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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang berbasis media internet saat 

ini telah memberikan kemudahan bagi seluruh kalangan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Kita dimudahkan dalam berkomunikasi serta terhubung 

dengan kalangan masyarakat secara cepat, mudah, dan tanpa adanya batasan jarak. 

Interconnected network atau yang biasa kita sebut internet membuat perubahan 

besar dalam hal ekonomi bisnis yang merubah cara tradisional menjadi sesuatu 

yang baru dengan memanfaatkan media internet. Dulu para individu dalam 

melakukan perdagangan harus bertatap muka atau bertemu secara langsung, 

namun dengan adanya media internet tidak perlu untuk bertemu langsung bisa 

memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan melakukan video call atau 

telekonferensi dalam melakukan interaksi. 

Telekonferensi merupakan pertemuan menggunakan media elektronik 

secara langsung di antara dua atau lebih partisipan yang dihubungkan dengan 

suatu sistem telekomunikasi yang pada umumnya menggunakan saluran telepon, 

keuntungan dari penggunaan telekonferensi adalah pada keefektifan serta efisien 

terhadap biaya dan waktu. Telekonferensi bisa dapat berbentuk konferensi audio 

atau konferensi video.
1
 Konferensi audio adalah salah satu jenis telekonferensi di 

mana seseorang dapat melakukan percakapan dengan beberapa orang lain secara 
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aktif . Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari 

satu orang melalui pengeras suara (speaker). Sedangkan dalam konferensi video, 

memiliki pengertian dimana para partisipannya dapat saling melihat gambar dan 

saling mendengar satu sama lain, melalui peralatan kamera, monitor, atau 

pengeras suara masing masing. Hal tersebut dimana telah membuat masyarakat 

Indonesia memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari 

keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik.
2
 

Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi ini juga telah 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, aspek 

sosial, aspek budaya, dan aspek hukum. Dalam aspek ekonomi salah satu badan 

usaha yang dominan dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk 

badan hukum, dimana badan hukum tersebut disebut perseroan.
3
 Istilah Perseroan 

Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah 

Naamloze Vennootshap (NV) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan 

usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki 

bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modal tersebut terdiri dari 

saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan atas kepemilikan 

perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan tersebut.  

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan 

terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau 
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saham-saham sedangkan kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya 

yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.
4
 Lebih 

lengkapnya pengertian dari Perseroan Terbatas terdapat dalam ketentuan Pasal 1 

Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya 

disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya.  

Berdasarkan kepada pengertian yang dijabarkan dalam Pasal 1 UUPT, 

maka unsur-unsur PT meliputi PT adalah badan hukum, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham. Pada 

tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. UUPT 

saat ini jika dibandingkan dengan peraturan yang lama dalam hal isi dari peraturan 

tersebut memiliki kemajuan yang cukup signifikan. Di antaranya memuat 

ketentuan perbedaan antar perseroan tertutup dan perseroan terbuka, diatur 

bagaiman perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, penggunaan laba, 

pengambilalihan perseroan, dan sanksi jika perseroan melakukan perbuatan 

melawan hukum. 
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Organ Perseroan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 yaitu:
5
 

1. Rapat Umum Pemegang Saham; 

2. Direksi; 

3. Dewan Komisaris. 

Dalam mewujudkan kemajuan serta perkembangan teknologi dan 

informasi terkini dalam aspek hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan suatu kemajuan dalam 

suatu tindakan perbuatan hukum yang digabungkan dengan kemajuan teknologi. 

Terdapat dalam Pasal 77 UUPT yang menentukan bahwa penyelenggaraan RUPS 

dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media 

elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan 

mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan ini 

membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku 

pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, bergeser dari sistem 

konvensional dengan cara berhadap-hadapan atau tatap muka langsung, menuju 

Cyber Notary dengan berbasis pada sistem elektronik. Perkembangan komunikasi 

elektronik mempengaruhi perusahaan dalam melakukan rapat umum pemegang 

saham. Sebagai contoh, teknologi telah memfasilitasi opsi seperti pemungutan 

suara elektronik, pemilihan elektronik jarak jauh, dan rapat secara virtual.
6
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Menurut UU Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan terbatas adalah Organ atau bagian Perseroan yang 

memiliki Kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan 

Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau 

anggaran dasar.
7
 Pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan media 

telekonferensi atau video call yang memungkinkan para pemegang saham 

melaksanakan rapat tidak harus secara bertatap muka melainkan menggunakan 

media elektronik yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain layaknya 

bertatap muka secara langsung. Hal tersebut memiliki tujuan agar mempermudah 

serta memberikan efesiensi dan keefektifan atas diselenggarakannya RUPS 

tersebut. Rapat tersebut diselenggarakan untuk membahas suatu hal berkaitan 

dengan perusahaan itu sendiri. Tidak hanya di Indonesia, pada tahun 2000 negara 

bagian amerika yaitu Delaware telah memberlakukan Undang-Undang yang 

memperbolehkan perusahaan untuk melakukan rapat umum pemegang saham 

secara virtual, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keefektifan dalam 

penyelenggaraan RUPS karena sedikitnya peminat dari para pemegang saham 

dalam mengikuti rapat secara fisik atau tradisional.
8
  

RUPS diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik berupa 

video telekonferensi menghasilkan sebuah data, dimana data yang dihasilkan 

berupa data elektronik. Data elektronik yang dihasilkan tersebut dalam RUPS 

merupakan dokumen perusahaan yang memiliki pengertian sebagaidata, catatan, 

dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan tersebut dalam 
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rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain 

maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau 

didengar. 

Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media 

telekonferensi disyaratkan untuk membuatkan risalah rapat yang disetujui dan 

ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 77 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun 

risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk 

ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 90 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 

Risalah RUPS merupakan Akta Autentik, Akta autentik pada hakikatnya 

memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak 

kepada Notaris. Terkait dengan akta autentik yang mengalami perbedaan dalam 

menganalisa sebuah data elektronik yang masuk dalam kategori Cyber Notary. 

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan 

bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-undang 

dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat 

dimana akta itu dibuatnya. Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta baru 

memiliki stampel otentisitas, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu 

dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (ten overstaan) seorang pejabat umum, 

ditentukan oleh undang-undang, Pejabat umum yang bewenang untuk membuat 

akta itu.
9
 Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
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Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutkan akan disebut UUJN) bahwa akta notaris adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang – Undang ini.  

RUPS melalui telekonferensi merupakan suatu konsep virtual meeting 

yang diterapkan dalam perusahaan dimana masih memiliki permasalahan dalam 

pelaksanaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 77 UUPT ini bertentangan dengan 

peraturan lain yang terdapat dalam UUJN apabila akta risalah RUPS Perseroan 

Terbatas melalui video telekonferensi harus dituangkan dalam akta Notaris. Hal 

ini yang menimbulkan konflik norma hukum yang dapat dilihat dari Pasal 16 ayat 

(1) huruf m UUJN menyatakan  bahwa kewajiban Notaris membacakan akta di 

depan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Secara jelas 

dikatakan bahwa kewajiban pembuat akta perjanjian atau notaris yang 

mengharuskan hadir secara fisik dan menandatangani akta perjanjian dihadapan 

penghadap dan saksi. Dimana dalam pelaksanaannya RUPS melalui media 

telekonferensi yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Rapat,  permasalahannya 

peserta atau pemegang saham tidak hadir di lokasi rapat melainkan melalui video 

telekonferensi, lalu yang kedua bagaimana proses penandatanganan akta tersebut 

dikarenakan melalui video telekonferensi, apakah perlu ditandatangani atau tidak 

perlu ditandatangani, hal ini bisa menjadi celah bagi Notaris untuk digugat 

dikemudian hari dikarenakan dalam UUJN belum mengatur pembuatan akta 

secara telekonferensi. 
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Lalu dalam pembuatan akta RUPS melalui telekonferensi dapat juga 

dilakukan dengan pernyataan keputusan rapat, akta pernyataan keputusan rapat 

dibuat berdasarkan risalah rapat bawah tangan yang di buat oleh para pihak 

melalui telekonferensi dan dikuasakan kepada salah satu peserta RUPS untuk 

dibawa kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Autentik, dalam bentuk Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat namun bagaimana perlindungan hukum terhadap 

notaris apabila ternyata dalam pembuatan risalah rapat bawah tangan terdapat 

itikad yang tidak baik yang akan merugikan pihak tertentu dan juga pihak notaris 

tentunya, di kemudian hari notaris dituntut atas akta yang dibuatnya. 

Setelah melihat permasalahan-permasalahan tersebut dari segi aspek 

hukum pembuktian terhadap pelaksanaan RUPS telekonferensi sampai saat ini 

tidak mudah untuk dibuktikan sah atau tidak karena UUJN yang belum 

mengakomodir terhadap kemajuan teknologi tersebut, dan akhirnya bisa 

merugikan notaris di kemudian hari yang mana akta notaris yang dibuat dituntut 

dan akta autentik tersebut menjadi akta dibawah tangan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti berkeinginan mengadakan penelitian 

yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS 

DALAM PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

(RUPS) YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEDIA 

TELEKONFERENSI ” 

Berdasarkan pencarian penulis terdapat beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang penulis buat, diantaranya penelitian dari Eko Ari 

Kriswantoro, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Airlangga yang 
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melaksakan penelitian pada tahun 2010 dengan judul Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) yang Diselenggarakan Melalui Telekonferensi yang 

mana pokok permasalahan dari penelitian tersebut adalah keberadaan data 

elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan keabsahan rapat umum 

pemegang saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Penelitian 

yang kedua yaitu penelitian dari Sinardi Syawal, Mahasiswa Program Studi 

Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul Legalitas cyber notary dan 

tandatangan pada akta Rapat Umum Pemegang Saham. Pokok permasalahan 

dalam penelitiannya adalah legalitas akta rapat umum pemegang saham yang 

dilaksanakan melalui telekonferensi dan legalitas tanda tangan elektronik dalam 

rapat umum pemegang saham. Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan diatas 

maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang 

relevan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagimana pengaturan tentang pembuatan akta Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi berdasarkan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan 

Notaris? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan 

akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Secara umum : Untuk memberikan pengetahuan terhadap para 

pembaca mengenai pengaturan pembuatan akta Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi berdasarkan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan 

Notaris. 

2. Secara Khusus : Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) secara telekonferensi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan profesi 

notaris. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bekal bagi 

notaris dalam menjalankan profesinya. 

1.5 Sistematika penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun 

sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 ( lima ) bab yang saling berkaitan 

dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam memahami 

penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori sehubungan 

dengan perlindungan hukum terhadap notaris, tinjauan tentang notaris dan akta 
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autentik yang dibuat notaris, tinjauan perseroan terbatas khususnya rapat umum 

pemegang saham yang dilaksanakan melalui telekonferensi sesuai dengan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan teori mengenai telekonferensi menurut 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan teori serta 

landasan konseptual dalam penelitian ini. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan 

khusunya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, 

serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis dan hambatan-hambatan yang 

dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV : Pembahasan dan Analisis 

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis atas permasalahan penelitian, 

dan dibuat melalui 2 ( dua ) sub bab yang menerangkan masing-masing 

permasalahan, sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang 

berusaha untuk ditemukan melalui penelitian ini. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan 

singkat yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan 

penulis yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai 

beberapa saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian. 

 




