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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Dalam perkembangan perekonomian serta kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan 

perekonomian dunia, dan karenanya pemahaman atas ketentuan-ketentuan hukum 

menjadi sangat penting dalam mengimbangi perkembangan perekonomian yang 

semakin pesat tersebut. Salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan Perseroan Terbatas, sehingga dengan adanya pemahaman 

ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas diharapkan dapat mendukung 

pembangunan ekonomi terutama dalam hal administrasi hukum pelaku bisnis. 

Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dan menjadi salah satu 

sarana dalam suatu kegiatan ekonomi tidak dapat lagi diingkari dan sudah menjadi 

hal yang tidak dapat ditawar. Berbisnis dengan sarana Perseroan Terbatas, baik dalam 

skala mikro, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak 

dan lazim dilakukan.1 

Konsekuensi dari suatu badan usaha yang berbadan hukum adalah badan 

hukum dapat melaksanakan aktivitas dan mengikatkan diri layaknya setiap pribadi 

                                                             
1 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 

(Jakarta; Aksara, 2013), hal. 1 
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manusia, memiliki kekayaan sendiri atau hutang, maupun bertindak sebagai 

pemangku hak dan kewajiban. Hal tersebut tidak lepas dari esensi badan hukum yang 

merupakan salah satu subjek hukum selain manusia. Badan hukum sebagai subjek 

hukum diartikan sebagai orang (persoon) yang sengaja diciptakan oleh hukum, 

artinya bahwa untuk proses kelahirannya harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. 

Sehingga apabila terdapat suatu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka Perseroan 

Terbatas yang hendak didirikan tersebut tidak dapat diberikan pengesahan sebagai 

badan hukum oleh Pemerintah.   

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang 

paling diminati pada saat ini, dimana orang-orang yang memiliki modal menengah ke 

atas memilih untuk melakukan bisnis bersama-sama dengan mendirikan suatu 

Perseroan Terbatas, mengingat tanggung jawab para pendiri hanyalah sebatas pada 

besarnya penyertaan para pendiri dalam Perseroan Terbatas tersebut, sehingga apabila 

terjadi sesuatu pada Perseroan Terbatas tersebut maka harta kekayaan pribadi para 

pendiri tetaplah aman. 

Awal mulanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perseroan 

Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Buku 

Pertama, Titel ketiga tentang Perseroan Terbatas mulai dari Pasal 36 sampai dengan 

Pasal 56, namun aturan itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang 

berazaskan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

maka dibentuklah peraturan baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diundangkan 
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dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3587.  

Namun seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat dalam 

dunia usaha, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya 

dalam penulisan ini disingkat menjadi UUPT No. 40 Tahun 2007. 

Adapun dasar pertimbangan dikeluarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 disebabkan 

hal-hal berikut:2  

a) Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian 

yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

b) Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan 

sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi 

perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu 

undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin 

terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif; 

                                                             
2 C.S.T Kansil  dan Christine S.T. Kansil , Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009),hal. 22. 
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c) Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional 

perlu diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; 

e) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan 

Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Rumusan tersebut menunjukkan 

bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu “artificial person” yaitu badan hukum 

yang sengaja diciptakan dan lahir melalui proses hukum.3  

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan melalui prosedur 

sebagaimana telah diatur dalam UUPT No. 40 tahun 2007. Suatu Perseroan Terbatas 

barulah dinyatakan sah sebagai badan hukum dengan hak dan kewajiban yang 

melekat kepadanya setelah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menteri”). Ketika Menteri 

telah menerbitkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan 

Terbatas, maka ketika itu juga bersamaan dengan tanggal diterbitkannya Keputusan 

                                                             
3 M. Yahya Harahap Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hal 36. 
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Menteri tersebut, Perseroan Terbatas resmi secara hukum menjadi badan hukum. 

Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum dan mampu melakukan perbuatan 

hukum, yang tentunya haruslah diikuti dengan adanya kecakapan hukum dan 

kewenangan hukum di dalam menjalankan kegiatan usahanya.  

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau 

lebih yang di dalamnya mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing atau 

disebut juga dengan organ perusahaan.4 Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 

angka (2) UUPT No. 40 Tahun 2007, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ 

perseroan tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi 

atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT No. 40 Tahun 2007 

dan/atau anggaran Dasar. Dalam Perseroan Terbatas, pemegang saham bukanlah 

pemegang kedaulatan tertinggi namun seringkali mempengaruhi kebijakan Perseroan 

Terbatas. Para pemegang saham mempunyai kekuasaan atas Perseroan Terbatas di 

dalam forum atau suatu ruangan pertemuan yang dinamakan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Hasil RUPS merupakan kehendak perseroan yang paling tinggi dan 

tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali keputusan RUPS itu melanggar Undang-

Undang, melanggar akta pendirian atau anggaran dasar.5 

Kekuasaan tertinggi ada di RUPS, namun tidak berarti RUPS mempunyai 

jenjang tertinggi diantara organ perseroan tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi 

                                                             
4 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta; Kencana 

Prenada Media Group, 2005), hal. 95 
5 Handri Rahardjo, Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan, (Yogyakarta; 

Pustaka Yustia, 2013), hal. 91 
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bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain, jadi masing-

masing organ memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri. Batas-batas dan 

ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu Perseroan 

Terbatas antara lain:6 

1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat 

dibuat oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu). 

2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan 

yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang 

saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. 

3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari 

Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perseroan tersebut tidak 

menyalahgunakan kewenangannya. 

Organ perseroan lainnya yang berhak mengurus perseroan adalah Direksi 

(board of director). Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.7 Pada Perseroan Terbatas dapat 

                                                             
6 Handri Rahardjo, ibid, hal. 92 
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 

angka 5 
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juga dijumpai keadaan dimana pemegang saham juga menjabat sebagai anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.8 

Selain Direksi, dalam organ perseroan juga terdapat Dewan Komisaris (board 

of Commissioners) pengangkatan Dewan Komisaris pertama kali dilakukan oleh 

pendiri.9 Setelah pengangkatan dilakukan oleh pendiri maka untuk selanjutnya dalam 

pemberhentian dan pengangkatan dilakukan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas 

untuk mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan jalannya perusahaan pada 

umumnya.10  

Sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas haruslah dengan 

persetujuan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT No. 40 Tahun 2007. 

Dalam pelaksanaan RUPS, untuk sahnya RUPS haruslah memenuhi ketentuan 

tentang kuorum. Kuorum adalah suatu prosentase tertentu di antara pemegang saham 

yang ada dan hadir di dalam RUPS dengan kondisi pemegang saham dapat hadir 

sendiri atau dengan kuasanya. Sedangkan pemegang saham adalah seseorang atau 

badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perseroan, 

mempunyai hak suara untuk hadir dalam RUPS dan mempunyai hak memberikan 

suara dalam RUPS.  

Bilamana pemegang saham memberi kuasa kepada seseorang untuk menghadiri 

RUPS, akan tetapi pemegang saham yang bersangkutan hadir sendiri dalam RUPS 

                                                             
8 Hasbullah F, Sjiawie, Direksi Pereroan Terbatas serta pertanggung jawaban pidana korporasi, 

Cetakan ke-1 (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 1 
9 ibid, hal. 131 
10 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigm Baru, cetakan ke-1, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 

2003), hal . 105 
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maka surat kuasa yang diberikan tidak berlaku untuk RUPS tersebut. Fungsi dan 

kapasitas penerima kuasa hanyalah sebatas mendampingi tanpa berhak mengeluarkan 

pendapat dan suara. Besarnya kuorum untuk setiap RUPS digantungkan pada faktor 

materi mata acara yang dibicarakan.11 Tata cara pelaksanaan materi mata acara rapat 

perseroan mengenai perbuatan hukum perseroan diatur di dalam anggaran dasar 

perseroan dan UUPT No. 40 Tahun 2007.  

Hasil keputusan RUPS haruslah dicatat, yang mana pencatatan itu dapat 

dilakukan dibawah tangan maupun secara notariil. Dalam praktik, pencatatan yang 

dilakukan dibawah tangan dinamakan Notulen atau Risalah RUPS dan berdasarkan 

Pasal 90 UUPT No. 40 Tahun 2007, Notulen atau Risalah RUPS wajib dibuat dan  

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

yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Sedangkan pencatatan hasil keputusan 

RUPS yang dilakukan oleh notaris yang hadir dalam rapat, dibuat dalam bentuk Akta 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. 

RUPS dilakukan dengan cara mengundang atau memanggil semua pemegang 

saham dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris untuk berkumpul (secara fisik) di 

suatu tempat lalu dibahaslah agenda rapat. Akan tetapi rapat tersebut pada 

kenyataannya seringkali sulit dilakukan karena tidak semua para pemegang saham 

berdomisili yang sama dengan domisili Perseroan Terbatas tempat pemegang saham 

menanamkan sahamnya. Bisa saja terjadi pada suatu Perseroan Terbatas di mana para 

pemegang sahamnya tinggal di pulau yang berbeda-beda di Indonesia atau bahkan di 

                                                             
11 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta; Sinar Grafika,2015), hal. 331. 
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luar Indonesia. Hal ini tentu menyulitkan untuk diadakan rapat yang mensyaratkan 

untuk dilakukan oleh para pemegang saham dengan bertemu secara fisik. 

Dikarenakan sulitnya para pemegang saham untuk dapat berkumpul secara fisik 

dalam rangka mengadakan RUPS, maka pemegang saham dapat juga mengambil 

keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham 

dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang 

bersangkutan.12 Pengambilan keputusan di luar RUPS, dalam praktik dikenal dengan 

usul keputusan yang dimintakan persetujuan secara terpisah (circular resolution). 

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, 

tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan 

diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis 

oleh seluruh pemegang saham. Keputusan yang diambil berdasarkan keputusan yang 

diedarkan adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

keputusan RUPS. Terhadap keputusan yang diambil berdasarkan circular resolution 

haruslah disetujui oleh seluruh pemegang saham. 

Pengambilan keputusan juga dapat diambil dengan cara mengadakan RUPS di 

tempat kedudukan dan/atau kantor perseroan, dengan memperhatikan ketentuan 

mengenai panggilan dan undangan RUPS, ketentuan persyaratan kuorum serta 

ketentuan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana yang diatur dalam 

anggaran dasar dan UUPT No. 40 Tahun 2007 yang kemudian dibuatkan notulen atau 

                                                             
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 91  
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risalah RUPS nya untuk disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS tanpa 

terkecuali.  

Istilah circular resolution hanya disebut 1 (satu) kali pada penjelasan Pasal 91 

UUPT No. 40 Tahun 2007. Istilah ini tentu masih terasa asing karena kajian 

mengenai circular resolution itu sendiri masih sangat sedikit. Circular resolution 

hadir sebagai hasil dari perkembangan dunia bisnis yang menuntut untuk selalu 

bergerak cepat dan efisien. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh 

perseroan adalah pengambilan keputusan. Masing-masing organ dalam perseroan 

pada suatu keadaan dapat membuat keputusan yang dapat dianggap sebagai 

keputusan-keputusan perseroan. Dalam ketentuan Pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 

tidak dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan circular resolution di dalam 

praktiknya. Selain itu, tidak ada pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat 

dibahas melalui circular resolution. Jadi seluruh hal yang dapat diputuskan dalam 

RUPS, dapat juga diputuskan melalui circular resolution. 

Hal-hal yang dapat diputuskan oleh RUPS juga dapat diputuskan oleh para 

pemegang saham melalui circular resolution dengan tetap berpedoman pada 

persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.  

Circular resolution adalah pengganti pelaksanaan RUPS yang mempunyai 

kekuatan mengikat sama dengan RUPS. Agar keputusan yang diambil dalam circular 

resolution menjadi keputusan yang mengikat, maka keputusan yang dimintakan 

persetujuan secara terpisah harus ditandatangai oleh seluruh pemegang saham. 

Apabila keputusan yang dimintakan persetujuan secara terpisah tersebut tidak 

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, maka keputusan yang ada bukan 
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merupakan keputusan yang mengikat. Keputusan yang mengikat maksudnya adalah 

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.  

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua rapat wajib membuat dan 

menandatangani notulen atau risalah RUPS. Selain ketua rapat, minimal 1 (satu) 

orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh perserta RUPS juga 

menandatangani notulen atau risalah RUPS tersebut. Tanda tangan itu tidak 

disyaratkan apabila notulen atau risalah RUPS dibuat dengan akta notaris. Selain 

dalam rapat, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar 

RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara 

tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan. 

Circular resolution atau disebut juga sebagai keputusan sirkuler dan begitu juga 

notulen atau risalah RUPS merupakan akta bawah tangan yang harus dituangkan 

dalam suatu akta otentik agar dapat dimohonkan persetujuan dan/atau diberitahukan 

kepada Menteri. Disinilah kewenangan notaris dalam mengaktakan keputusan 

sirkuler dan/atau notulen atau risalah RUPS. Kewenangan seorang notaris akan lahir 

ketika keputusan sirkuler dan/atau notulen atau risalah RUPS tersebut dituangkan ke 

dalam akta otentik. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 

No. 2 Tahun 2014) yang memuat ketentuan bahwa notaris berwenang untuk membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Selain mempunyai kewenangan 
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membuat akta otentik, notaris juga harus bertanggung jawab terhadap akta yang 

dibuatnya sesuai Pasal 65 UUJN No. 2 Tahun 2014. 

Dalam pembuatan keputusan sirkuler dan/atau notulen atau risalah RUPS, 

notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya namun notaris harus 

memberikan penjelasan dan pemahaman hukum terkait akta yang akan dibuatnya 

berdasarkan keputusan sirkuler dan atau notulen atau risalah RUPS. Hal tersebut 

menjadi kewajiban notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN 

No. 2 Tahun 2014. Pemahaman hukum kepada penghadap tersebut tidak hanya 

mencakup sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya akan tetapi juga harus 

diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang 

akan timbul atas penuangan keputusan sirkuler dan/atau notulen atau risalah RUPS ke 

dalam akta otentik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

pengkajian tentang Akibat Hukum Dan Peranan Notaris Atas Keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham Yang Memuat Perubahan Anggaran Dasar. 

 

B. Rumusan Permasalahan. 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1) Apa akibat hukum yang akan timbul terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham yang belum dituangkan dalam suatu akta notariil? 

2) Bagaimana peranan notaris dan akibat hukum apa yang timbul terhadap 

keputusan sirkuler dan/atau notulen atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
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yang telah dituangkan dalam akta notariil, namun telah melampaui batas waktu 

permohonan dan/atau pemberitahuannya? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap keputusan sirkuler dan/atau notulen 

atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang belum dituangkan dalam akta 

notariil. 

2) Untuk mengetahui peranan notaris dan akibat hukum terhadap keputusan sirkuler 

dan/atau notulen atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham rapat yang sudah 

dinotariilkan dan telah melampaui batas waktu permohonan dan/atau 

pemberitahuannya. 

 

D. Kegunaan Penelitian. 

Terdapat 2 (dua) kegunaan penelitian di dalam pembuatan tesis ini, yang terdiri 

dari: 

1) Kegunaan teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu kenotariatan 

tentang akibat hukum dan peranan notaris atas suatu keputusan sirkuler dan/atau 

notulen atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham. 

2) Kegunaan praktis. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca, para 

akademis, dan pihak-pihak lain khususnya para pelaku bisnis yang memiliki 

kepentingan terhadap suatu perseroan, serta seluruh praktisi hukum yang terkait 

dalam bidang ini tentang akibat hukum dan peranan notaris atas suatu keputusan 

sirkuler dan/atau notulen atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

E. Sistematika Penulisan. 

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan 

isi tulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara satu pembahasan dengan 

pembahasan yang lain (teratur menurut sistem, sistem adalah suatu cara/metode yang 

disusun secara teratur).  

Sistematika penulisan ini sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis agar 

penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika dalam tesis ini dibagi 

menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang 

disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan yang 

dimaksudkan, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang pemilihan topik “Akibat Hukum 

Dan Peranan Notaris Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memuat 

Perubahan Anggaran Dasar” yang dilanjutkan dengan rumusan permasalahan yang 

akan dibahas yaitu akibat hukum terhadap keputusan sirkuler dan/atau notulen atau 

risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang belum dituangkan dalam akta notariil 
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serta peranan notaris dan akibat hukum terhadap keputusan sirkuler dan/atau notulen 

atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang sudah dinotariilkan dan telah 

melampaui batas waktu permohonannya. 

Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konseptual terkait dengan penulisan ini 

guna memberikan pengertian yang nantinya akan mendukung di dalam pembahasan 

rumusan permasalahan. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan penulis, selain itu juga 

menjelaskan jenis penelitian, jenis data dan metode pendekatan yang digunakan, 

bagaimana cara perolehan data, metode analisa data.  

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai analisis dari rumusan permasalahan yang diangkat.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, merupakan akhir dari seluruh rangkaian uraian 

dan pembahasan yang berisikan jawaban dari permasalahan yang dituangkan dalam 
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sub bab kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan yang 

telah dibahas di dalam menyelesaikan isu yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




