
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan jasa Notaris semakin 

meningkat, karena Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan 

dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
1
 Dalam penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) menerangkan bahwa Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang.
2
 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan 

hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris 

dikenal sebagai kelompok elite Indonesia.
3
  Tugas dan wewenang dimaksud 

diberikan kepada Notaris adalah tugas-tugas-tugas dan kewenangan yang 

ditentukan dalam UUJN. Selain Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan 

memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, Notaris juga diberikan 

kewenangan lainnya sesuai yang diatur dalam UUJN.
4
 

                                                       
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) 
2 Ibid 
3 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UI Press, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 1 
4 Ibid, hlm. 13 
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Penegasan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta 

autentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Pasal tersebut menegaskan bahwa: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

 

Dengan demikian kedudukan Notaris diakui secara yuridis sebagai 

pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pejabat umum berarti 

pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang 

serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Dengan legalitas 

Notaris diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung Notaris turut serta 

melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan turut menjaga kewibawaan pemerintah 

melalui perannya dalam membuat akta autentik bagi masyarakat yang 

memerlukan.
5
 Dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Negara 

kepada Notaris sebagainmana diatur dalam UUJN, maka Notaris memiliki 

tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya. Terkait dengan kewenangan 

Notaris yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu: 

“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 atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.” 

 

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 

Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris 

                                                       
5 R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1982, hlm. 75 
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sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk 

kepentingan pembuktian/alat bukti. Hukum positif mutlak diperlukan bilamana 

individu menjalani jabatan sebagai pejabat umum atau pejabat negara yang 

memiliki kekuasaan dan kewenangan, dalam hal ini hukum positif dapat mengatur 

dan membatasi kekuasaan serta wewenang pejabat umum atau pejabat negara. 

Untuk membatasi kekuasaan serta wewenang tersebut selain diperlukan aturan 

hukum positif juga diperlukan penegak hukum yang menjalankan tugas dan 

wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik 

profesinya. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-

keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta 

capnya memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan 

penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable).
6
 

Peran Notaris memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya 

bagi masyarakat sangat penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau 

preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta 

autentik terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai 

alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa 

hak dan kewajibannya itu.
7
 Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan 

kepastian hukum karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat 

pembuktian yang sempurna bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta 

tersebut.
8
 Setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam 

serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai 

                                                       
6 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta, 2007, hlm. 449 
7 Sjaifurahman dan Habi Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. 

Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 7 
8 Ibid, hlm. 8 
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akta autentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di 

samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat 

atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
9
  

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk 

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat 

akta.
10

 Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak 

boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang 

berlaku. Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:
11

 

1) Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta 

relaas” atau “akta pejabat“ (ambtelijke akten); dan 

2) Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang 

dinamakan “akta partij” (partij akten). 

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang 

diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, maka Notaris 

dalam menjalankannya wajib mencerminkan suatu pekerjaan profesional, 

bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada ketrampilan intelektual dengan 

argumentasi rasional dan kritis. Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian 

dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu 

dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam Perseroan Terbatas, Notaris 

memiliki peran dalam aktivitasnya seperti pendirian perusahaan, jual beli saham, 

dan perubahan anggaran dasar perusahaan melalui rapat umum pemegang saham.  

                                                       
9 Komar Andassasmita, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia 

Jabatannya, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 14 
10 Sudikno Mertokusumo, Arti Penermuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi Nomor 12, tanggal 3 Mei 

2004, hlm. 49 
11 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Noratis, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 52-52 
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Notaris merupakan sebuah profesi yang memiliki organisasi profesi dan 

setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman 

anggotanya dalam berprilaku. Etik berasal dari kata etika atau “Ethos” dalam 

bahasa Yunani yang berarti memiiiki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah 

refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh 

berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik 

dan buruk.
12

 Notaris merupakan salah satu professional hukum dan disimpulkan 

oleh Abdulkadir Muhammad bahwa professional hukum, termasuk di dalamnya 

Notaris yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, 

mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan 

hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, 

berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk 

mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah 

keadilan dan masalah sosial.
13

 

Terlepas mengenai Notaris, di Indonesia badan usaha dapat dibagi ke 

dalam beberapa bentuk badan yaitu: 

1) Perseroan Terbatas; 

2) Koperasi; 

3) Maatschap atau persekutuan; 

4) VOF atau Vennootschap Onder Firma; dan 

5) CV atau Commanditaire Venootschap. 

                                                       
12 Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, 1996, hlm. 7 
13 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 58 
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dan terkait dengan judul Tugas Akhir yang akan ditulis dan diteliti oleh penulis 

dalam hal ini akan mengaitkan dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum 

yaitu Perseroan Terbatas (“Perseroan Terbatas”). 

Pada mulanya, hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas di 

Indonesia bermula dari Naamlooze Vennootschap (“NV”) yang berasal dari Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang / Wetboek van Koophandel voor Indonesie 

(“KUHD”) dalam Staatsblaad 1847-23 yang pengaturannya terdapat pada pasal 

36-58. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dan berlaku hanya untuk 

golongan masyarakat Belanda atau yang dipersamakan.
14

 Dalam 

perkembangannya, substansi undang-undang tersebut dipandang tidak lagi 

memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan 

ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah 

berkembang begitu pesatnya khususnya pada era globalisasi.
15

 Maka dari itu 

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (“UUPT”) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya perubahan pembaharuan 

aturan mengenai Perseroan Terbatas tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

dan berjalan sejalannya dengan perkembangan pada era globalisasi. Dengan 

adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat 

tercipta penegakan hukum (fairness) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum 

                                                       
14 Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Baddan Usaha di Indonesia, Cetakan 1, Ghalia 

Indonesia, Jakarta 2010, hlm. 80 
15 Indonesia (a), Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN 

NO. 4756, Penjelasan Umum, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 2  
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untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dan juga merupakan 

usaha pemerintah (education) menuju unifikasi hukum.
16

  

Pengertian dari Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) 

yaitu: 

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, 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.” 

 

dan menurut UUPT tersebut, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ 

penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan 

Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan 

eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas 

merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, karena 

pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas juga 

memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan 

perusahaannya kepada (setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang 

dimilikinya pada perusahaan (pembeli) tersebut.
17

 

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa: 

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris 

yang dibuat dalam Bahasa Indonesia” 

 

                                                       
16 Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya 

Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia (Pidato pengukuhandiucapkan pada upacara penerimaan 

jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Jakarta 4 

Januari 1997), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 10 
17 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, 

hlm. 1 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peranan Notaris wajib diperlukan 

karena undang-undang mensyaratkan bahwa pendirian dan perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta Notaris.
18

 Dalam 

hubungannya dengan kegiatan perusahaan, Notaris memiliki peran dalam aktivitas 

Perseroan Terbatas. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan 

dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan 

ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. 

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau 

anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan 

sesuai dengan ketentuan kuorum yang terdapat dalam UUPT, mengubah anggaran 

dasar sesuai dengan ketentuan kuorum yang terdapat dalam UUPT, dan 

menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, 

pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan 

pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT. 

Dalam RUPS biasanya dituangkan dalam bentuk Akta Relaas. Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

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

                                                       
18 Indonesia (a)., op.cit., pasal 7 dan pasal 21 ayat (4). 
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Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris salah satu kewenangan Notaris yakni 

membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.  

RUPS terbagi menjadi dua yakni, RUPS Tahunan dan Luar Biasa. RUPS 

Tahunan diadakan setahun sekali paling lambat diadakan dalam kurun waktu 6 

(enam) bulan setelah tutup buku, sementara RUPS Luar Biasa dapat diadakan 

kapan saja sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Tata cara penyelenggaraan antara 

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sama, yang membedakan diantara 

keduanya selain daripada waktu penyelenggaraannya adalah mata agenda rapat. 

Dalam teorinya penyelenggaraan RUPS dipimpin oleh ketua rapat yang 

mana dalam hal ini tergantung sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar 

suatu Perseroan Terbatas yaitu apakah Direktur Utama atau Komisaris Utama dan 

Notaris hanya hadir untuk menyaksikan RUPS kemudian dituangkan ke dalam 

berita acara rapat, namun pada praktiknya Notaris dapat merangkap menjadi 

pembuka rapat yang seharusnya dilakukan oleh ketua rapat dan hal-hal lainnya 

yang dilakukan oleh seorang Notaris yang seharusnya tidak dilakukan dalam 

RUPS. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis dengan judul: “PERAN NOTARIS 

DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

LUAR BIASA MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

PERSEROAN TERBATAS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah 

mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas dan terarah. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana peran Notaris dalam penyelenggaraan suatu Rapat 

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Luar Biasa? 

2) Bagaimana peran Notaris dalam proses persetujuan dan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui peran Notaris dalam penyelenggaraan suatu 

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Luar Biasa. 

2) Untuk mengetahui peran Notaris dalam proses persetujuan dan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbang pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang 
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kenotariatan/PPAT perihal peran notaris dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa. Penelitian ini dapat dijadikan referensi 

penelitian selanjutnya dalam perkembangan bidang kenotariatan. 

2) Kegunaan Praktis 

a) Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas 

Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Para 

Notaris yang ada di wilayah kerjanya; dan 

b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau 

komunitas publik secara keseluruhan sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang 

dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan memahaminya, maka dalam 

penulisan tesis ini, Penulis menyusun tesis ini secara sistematis dan berurutan. 

Sistem penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing bab 

memiliki sub-sub bab sebagai bagian dari pembahasan dari bab tersebut. Adapun 

sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian 

dan sistematika penulisan serta meringkas garis besar tentang 

pokok-pokok pembahasan dari masing-masing bab di dalam 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai hasil kajian 

pustaka berupa penelusuran literature yang sudah dilakukan 

oleh Penulis yang berhubungan dengan Peran Notaris Dalam 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Mengenai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai objek 

penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, cara 

penarikan kesimpulan, pengumpulan data yang berhubungan 

dengan objek penelitian ini. 

 

BAB IV DASAR ANALISIS MENGENAI PERAN NOTARIS 

DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM 

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MENGENAI 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN 

TERBATAS 

Dalam bab ini merupakan bentuk pengolahan dan juga analisis 

data mengenai Peran Notaris dalam Penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan 

penulisan dan merupakan bab penutup. Pada bab ini diuraikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan pembahasan 

dalam tesis. 

  




