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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang masalah  

Perkembangan perusahan di Indonesia mengakibatkan beberapa 

perubahan dari sistem perekonomian,kehidupan sosial masyarakat,politik 

serta hukum tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan 

mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai bidang, salah 

satunya perekonomian nasional. Salah satu materi hukum yang diperlukan 

dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia , adalah 

ketentuan-ketentuan dibidangnya agar tetap berjalan sesuai koridor. 

Perusahaan di Indonesia semakin hari semaking berkembang pesat dengan 

berbagai macam bentuk usahanya1. Bentuk usaha adalah organisasi usaha 

atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan 

usaha, yang disebut Hukum Perusahaan. 

Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur atau diakui oleh Undang-

Undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau suatu usaha 

yang berbentuk badan hukum. Bentuk hukum perseorangan ini seperti 

perusahaan dagang swasta milik perseorangan yang menawarkan bentuk 

jasa dan dagang, atau perusahaan otobis (PO)2. Memang bentuk hukum 

perusahaan perseorangan ini belum ada aturan Undang-Undang yang 

mengatur, lain halnya dengan bentuk persekutuan maupun badan hukum, 

                                                           
1 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Rajagrafindo 

Persada, hal 10  
2 Ibid hal 25 
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hanya terdapat pengertian yang di perseorangan hanya dapat diambil di 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dimana setiap Perusahaan Kecil 

Perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau 

dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat 

serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum 

atau suatu persekutuan3. Bentuk Hukum perusahaan persekutuan seperti 

Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang. Dari bentuk hukum perusahaan yang badan hukum 

terdapat Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 

Sebagai badan hukum, perseroan lahir dan dicipta melalui proses 

hukum sehingga perseroan merupakan badan hukum buatan (artificial legal 

person) yang membedakannya dengan manusia sebagai legal person yang 

dilahirkan melalui proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan 

sampai meninggal dunia.1 Perseroan sebagai badan hukum diciptakan dan 

dilahirkan melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam UUPT4. 

Perseroan sah secara hukum dengan hak dan kewajiban yang melekat 

kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang untuk selanjutnya cukup Penulis sebut dengan Menteri. 

Sebagai badan hukum buatan, perseroan tidak fiktif namun secara nyata ada 

di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha 

                                                           
3 Ibid hal 30 
4 C. S. T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis), PT. Pradyna 

Paramita, 1994, hal 25  
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sebagaimana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam 

Anggaran Dasar. 

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan 

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

memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri 

dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan 

perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal 

perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah 

dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan 

sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi 

bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab 

yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang 

perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut 

tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan 

mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian 

keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-

kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. 

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. 

Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka 

mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya 

perseroan terbatas tersebut. 
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Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dikenal 

istilah “sirkuler” dan “Notulen Rapat”. Notulen Rapat Umum Pemegang 

Saham berbeda dengan sirkuler. Istilah “Sirkuler” Biasanya lebih sering 

ditulis dengan “Pernyataan Keputusan Rapat”. Perbedaan keduanya 

sebenarnya cukup sederhana, yaitu kata- “Notulen Rapat Umum Pemegang 

Saham” berarti mengacu pada pengertian bahwa “Rapat”nya 

diselenggarakan atau Para Pemegang Saham perusahaan tersebut 

mengambil keputusan dalam Rapat. Sebaliknya, kata “Pernyataan 

Keputusan Rapat” atau “sirkuler” artinya bahwa “Rapat”nya tidak ada atau 

pengambilan keputusan Para Pemegang Saham tidak diambil dalam suatu 

Rapat melainkan hanya diambil persetujuan secara tertulis. 

Pengertian Rapat itu sendiri selama ini kan dianggap ketika ada 

pertemuan antara orang yang satu dengan yang lain dalam satu tempat 

ataupun beberapa tempat berbeda pada satu waktu yang memungkinkan 

bagi para peserta rapat untuk saling berkomunikasi secara langsung dan saat 

itu juga. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini memang 

memungkinkan bahwa rapat itu diadakan oleh para pesertanya di tempat 

yang berbeda-beda, misalkan saja dengan menggunakan media 

teleconference di mana antara pihak yang satu dan yang lain di tempat yang 

berbeda, namun dalam satu waktu dapat berkomunikasi secara langsung. 

Sederhananya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimungkinkan 

adanya komunikasi langsung/saling tukar ide antara peserta rapat 

(pemegang saham), nah dari pembicaraan hasil rapat itulah nanti dituliskan 

ke dalam suatu notulen Rapat, yang nantinya kita kenal dengan Notulen 
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Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Pernyataan Keputusan Rapat 

(sirkuler) forum Rapat itu tidak ada, yang ada adalah suatu keputusan yang 

dituangkan secara tertulis. Di dalam keputusan sirkuler, para pemegang 

saham dianggap telah saling berkomunikasi dan atas apa yang dituangkan 

dalam keputusan. Hanya karena alasan teknis saja, kemudian mereka 

(pemegang saham) memilih untuk tidak mengadakan Rapat. 

Sirkuler lebih sering digunakan dalam kegiatan Perseroan. Hal ini 

karena Sirkuler dianggap lebih simpel/sederhana karena tidak memerlukan 

tempat atau waktu khusus untuk mengambil suatu keputusan. Namun 

terhadap agenda-agenda tertentu perseroan, semisal perubahan seluruh 

Anggaran Dasar dan/ atau Laporan Tahunan Perseroan, biasanya perseroan 

akan lebih memilih menggunakan format “Notulen Rapat” atau “Berita 

Acara Rapat”. 

Dari sekian bentuk Hukum Perusahaan ini terdapat peran seorang 

Notaris yang sangat penting disini. Peran dalam membuat suaru bentuk 

otentik yang mana mengikat orang-orang didalamnya yaitu dengan akta 

otentik. Termasuk Perusahaan yang berbentuk perseorangan yang kini 

semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

praktiknya dibuat tertulis dimuka Notaris berupa akta pendirian perusahaan 

perseorangan. Notaris dianggap mampu memenuhi akan kebutuhan 

pembuktian tertulis untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-

pihak yang memerlukan dan berkepentingan didalamnya5. 

                                                           
5Ibid hal 50 
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Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik 

dan kewenangan lainya yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai 

Jabatan Notaris (UUJN). Menurut peraturan Undang-Undang mengenai 

Jabatan Notaris ini Notaris mempunyai mempunyai wewenang membuat 

akta dan akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang merupakan alat bukti 

sempurna, alat bukti yang dapat digunakan dimuka Pengadilan serta tidak 

diperlukan alat bukti lainnya6. Kewenangan Notaris dalam membuat akta 

sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lainnya tau 

orang lain yang ditetapkan Undang-Undang seperti pada pasal 15 UUJN 

mengenai kewenangan Notaris adalah membuat akta-akta otentik,dimana 

akta otentik menurut Pasal 187 BW (Burgelijk WetBoek) memberikan 

kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. 

Kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. 

Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris, yaitu Notaris diberi 

wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh Undang-Undang, 

dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada 

pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha yaitu kegiatan di 

bidang usaha7. 

Selain akta otentik, terdapat jenis akta lain yaitu akta bawah tangan. 

Perbedaan antara akta otentik dengan akta bawah tangan antara lain adalah 

pada kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorialnya. 

                                                           
6 Ibid hal 70 
7 Ibid hal 100 
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1. Akta otentik : yaitu akta yang seluruh prosesnya dibuat oleh 

notaris,mulai dari penyusunannya sampai penandatanganannya. 

2. Akta bawah tangan, terdapat beberapa macam yaitu : 

 Akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa kehadiran 

atau keterlibatan notaris 

 Akta yang dibuat oleh parapihak tanpa kehadiran 

notaris, tapi lalu kemudian didaftarakan ke notaris 

 Akta bawah tangan yang dibuat para pihak yang lalu 

dilegalisasi di hadapan notaris. Artinya proses 

pembuatannya dilakukan oleh para pihak, tidak 

melibatkan notaris,tetapi pada saat penandatanganan 

dilakukan di hadapan notaris89 

Pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu 

akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 

atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana akta dibuatnya.” 

Syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah : 

1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

undang. 

2. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat 

umum (openbaar ambtenaar). Kata ”dihadapan” menunjukkan 

bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan 

                                                           
8 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta, hal 30  
9 Ibid hal 35 
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akta yang dibuat ”oleh” pejabat umum karena adanya suatu 

kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara 

rapat, protes wesel, dll). 

3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk 

maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) 

dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis 

akta yang dibuatnya; (2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) 

tempat akta dibuat10. 

Akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut dengan 

istilah Akta Relaas atau Berita Acara. Dalam akta ini notaris 

menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat 

umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan 

dialaminya mengenai sesuatu yang dilakukan pihak lain. Notaris 

benar-benar bertanggungjawab atas kebenaran isi dari akta 

tersebut. Contoh akta ini adalah berita acara rapat pemegang 

saham, berita acara penarikan undian, akta pencatatan budel 

2. Akta yang dibuat dihadapan notaris, biasa disebut dengan istilah 

Akta Pihak atau Akta Partij, akta ini dibuat oleh notaris 

berdasarkan keteranganketerangan dari orang-orang yang bertindak 

sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Kehendak para pihak 

dicantumkan dalam akta tersebut oleh notaris.11 

                                                           
10 Ibid hal 55 
11 Ibid hal 60 
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Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi 

alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap 

semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta 

lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena 

itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki 

akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata 

hukum. 

suatu akta otentk memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan 

pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan 

pembuktian materiil. Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga 

kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti 

yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi 

kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi 

syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik 

melainkan hanya akta di bawah tangan. 

Melalui bentuk perusahaan ini peran seorang Notaris diperlukan 

dalam pembentukan suau pendirian perusahaan. Dalam perusahaan yang 

tidak dapat berdiri sendiri seperti Perseroaan Terbatas (PT) membutuhkan 

organ-organ yang mampu bertugas dalam pengembangan perusahaan itu 

sendiri. Mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan 

Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Pendirian Perseroan Terbatas yang 

tidak dengan Akta Notaris bukan saja batal tetapi menurut pendapat 

beberapa pakar, Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut adalah non 

existent, yang berbedadengan akibat batal demi hukum. Pada keadaan non 
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existent sejak semula Perseroa Terbats tidak ada, karena tidak memenuhi 

unsur-unsurnya. Pada Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai akibat 

hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat untuk sahnya suatu 

perjanjian/pendirian suatu Perseroan Terbatas, misalnya suatu perjanjian 

yang tidak mempunyai sebab yang halal12.  

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. 

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan 

Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ 

perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan 

memegang segala kewenagan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan 

Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-

masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

maupun anggaran dasar perseroan namun tetap berkesinambungan dan 

saling membutuhkan satu sama lain. 

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. 

RUPS Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan 

Terbatas dan pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Dewan 

Komisaris dan Direksi. Dari beberapa Pengertian sebelumnya yang 

                                                           
12 C. S. T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi), PT. Pradyna 

Paramita 1995, hal 100  
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dimaksud dengan Kewenangan atau Wewenang yang tidak diberikan 

kepada direksi atau Dewan Komisaris yaitu hak untuk : 

 Menyetujui Pengajuan Permohonan agal Perseroannya dinyatakan 

pailit 

 Mengubah anggaran dasar 

 Mengangkat dan memberhentikan Anggota dari Direksi maupun 

Dewan Komisaris 

 Menyetujui Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan 

Terbatas 

 Menyetujui Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 

pemisahan 

 Membubarkan Perseroan 

RUPS dilakukan di tempat Perseroan tersebut melakukan kegiatan 

Usahanya berdasarkan AD (Anggaran Dasar). Tempat Pelaksanaan RUPS 

Juga harus masih di wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS juga bisa 

diadakan melalui Video Konferensi, Media telekonferensi atau media 

elektronik lainnya yang dimana Para Peserta RUPS dapat melihat dan 

mendengar satu sama lain secara langsung, dan juga pastinya dapat ikut 

serta berpartisipasi di dalam rapat. Pengajuan dari RUPS melalui media 

yang disebutkan, haruslah dibuat risalah rapat yang telah disetujui dan 

ditandatangani oleh semua peserta RUPS13. 

Untuk penyelenggaraan RUPS ada yang RUPS tahunan dan RUPS 

Lainnya. RUPS tahunan ini adalah Penyelenggaraan Rapat yang wajib 

                                                           
13 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Rajagrafindo 

Persada, hal 75  
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diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku 

berakhir. Di dalam RUPS Tahunan harus terdapat pengajuan semua 

dokumen Laporan Tahunan Perseroan tersebut. Lalu RUPS Lainnya dapat 

dilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan dan/atau Kepentingan 

Perseroan. 

Penyelenggaraan RUPS bisa dilakukan sesuai permohonan 1 (satu) 

orang atau lebih pemegang saham yang mewakili Sepersepuluh atau lebih 

dari Jumlah seluruh saham, sesuai dengan Surat Tercatat Direksi beserta 

alasannya lalu disampaikan kepada Dewn Komisaris. Direksi wajib 

melakukan pemanggilan RUPS dalam waktu paling lambat 15 hari terhitung 

dari Permohonan penyelenggaraan RUPS yang telah diterima. Jika tidak 

melakukan Pemanggilan RUPS, maka pemegang saham harus mengajukan 

kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 

Sama halnya dengan Direksi, RUPS juga wajib melakukan pemanggilan 

RUPS paling lambat 15 hari. 

Setiap penyelenggaraan RUPS 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. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut 

ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh: 

 Ketua Rapat 

 Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan 

oleh peserta rapat. 



 

13 
 

Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut 

menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini 

menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga 

pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik. 

Berpedoman pada Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, 

Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu : 

1. Secara di bawah tangan (underhand) yang dibuat dan disusun 

sendiri oleh direksi perseroan. 

2. Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh 

notaris. 

Adapun bunyi pasal 90 tersebut adalah : 

1. 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 

2. Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan 

apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris 

Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang 

tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. Rapat 

Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang 

berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. Rapat 

Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham 
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tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum 

Pemegang Saham lainnya. Dalam pasal 78 UUPT dijelaskan bahwa Rapat 

Umum Pemegang Saham tahunan, diadakan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun buku berakhir dan harus diajukan semua dokumen dari 

laporan tahunan perseroan14. Rapat Umum Pemegang Saham yang 

diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat 

penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan 

perseroan15. Rapat Umum Pemegang Saham dalam prakteknya, dituangkan 

dalam suatu akta otektik, yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

berdasarkan rapat para pemegang saham yang berupa Notulen Rapat Umum 

Pemegang Saham dibawah tangan yang dibawa kuasa notulen Rapat Umum 

Pemgang Saham PT untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik 

yang dibuat dihadapan Notaris, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (APKR). 

Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang 

disampaikan para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan 

prinsip kehati-hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat 

membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa notaris juga dapat 

“menyeret” bahkan  sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana dalam 

membuat partij acte. Oleh sebab itu penulis tertarik mengetahui dan 

mengkaji peranan notaris secara detail terkait kewenangan notaris tersebut 

                                                           
14 Ibid hal 145 
15 Ibid hal 165 
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dan tanggung jawab notaris terhadap kebenaran akta pernyataan keputusan 

rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan. 

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelakasanaan tugasya, 

tidak boleh keluar dari aturan yang telah diatur oleh perangkat hukum yang 

berlaku, maka harus disadari betul oleh seorang Notaris akan tanggung 

jawab dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang 

saham perseroan terbatas. Apabila dilihat dalam prakteknya memang tidak 

selalu seorang Notaris menghadiri suatu RUPS, dikarenakan ada beberapa 

perusahaan yang ingin melakukan RUPS tanpa dihadiri oleh seorang Notaris 

bahkan ada beberapa RUPS dibuat dibawah tangan. Namun untuk 

pembuktian dimata hukum risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan tetap 

harus didaftarkan kepada Notaris agar sifat mengikat dan pembuktiannya 

sempurna dan jelas. 

Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, maka Notaris 

dalam hal ini tidak hanya bertugas  untuk membuat Berita  Acara mengenai 

segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham perseroan tersebut, akan tetapi Notaris yang bersangkutan 

harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi 

syarat formalitas, sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hal ini wajib diperhatikan oleh notaris untuk menjaga 

keotentikan dan keabsahan berita acara rapat yang dibuatnya. Karena, jika  

akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak memuat kebenaran baik secara 

formil maupun materiil, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya oleh pihak-pihak yang dirugikan, bahkan dapat 
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dikenakan suatu sanksi berupa ancaman hukuman, jika seorang notaris 

terbukti melakukan kesalahan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam 

tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang 

dibuat dihadapan Notaris  dalam sebuah RUPS tersebut dan kurang 

lengkapnya suatu ketentuan yang mengakibatkan Akta tesebut 

dipertanyakan kekuatan hukumnya yang berjudul “KEKUATAN HUKUM 

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG 

SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT DI HADAPAN 

NOTARIS” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapatlah dirumuskan 

permasalahan. Hal ini nantinya akan merupakan pokok pembahasan dalam 

penulisan ini, adapun permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab seorang Notaris di dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris? 

2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta pernyataan keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat di 

hadapan Notaris? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penulisan ini nantinya dapat diharapkan menjadi pedoman dalam 

penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat khususnya untuk: 

a. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam 
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pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang 

perubahan Anggaran dasar suatu Perseroan 

b. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat di 

hadapan Notaris.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

I. Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berharga terkai pengetahuan bidang kenotariatan bagi pengembangan ilmu 

dalam bidang perusahaan khususnya dalam hal pembuatan akta keputusan 

rapat umum pemegang saham perseroan terbatas 

II. Praktis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi bagi pihak-

pihak terkait dan pembentuk Undang-Undang untuk dapat memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna jasa Notaris,pelaku dunia 

usaha serta khususnya bagi seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya 

selaku pejabat umum. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Agar dapat diperoleh pemahaman yang menyatu dan memudahkan 

pembahasan studi kasus ini, maka penulisan studi kasus ini dilakukan 

dengan sistematika yang terdiri seperti sebagai berikut ini:  

 BAB I PENDAHULUAN 
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 Disajikan beberapa Sub Bab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, 

metode penulisan dan sistematika penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian umum mengenai 

Notaris, tugas, wewenang dan tanggung jawab Notaris, bentuk, sifat 

dan penggolongan Akta Notaris, Tinjauan tentang Perseroan 

Terbatas,Organ Perusahaan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan ilmah penulis yang 

digunakan dalam tugas akhir ini, serta membahas juga bagaimana 

penulis mendapatkan sumber dan data yang digunakan untuk 

menganalisa hasil penelitian yang terdapat dalam Bab IV.  

BAB IV PEMBAHASAN HASL PENELITIAN  

 Dalam bab ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab 

seorang Notaris didalam Rapat Umum Pemegang Saham dan kekuatan 

hukum akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham 

perseroan terbatans yang dibuat dihadapan Notaris, apa penyebab hal 

ini bisa terjadi. Penulis juga membahas mengenai solusi yang terbaik 

dari berbagai segi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Menyajikan kesimpulan dan saran mengenai peran dan tanggung 

jawab Notaris dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang 
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Saham tentang perubahan Anggaran dasar suatu Perseroan serta 

Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


