya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dari masing-

masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan dikemukakan 

sebagai berikut: 

 

 

Bab I: Pendahuluan  

Merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan; 

 

Bab II: Tinjauan Pustaka  

Menguraikan tentang Jabatan Notaris, Perseroan Terbatas, Rapat Umum 

Pemegang Saham, dan Peran Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar; 

 

Bab III: Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data, metode pendekatan, dan analisa data yang 

penulis gunakan. 

 

Bab IV: Data Hasil Penelitian dan Analisis Permasalahan 

Menguraikan data berupa Putusan Pengadilan Negeri yang sudah 

berkekuatan hukum tetap dan Membahas mengenai analisa Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 627/Pdt.G/2010/PN.Sby mengenai 
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sengketa permohonan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang berisi Perubahan seluruh 

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan 

ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang: Perseroan 

Terbatas dan Peraturan No. IX.J.1: Pokok-pokok Anggaran Dasar 

Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 

Perusahaan Publik (Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 

Kep.179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008); 

 

 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari tesis ini, dan disusun 

kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang 

dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga 

penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran yang bermanfaat guna 

dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. 

Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 




