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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Peran dan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam mendirikan 

perseroan terbatas, maka akta notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. 

Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya, perseroan terbatas 

yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya 

ditetapkan oleh RUPS.  RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS 

lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS LB). RUPS tahunan 

diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun  buku 

perseroan tersebut berakhir, agendanya antara lain melakukan 

pengesahan laporan keuangan perseroan, sedangkan RUPS LB dapat 

diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 

perseroan. RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. 

RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta risalah 

rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat 

oleh notaris selaku pejabat umum. 

Kewenangan notaris untuk membuat risalah rapat tersebut 

dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1)  UUPT, yang menyatakan 

sebagai berikut : 

“Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan 
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ditandatangani oleh ketua rapat  dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang 

saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”. 

Kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya 

merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh 

notaris sebagai pejabat  umum dan kemudian menuangkannya dalam 

suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan  tetapi dalam 

pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan 

peranannya sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai penasihat 

hukum dibidangnya dengan memberikan penjelasan dan nasihatnya 

kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan 

ketentuan perundangan- undangan yang berlaku54. 

Selain itu sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang 

saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan 

diputuskan dalam rapat, Notaris juga harus memperhatikan apakah 

prosedur pelaksanaan RUPS tersebut telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk 

menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh 

Pengadilan. 

Adapun syarat-syarat formalitas pelaksanaan  RUPS yang perlu 

diperhatikan seorang  Notaris sebelum menuangkannya dalam suatu 

akta, antara lain sebagai  berikut55: 

                                                           
54 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, PT. Rajagrafindo Persada, 2014 hal 43 
55 Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Jakarta: Megapoin, 2002. Hal 199 
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a. Penyelenggaraan RUPS   

Sebelum RUPS diselenggarakan, harus diperhatikan, atas inisiatif 

siapa RUPS diselenggarakan.Penyelenggaraan RUPS tahunan dan 

RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal 

tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan 

antara DireksidenganPerseroan) maka penyelenggaraan RUPS 

dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih 

pemegang saham yang  bersama-sama mewakili 1/10(satu per 

sepuluh)atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, 

kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau Dewan 

Komisaris. 

b. Tempat pelaksanaan RUPS 

 RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat 

Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana 

ditentukan dalam anggaran dasar. 

c. Tata cara pemanggilan RUPS 

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 

14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak 

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 

Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan 

iklan dalam surat kabar 

d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum 
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keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS, karena jika persyaratan 

kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat 

dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan 

rapat tidak terpenuhi maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. 

Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka 

konsekuensi logisnya adalah bahwa pelaksanaan RUPS tersebut 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. 

e. Pihak-pihak yang berhak hadir dalam RUPS 

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang  

saham dengan hak suara  yang  sah  yang namanya tercantum 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau diwakili  dengan 

surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara 

dalam RUPS tersebut dapat diberikan kepada orang lain, namun 

apabila kuasa tersebut diberikan kepada anggota Direksi, Dewan 

Komisaris,serta karyawan perseroan, maka dalam pemungutan 

suara tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

UUPT. 

Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah 

terpenuhi, sebelum pembuatan berita acara rapat ada hal-hal yang juga 

harus diperhatikan oleh  Notaris, antara lain : 
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a. Status Perseroan Terbatas 

Sebelum RUPS LB tentang perubahan anggaran dasar suatu 

perseroan terbatas dilaksanakan, Notaris harus memperhatikan 

status badan hukum perseroan tersebut. Perseroan yang belum 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia atau belum memperoleh status sebagai badan 

hukum, jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan 

perseroan ataupun perubahan susunan direksi dan dewan 

komisaris. Perubahannya tidak boleh dimuat dalam berita  acara 

rapat, cukup dengan Akta Perubahan. Berita Acara Rapat hanya 

dibuat untuk perseroan yang telah memperoleh  status sebagai 

badan hukum. 

b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

Harus diperhatikan Anggaran Dasar pertama perseroan berikut 

perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan anggaran 

dasar tersebut telah mendapat persetujuan atau telah diberitahukan 

kepada Menteri. 

c. Komparisi/kedudukan penghadap 

Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang 

kuasa. Komparisi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak 

diragukan lagi dalam kedudukan apa penghadap bertindak dan 

siapakah pihak dalam suatu akta. Dalam suatu komparisi segala 

sesuatu harus serba lengkap sehingga jelas, bahwa seorang 

penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum. 
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Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang 

agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban Notaris setelah 

RUPS selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan belum 

selesai. Tugas Notaris berikutnya adalah mengajukan permohonan 

persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Penyampaian permohonan persetujuan  atau pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar perseroan tersebut diajukan kepada Menteri secara 

online melalui Sistem Informasi  Badan Hukum (Sisminbakum). 

Sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam UUPT dikenal ada 

dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu : 

1. Perubahan anggaran dasar  yang memerlukan persetujuan dari 

Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, dan; 

2. Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada 

Menteri. 

Perubahan anggaran dasar yang  harus mendapat persetujuan Menteri 

meliputi : 

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4. Besarnya modal dasar; 

5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 
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6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau 

sebaliknya. 

Perubahan anggaran dasar selain disebutkan diatas, cukup 

diberitahukan kepada Menteri. Sebagaimana  diatur dalam Pasal 12 ayat 2 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia 

Nomor : M-01-HT.01-10  Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang 

Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan 

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian  Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, 

Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri 

yaitu antara lain : 

1. Perubahan nama  pemegang saham dan jumlah saham yang 

dimilikinya; 

2. Perubahan nama anggota direksi dan dewan komisaris; 

3. Perubahan alamat perseroan; 

4. Pembubaran perseroan; 

5. Berakhirnya status badan hokum karena hokum akibat 

penggabungan,, peleburan, pemisahan murni, dan; 

6. Telah berakhirnya proses likuidasi. 

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang 

memuat perubahan anggaran dasar tersebut, setelah lewat batas waktu 

yang telah disebutkan, raaka permohonan atau pemberitahuan mengenai 



 

88 
 

perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau 

disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut 

diajukan oleh Notaris secara tertulis melalui Sisminbakum dengan cara 

mengisi Formulir Isian (FIAN) Model II dan permohonan pemberitahuan 

akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan dengan cara mengisi 

FIAN Model  III, disertai dengan lampiran dokumen-dokumen pendukung. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan  Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : M- 01-HT.01-10 

Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang  Tata Cara Pengajuan 

Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar, Penyampaian 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 

Perseroan Terbatas, dokumen-dokumen pendukung tersebut antara lain : 

1. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan; 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Notaris; 

3. Bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar 

4. Bukti pembayaran Pengumuman dalam Tambahan Berita 

Negara RI 

5. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan 

atau neraca Perseroan, jika perubahan Anggaran dasar 

mengenai peingkatan modal Perseroan; 
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6. Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar 

mengenai pengurangan modal; 

7. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola  

Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap 

Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan 

berubah; dan 

8. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur secara jelas 

dan rinci mengenai prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 

Saham, walaupun demikian, undang-undang juga tetap memberikan  

kebebasan bagi para pihak dalam  perseroan tersebut untuk lebih 

mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu RUPS dalam 

anggaran dasar, sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan 

isi atau materi dalam pelaksanaan RUPS juga masih tetap terjaga 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran  dasar dan 

ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. 

Adapun pelanggaran terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 

Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang dan Anggaran Dasar perseroan tersebut konsekuensi logisnya 

adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut 

menjadi cacat  hukum atau batal demi hukum. 

Dalam UUPT, kewenangan Notaris adalah membuat Akta Berita 
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Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam 

rapat umum pemegang saham. Akan tetapi, sebagaimana yang telah 

disebutkan sebelumnya,  untuk menjamin pelaksanaan RUPS yang sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar 

perseroan, maka Notaris dalam hal ini juga berkewajiban untuk 

memberikan penyuluhan hukum, meneliti semua kelengkapan dokumen 

dan meneliti keabsahan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang    Saham    perseroan    tersebut.    Sehingga  baik pelaksanaan 

maupun keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut sah dimata hukum 

dan akta yang dihasilkannya terjamin otentisitasnya. 

Dalam hal ini, UUPT tidak memberikan sanksi khusus bagi Notaris 

yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Akan tetapi, sebagai 

konsekuensi logis bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan 

kewenangan dan peranan yang begitu besar oleh Undang-Undang 

menuntut Notaris  untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya, dan bentuk tanggung jawab Notaris tidak terbatas pada yang 

tercantum dalam UUPT akan tetapi mencakup semua peraturan 

perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang berkaitan 

dengan Jabatan Notaris. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik. Keberadaan dan kehadiran Notaris senantiasa diperlukan oleh 

masyarakat, Notaris  diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk 

kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan 
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masyarakat yang dilayaninya, oleh karena itu undang-undang 

memberikan suatu kepercayaan yang besar kepada Notaris. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang 

meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum 

maupun moral. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN selaku pejabat 

umum, Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jabatannya 

secara seksama, bertanggung jawab dan menjaga kepentingan pihak yang 

terkait dengan perbuatan hukum. Bentuk tanggung jawab notaris dalam 

melaksanakan jabatannya tersebut salah satunya adalah dengan meneliti 

kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

pembuatan aktanya. 

Berita Acara RUPS merupakan Akta relaas (amtelijke akten) dalam 

proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan 

para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 

2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (l) jo 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta ini merupakan bagian 

yang dinamakan verlijden (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. 

Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka 

untuk penandatangan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh 

Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara 
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langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung 

hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk 

menandatangani akta Berita Acara RUPS.  

Dalam Akta Berita Acara RUPS, terdapat perbedaan redaksi awal 

akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan berita 

acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui 

media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan 

melalui telekonferensi. Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan 

RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu 

pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS 

dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui 

telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan 

RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam 

Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang 

meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.  

Kewajiban seluruh peserta RUPS adalah harus tetap menandatangani 

daftar hadir RUPS yang menerangkan bahwa benar telah dihadiri oleh 

seluruh peserta RUPS dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 

86 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika 

dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran 

dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Daftar hadir ini akan 

dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris. 
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Bentuk tanggung jawab notaris lainnya, selain menjalankan fungsi 

sebagaimana telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, Notaris 

juga menjalankan fungsi sosial, misalnya memberikan penyuluhan hukum 

kepada para penghadap, disertai dengan penjelasan-penjelasan yuridis 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat. 

Untuk tetap adanya otentisitas dari suatu akta otentik, Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya harus selalu tetap bergerak dalam suatu  

kerangka hukum yang telah ditentukan, yaitu salah satunya adalah 

sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UUJN. Hal ini dimaksudkan 

tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan para penghadap, melainkan juga untuk kepentingan yang 

lebih besar, yaitu demi tetap terjaganya nama baik profesi Notaris di tengah 

masyarakat. 

Sejalan dengan pemikiran diatas, berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam UUJN, dapat  diketahui  bahwa para Notaris bertanggung jawab 

terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya, 

yaitu dalam hal-  hal sebagai berikut : 

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan 

Jabatan Notaris; 

2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai 

bentuk, dibatalkan di muka  pengadilan, atau dianggap hanya 

dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan; 

3. Di dalam segala hal, di mana menurut ketentuan- ketentuan dalam 
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Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata terdapat 

kewajiban untuk membayar kerugian. 

Menurut S.Soetrisno,S.H.,M.H., dasar pertanggung jawaban 

notaris di bidang hukum perdata diantaranya adalah Perbuatan Melawan 

Hukum dan wanprestasi. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan 

Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipenuhi ketentuan yang  diatur 

dalam pasal  1365 KUH Perdata. 

Klien dalam hal ini Pemegang saham Perseroan harus mengalami 

kerugian, harus ada kesalahan atau  kelalaian, harus ada hubungan kausal 

antara kerugian dan kesalahan serta perbuatan yang dilakukan notaris 

yang bersangkutan melanggar hukum. Sedangkan tuntutan atas dasar 

wanprestasi didasarkan pada adanya suatu perjanjian antara notaris 

dengan kliennya, yaitu para pemegang saham yang diwakili penghadap. 

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan RUPS suatu Perseroan 

Terbatas baru dapat dilaksanakan jika telah terpenuhinya persyaratan yang 

telah ditetapkan undang- undang, jika tidak maka konsekuensi logisnya 

perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 

Sebagaimana ternyata pada Pasal 1365 KUH Perdata : 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” 

Pembatalan akta yang diakibatkan kelalaian notaris ini tentunya 

menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud, 
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sehingga menurut penulis sudah sewajarnya sebagai bentuk 

pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan jabatannya dan sejalan 

dengan norma dan  ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, notaris 

yang bersangkutan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang karena 

kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut. 

Adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata antara 

lain dapat berupa : 

1. Ganti  rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan; 

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam 

keadaan semula; 

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat 

melawan hukum; 

4. Melarang dilakukannya suatu perbuatan tertentu 

Berkaitan dengan pertanggung jawaban secara perdata terhadap 

kebenaran materiil dalam akta yang  dibuat dihadapan Notaris, walaupun 

ada pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya Notaris tidak 

bertanggung jawab dan  tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat  dihadapannya, bukan 

berarti Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dengan 

sekehendaknya dan tidak sungguh-sungguh  dalam melakukan pembuatan 

suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang 

harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan 
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Hukum dari Notaris itu sendiri. Dengan adanya ketidakhati- hatian 

dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah 

membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus 

dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh 

Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa 

ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. 

Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan 

sendirinya tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya. 

Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi Notaris 

adalah penegakan hukum pidana, dan dalam konteks ini hukum pidana 

dapat ditegakkan apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana. 

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana, ada beberapa pasal 

dalam KUH Pidana yang dapat dikenakan terhadap  profesi Notaris. 

Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : 

Pasal 55 KUHP, menyatakan : 

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 

turut serta melakukan perbuatan. 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 

kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan. Sarana atau keterangan sengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
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b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan 

sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 263 Ayat (1)  KUHP, menyatakan : 

Barang siapa membuat surat palsu atau  memalsukan surat yang 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban)  atau 

sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 

sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan 

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-

surat itu seolah-olah isi surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka 

kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, 

di dalam hukum karena pemalsuan surat, dengan hukum penjara 

selama-lamanya enam tahun. 

Pasal 264 KUH Pidana menyatakan : 

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun,  jika dilakukan terhadap : 

a. Akta-akta otentik; 

b. Surat  hutang atau  sertifikat  hutang dari  sesuatu 

negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum; 

c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 

suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 

d. Talon, tanda bukti deviden, atau bunga dari salah satu 

surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti 

yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 
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e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 

diedarkan. 

2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan 

sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang 

isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar 

dan tidak dipalsu, jika pemalsuan itu menimbulkan 

kerugian. 

Pasal 266 ayat (1)  KUH Pidana menyatakan : 

“Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu 

kedalam sesuatu akta otentik tentang  sesuatu kejadian yang 

kebenarannya harus dinyatakan  oleh  akta itu, dengan maksud 

akan menggunakan atau  menyuruh orang lain menggunakan 

akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal 

sebenarnya,  maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat 

mendatangkan kerugian, dihukum penjara  selama-lamanya  

tujun tahun”. 

4.2  Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham Per.seroan Terbatas yang Dibuat Dihadapan Notaris 

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas kem.udian di berlakunya Undang-Undang Nornor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka Indonesia pada. 

akhirnya memiliki undang-undang khusus mengenai Perseroan Terbata.s 

yang sebel-m-nnya hanya diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
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Dagang (KUHD), termasuk dalarn pembentukan Perseroan Terbatas diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Para pendiri mengadakan 

kesepakatan, yang disusun dalam anggaran dasar. Anggaran dasar ini 

dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka otaris akta tersebut harus 

dalam bentuk otentik Pasal 38 KUHD. Akta pendirian ini kemudian 

disajikan oleh Menteri. Hukum dan HAM Pasal 37 KUHD. Akta pendirian 

yang sudah disahkan ini kernudian didaftarkan pada Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri yang berwenang. Akta pendirian harus dibuat dalam 

bentuk akta otenik dengan ancaman akan batal. Akta yang sudah disahkan 

dan sudah didaftarkan itu kemudian diumumkan dalam Berita Negara atau 

Tambahan Berita Negara Pasal 38 KUHD kalimat kedua KUHD).Status 

badan hukum diperol.eh sejak pengumuman tersebut. 

Dengan peraturan mengenai Perseroan Terbatas sekarang ini 

ketentuan Anggaran dasar perseroan tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT), Ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan UUPT dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, 

dianggap tidak pemah ada dan sesuai dengan ketentuan 1337 KUH Perdata 

ketentuan itu "batal demi hukum" dan tidak mengikat. Adapun hal-hal 

yang perlu ada terkait dengan Anggaran Dasar terdapat da1am Pasal 15 

ayat (1) UUPT :  

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;  

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;  
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c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;  

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal 

disetor; 

e. Jurnlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah 

saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada 

setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;  

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris; 

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris,dan 

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ 

yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan 

dengan Perseroan, termasuk didalamnya melakukan Perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar yang ditetapkan 

oleh Rapat Umum Pemegang dan acara mengenai perubahan Anggaran 

Dasar tersebut wajib dicanturnk.an dengan jelas dalam "panggilan" Rapat 

Umum Pemegang Saham, yang ditegaskan dalam Pasal 19  Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas56. Dari 

pemanggilan tersebut para pemegang saham, direksi maupun komisaris 

diharapkan untuk bisa menghadiri ketentuan acara yang akan 

                                                           
56 Supramono, Gatot. Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru. Jakarta: Djambatan, 1996. Hal 77 



 

101 
 

dilaksanakan suatu perseroan. tersebut. Ketentuan mengenai tata cara 

pemanggilan RUPS termuat dalam Pasal 79 hingga Pasal 83 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan 

yang diberikan kepada RUPS tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, 

akan tetapi kewenangan itu harus sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak boleh 

melebihi ketentuan. dari UUPT, selain itu harus melihat faktor - faktor 

lain seperfi halnya dalam salah satu prakteknya yang mana seorang 

Komisaris diberhentikan secara lan.gsung tan.pa pernah mendapatkan 

haknya sebagai Komisaris, akan tetapi Komisaris tersebut masih menjadi 

penjamin di salah satu. Bank, kejadian seperti ini dapat merugikan 

berbagai pihak. Hasil keputusan RUPS tersebutlah yang merupakan 

tulisan bawah tangan, yang tidak sesuai dengan aturan dan kenyataan 

yang sedang dijalani Perseroan Terbatas. 

Dimana dapat dikembangkan dengan Doktrin piercing the corporate 

veil, dari doktrin ini tanggung jawab mutlak pemegang saham dengan 

tujuan melindungi kepentingan pemegang saham lain yang beritikad baik, 

karena tanggung jawab yang sebatas badan hukum ini dapat ditembus 

terkait hal-hal tertentu hingga dinyatakan harus bertanggung jawab 

sampai harta pribadi. Direksi harus punya itikad baik dan tanggung jawab 

dalam pengurusan (Pasal 97 UUPT), terkait dengan ini untuk 

mengingatkan pengambilan keputusan RUPS dalam hal adanya Sertifikat 

Hak Milik yang masih terikat dengan Bank dan dengan ini Pemegang 

Saham mengetahui akan adanya Sertifikat Hak Milik dari Komisaris yang 
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masih menjadi agunan di Bank dan hingga kini belum selesai, serta 

adanya klausul dalam Perjanjian Kredit di Bank tersebut dengan 

Perseroan yang menyatakan tidak diperkenankan mengganti 

kepengurusan selama Kredit belum selesai, maka dengan ini direks57i. 

dan pernegang sallam telah melakukan itikad yang tidak baik dalam 

mengambil keputusan RUPS.  

RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik,selain 

diatur oleh undang-undang pencatatan hasil notulen rapat tersebut 

merupakan.bentuk hukum nyata dalam kontrak, yang apabila dibuat oleh 

Notaris dengan kehadiran Notaris disebut Berita Acara. RUPS dan atau 

dibuat Dihadapan Notaris tanpa kehadiran Notaris dari notulensi 

keputusan rapat, yang bempa tulisan di bawah tangan dan kemudian akta 

tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang kemudian disebut 

sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(APKRUPS)58. 

Perbedaan Akta Dibuat Oleh Notaris dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Akta dibuat oleh Notaris  Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Dengan Kehadiran Notaris dalam RUPS PT 

secara langsung.  

Dengan tanpa kehadiran Notaris, hanya ada 

penghadap yang merupakan kuasa dari PT.  

Notaris membuat akta otentik, berdasarkan  Notaris membuat akta otentik, berdasarkan 

                                                           
57 Widjaya, I.G.A.Rai. Hukum Perusahaan. C e t .I .Jakarta: Kesaint Blanc, 2000. Hal 87 
58 C. S. T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis), PT. Pradyna 

Paramita, 1994 hal 165 
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undangan untuk membuat notulen RUPS PT, 

disebut Berita Acara RUPS PT (Akta Relaas).  

penghadap dari kuasa PT yang membawa 

notulen rapat bawah tangan, di sebut Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat RUPS PT (Akta 

Partij).  

Penghadap para Pemegang Saham PT   Penghadap adalah kuasa dari PT (direktur). 

 Kegiatannya diadakan bisa di kantor 

Perseroan Terbatas tersebut, atau dikantor 

Notaris.  

 Kegiatannya diadakan di kantor Notaris.  

Tanggung Jawab terletak di Notaris, karena 

disini Notaris membuat Akta berdasarkan apa 

yang dilihat, didengar, dan diputuskan saat 

rapat berlangsung.  

Tanggung Jawab terletak di para penghadap 

dan atau para pihak yang membuat sendiri 

notulen rapat tangan tanpa kehadiran Notaris.  

 

Sebagai dasar hukum pembedaan macam atau jenis suatu akta, dapat 

diketahui dari ketentuan Pasal 1 867 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata51 bahwa ada dua macam akta, yakai akta otentik dan ak-ta. di 

bawah tangan, dimana akta otentik mempunyai kekuatan pernbuktian 

yang sempurna. Pembuktian dengan tulisan adalah sesuatu tanda yang 

dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan tersebut 

dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta59. Akta merupakan tulisan 

yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas ha1 yang disebut di 

                                                           
59 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, PT. Rajagrafindo Persada, 2014 hal 55 
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dalayrinya. Karakter yuridis d.arl sebuah akta adalah ketika akta Notaris 

dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis di muka pengadilan, serta 

syarat dari akta. Notaris sebagia akta otentik terpenuhi. Dalam Hukurn 

(Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri 

dari:  

1. Bukti tulisan; 

2. Bukti dengan saksi-saksi; 

3. Persangkaan-persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Surnpah. 

Akta Notaris pasti asli tidak palsu karena sesuai dengan keterangan 

yang diberikan para pihak. Namun, isi akta Notaris dapat digugat apabila 

dinyatakan terdapat bukti bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan 

itu dinyatakan tidak sesunggulmya, walaupun Notaris sudah menerangkan 

ke dalam akta .bahwa keterangan pihak yang bersangkutan adalah benar 

adanyaa. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai 

kebutuhan dalam dunia praktek perseroan, dan diatur jelas dalam 

peraturan perundang-undangan. Dijelaskan mengenai Perubahan 

anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang 

dibuat notaris harus dinyataka.n da.lam akta notaris paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, berdasarkan 

penjelasan Pasal 21 ayat (5) UUPT yang dimaksud dengan "harus 
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dinyatakan dengan akta notaris" adalah harus dalam bentuk Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat (APKR) atau akta perubahan anggaran 

dasar. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang mana merupakan wujud 

salinan dari isi. Notulen keputusan rapat, biasanya berisi mengenai 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dalam hal perubahan 

Pengurus memang bukan merupakan Perubahan. Anggaran Dasar 

dikarenakan Perubahan Pengurus cukup diberitahukan kepada Menteri, 

sedangkan Perubahan Anggaran Dasar perlu mendapat Persetujuan dari. 

Menteri Pasal 21 UUPT, dimana perubahan anggaran dasar tersebut 

terdiri: 

a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; 

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perseroan; 

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

d. Besarnya mod.al dasar; 

e. Pengurangan modal; 

f. Ditempatkan dan disetor; dan/atau 

g. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka 

atau sebaliknya. 

Suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun 

di bawah tangan dan setiap penyelenggaran RUPS dibuatkan risalah rapat 

atau notulen rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh para RUPS. 

Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta. otentik maka organ 
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suatu perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang 

Notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS 

tersebut organ perseroan akan menguasakan kepada salah satu direksi 

untuk menuangkan keputusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. 

Hal. tersebut juga terdapat dalam penjelasan Pasal 56 Ayat UUPT, 

dimana yang dimaksud dengan "akta", adalah baik yang berupa akta yang 

dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan60. 

Dalam Pasal 84 UUJN bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal 

demi hukum, dimana dapat menjadi alasan mereka untuk menuntut ganti 

rugi, penggantian biaya, dan bunga kepada Notaris. Dari sanksi tersebut 

dapat mengakibatkan pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Untuk 

menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari : 

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara 

langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang 

bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan;  

2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang 

bersangkutan sebagai ata yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta bawah tangan, maka pasal lain yang 

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

Persada hal 89 
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dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN termasuk 

dalam akta batal demi. hukum.  

Jadi, yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan 

jika yang disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, 

sedangkan yang tidak disebutkan secara tegas dalam pasal yang 

bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. 

Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta yang dibuat di bawah 

tangan, ialah : 

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai 

tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu 

demikian; 

2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai 

kekuatan eksekutorial. Sedang akta yang dibuat di bawah 

tangan tidak pernah mempunyai ketika.tan eksekutorial; 

3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawall 

tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik. 

Notulen Rapat merupakan Akta bawah tangan (akta partij) yang 

mana dibuat sendiri oleh para pihak dalam rapat dimana organ-organ 

Perseroan Terbatas mengenai kebenaran dari isi akta para pihak yang 

mengetahui. Mengenai penandatanganan berita acara rapat atau risalah para 

pemegang saham juga diatur pada Pasal 90 UUPT yang menyebutkan 

sebagai berikut:  
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Pasal 90  

1. Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan 

ditandatangani oleh ketua rapal dan paling sedikitt 1 (satu) orang 

pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

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

diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta 

Notaris.  

Yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah penandatanganan oleh 

ketua rapat dan paling sedikit (satu) orang pemegang sah.arn yang 

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin 

kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Menurut pasal. 1, akta 

di bawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti. Bebas" karena akta 

dibawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah 

dibuktikan kekuatan formilnya. Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan 

bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa 

yang termuat didalamnya, selama masih berhubungan dengan pokok isi 

akta. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 1875 KUHPerdata yang berisi 

baliwa akta di bawah tangan juga memerlukan pengakuan agar dapat 

dianggap sebagai bukti yang sempurna. 

Dengan demikian, akta di. bawah tangan berlainan dengan akta 

otentik, sebab bila mana satu akta di .bawah tangan dinyatakan palsu, 

maka yang menggunakan akta di bawah. tangan itu. sebagai bukti 

harustall. membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Nanum demikian akta 

otentik maupun akta yang dibuat di bawah tangan tetap merupakan suatu 
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perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, sehingga dapat 

mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sah 

suatu perjanjian. Akta yang dibuat dihadapan Notaris ini merupakan hal 

yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Isi dari Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan 

Terbatas, pada umumnya adalah tentang perubahan Anggaran Dasar atau 

Hasil Rapat Tahunan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar biasanya 

adalah tentang : 

1. Perubahan Susunan Direksi; 

2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; 

3. Keluar masuk pemegang saham; 

4. Perubahan modal  

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 

Perseroan Terbatas (PT) adalah : 

1. Menyerahkan asli dari Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perseroan Terbatas tersebut; 

2. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perseroan Terbatas, hadir dihadapan Notaris dan 

menandatangani akta; 
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3. Direksi yang diberikan kuasa oleh. RUPS untuk membuat 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perseroan Terbatas menyerahkan: 

a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas beserta 

perubahannya; 

b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia ten.tang pemberian status 

badan hukum suatu. Perseroan Terbatas; 

c. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris Perseroan 

Terbatas tersebut; 

d. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perseroan;  

e. Surat Keterangan Domisili Perseroan; 

f. Surat-surat lainnya seperti Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

Sebagai pendukung analisa adapun data lapangan,Notaris selain 

persyaratan yang diatas, suatu keputusan dari Notulen Rapat yang 

akan dibawa ke Notaris haruslah : 

1. Orang yang berwenang untuk mengambil keputusan 

2. Isi Notulen Rapat sesuai dengan agenda rapat, serta hasil 

keputusan Rapat sesuai dengan kuorum 

Mengenai bentuk kuorum tersebut dapat diketahui bagaimana 

nantinya dalam rapat tersebut dapat mengambil keputusan, karena jika 
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hanya dengan kuorum kehadiran dan kuorum untuk mengambil keputusan 

tidak terpenuhi, maka sebuah keputusan pun tidak dapat diambil, berikut 

yang harus diperhatikan mengenai kuorum : 

a. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS 

mengenai mata acara biasa, diatur pada Pasal 86 UUPT:  

I. Kuorum kehadiran 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili; 

II. Selanjutnya menurut pasal 87 ayat (2) uupt, keputusan 

sah, jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan.  

b. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis 

mata acara atau agenda "perubahan" Anggaran Dasar, diatur 

pada Pasal 88 UUPT, dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara, hadir atau diwakili, dan 

II. Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 

c. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS 

mengenai mata acara Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan pen-nohonan 

agara Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu 
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berdirinya dan pembubaran Perseroan, merujuk pada Pasal 89 

UUPT dengan ketentuan sebagai berikut: 

I. Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit 3/4 (tiga 

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara, hadir atau diwakili, 

II. Keputusan sah, apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga 

perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.  

Selain itu Notaris perlu meneliti akan agenda Rapat sesuaikah dengan 

basil Notulen Rapat. Dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, jika 

kuorum untuk pengambilan keputusan tidak terpenuhi maka rapat hanya 

boleh mengeluarkan Notulen Rapat tanpa adanya keputusan. Jika dalam 

Notulen keputusan rapat Perseroan Terbatas tersebut ada agenda 

mengenai pengundur dirian dari salah satu pengurus atau organ sebaiknya 

Notaris berhak meminta surat pengunduran diri tersebut baik ash ataupun 

fotokopi yang sesuai asli yang mana aslinya sudah diperlihatkan. kepada 

Notaris saat pihak atau kuasa menghadap dan menjaitnya dalam minuta 

Akta. Jika dalam RUPS memberhentikan seorang pengurus atau organ, 

sebaiknya selain hal diatas perlu Pula adanya surat persetujuan masing-

masing pihak yang terkait dengan Perseroan Terbatas untuk memastikan 

kewajiban dan hak sudah dipenuhi dan didapat baik oleh organ tersebut 

maupun Perseroan Terbatas. 

Akta yang dibuat dihadapan Notaris benipa Akta Pemyataan 

Keputusan Rapat Ummn Pemegang Salim Perseroan Terbatas diatur 
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dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 200761, 

namun suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris dikatakan otentik dan 

memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut 

haruslah sah secara formalitas pada saat pembuatannya bentuk maupun 

materiil isi dari akta dan secara lahiriah dimana selama pihak yang ada 

dalam akta temasuk akta bawah tangan mengakui kebenaran akta maka 

akta tersebut berlaku sah. Jika tidak dipenuhinya hal-hal tersebut maka 

dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otentisitasnya dan menjadi akta 

dibawah tangan bahkan nantinya dapat dibatalkan atau batai demi hukum, 

karena kemungkinan akan hilangnya otentisitasnya akta di bawah tangan 

lebih besar dibandingkan dengan akta otentik62. Suatu Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris dimana 

akta ini juga merupakan akta Notariil yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna apabila syarat, tata cara pembuatan dan 

prosedumya sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. Hal irn dapat 

memenuhi kebutuhan Lahiriahnya dengan melihat syarat sah nya dahulu 

suatu perjanjian dibuat dimana sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu :  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

                                                           
61 Tobing, G.H.S.Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1996. Hal 79 
62 Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. Grosse akta, dalam Pembuktian dan 

Eksekusi. Cet.I. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Hal 86 
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Tata cara pembuatan akta dimana harus sesuai dengan aturan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 

terlebih mengenai ketentuan cara pembuatan akta yang tercantum dalam 

Pasal 38 UUJN mulai awal akta hingga akhir akta terpenuhi, prosedur 

disini mengenai notulensi rapat bawah tangan yang dibuat oleh para 

persero PT itu sudah sesuai dengan UUPT dimana m.encakup kuorum rapat 

sesuai dengan agenda yang diadakan. Terkait dengan kekuatan yang ada 

pada akta otentik Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham, maka dapat ditunjukkan dengan kekuatan pembuktian diantaranya 

adalah63 :  

a. Kekuatan Formal 

Dengan adanya kekuatan formal ini jelas bahwa Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat tersebut bisa dilakukan dengan adanya 

ketentuan untuk dapat dibuatnya akta selain Berita Acara yang 

dibuat oleh Notaris, paling lambat 30 hari.  

b. Kekuatan Lahiriah 

Kekuatan ini dapat membuktikan akan kesesuaian mengenai 

syarat yang sudah hams terpenuhi dalam akta otentik. Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umutn Pemegang Saham sesuai 

dengan syarat sah nya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, 

mengenai pembuatan Akta dalam Pasal 38 UUJN dan mengenai 

jumlah kuorum dalam Perseroan Terbatas, serta ketentuan akan 

kelengkapan mengenai Notulen hasil keputusan Rapat Umum 

                                                           
63 Subekti. Hukum Pembuktian. Cet. 7. Jakarta': Pradnya Paramita, 1985. Hal 54 
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Pemegang Saham yang disesuaikan dengan agenda rapat dan 

kehadiran kuorum untuk hal pengambilan keputusan.  

c. Kekuatan Materiil. 

Kekuatan bukti materiil disini adalah kepastian bahwa apa yang 

ada dalarn Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham itu merupakan pernbuktian yang sah terhadap pihak-pihak 

yang membuat akta tersebut atau mereka yang mendapat hak 

terkait penandatanganan akta sebagai pihak di dalam. akta dan 

berlaku. untuk semua pihak dalam Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat serta ketentuan yang akan mengubah hal tertentu 

dikarenakan isi dari akta tersebut. Baru dapat dibuktikan setelah 

pihak-pihak yang bersangkutan mengakui atau menyangkal akan 

kebenaran isi notulen hasil keputusan rapat dan. Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Akta notariil sangat penting, hal ini berhubungan erat dengan beban 

pembuktian terhadap .lahirnya suatu perjanjian dengan dokumen 

pendukung. Pembuktian im.melalui akta notariil memiliki kekuatan yang 

berbeda dengan akta dibawah tangan, terhadap akta dibawah tangan 

beban pembuktian harus melalui proses persidangan biasa, dimana para 

pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran para 

pihak, kebenaran tanda tangan dan kebenaran persetujuan para pihak 

dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta dibawah tangan tersebut, 

sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak. yang disanggah 

untuk memberikan bukti-bukti lain. Sebaliknya, terhadap akta Notariil, 
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kebenaran terhadap Notariil sepanjang dapat tidak ada pembuktian 

sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah sebenarnya harus 

membuktikan sanggahannya tersebut.  

Dari pembuatan akta baik dibuat oleh ataupun dibuat dihadapan 

Notaris yang terpenting adalah pembuatan akta Notaris yang hams di 

dasar pada keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dan 

para pihak, dengan itu Notaris tetap harus memberikan penyuluhan 

hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada kepada para pihak. 

Berdasarkan keinginan atau permintaan para pihak inilah. yang mendasari 

Notaris untuk mendirikan saran kepada para pihak sesuai aturan, jadi 

saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak 

sendiri bukan perbuatan Notaris.  

Kekuatan hukumnya sempuma dari suatu akta yang dibuat dihadapan 

Notaris dimana tanpa kehadiran Notaris. Selama dalam pembuatan 

aktanya tidak terdapat cacat formal, lahir dan materiil yang menjadikan 

akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum serta sesuai dengan 

dasar pembuatan dalam Akta. Pasal 38 UUJN dan isi dalam Akta tetap 

memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait serta Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas tersebut, maka Akta Pernyataan Keputtisan 

Rapat tersebut sempurna dan mengikat. Sempurna, artinya baha akta 

tersebut sudah tidak memerlukan lagi suatu penambahan pembuktian, 

sedangkan untuk isi dari akta tersebut dapat mempunyai pembuktian yang 

sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang bersangkutan, apabila 

tanda tangan dalam notulen rapat di bawah tangan tersebut diakui oleh 
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para pihak dan tidak disengketakan. Akta PKR sendiri dapat dikatakan 

mempunyai pembuktian yang mengikat dan sempurna, seperti akta 

notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


