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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang 

berada di garis khatulisitiwa dan terletak di antara benua Asia dan 

Australia dan dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman era globalisasi ini kebutuhan 

manusia semakin lama semakin meningkat. Dengan jumlah penduduk 

lebih dari dua ratus enam puluh juta jiwa pada tahun 2019, Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. 

Banyaknya penduduk tersebut tentu harus disyukuri dan harus dinggap 

sebagai bonus demografi. Akan tetapi pembangunan yang tidak tepat 

dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan baru, khususnya yang 

menyangkut kesejahteraan masyarakat. 

 Sejak zaman order baru, pemerintah aktif mengupayakan 

pembangunan di setiap lini kehidupan khususnya di bidang 

perekonomian. Pada era reformasi, Pembangunan Nasional sudah 

dimulai untuk menopang perekonomian dalam negeri. Hal ini juga 

memberikan dampak positif pada perekonomian dalam negeri dengan 

terlihatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat. 

Pembangunan Nasional bertujuan untuk memberikan kondisi 

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik dalam materiil dan 



 

2 
 

spiritual yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 yang merupakan pedoman Negara Indonesia.  

 Pada zaman Pembangunan Nasional ditandai dengan 

menurunnya laju inflasi yang sebelumnya merupakan sebuah masalah 

bagi negara kita Indonesia, serta menguatnya stabilitas mata uang rupiah 

dan juga harga pasar saham. Sejak zaman orde baru dengan dibukanya 

keran investasi besar-besaran bagi pihak asing hingga sekarang hal ini 

semakin menambah daya saing di antara masyarakat untuk berperan 

aktif di dalam dunia usaha. Pada tahun 1989 tercatat 37 perusahaan go 

public dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta1. Selain 

perekonomian yang semakin membaik, investasi juga didukung dengan 

semakin banyaknya regulasi yang memudahkan investor dalam 

melakukan penanaman modal di Indonesia. Salah satu regulasi tersebut 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang 

Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007. Regulasi ini dipercaya dapat memberikan rasa 

aman dan serta memberikan perlindungan hukum yang baik dalam 

menjalankan usaha di Indonesia, mengingat ini merupakan hal yang 

wajar dalam praktik usaha. 

Selain perseroan terbatas, sebenarnya ada berberapa bentuk 

badan usaha lainnya yang dapat dipilih pelaku usaha untuk menjalankan 

kegiatan usahanya di Indonesia. Banyaknya pilihan bentuk badan usaha 

tersebut memberikan banyak opsi bagi para pelaku usaha untuk dapat 

                                                             
1 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, cet.I, (Jakarta:Kencana,2019), hlm.19. 
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menentukan badan usaha apa yang paling cocok dengan karateristik 

usahanya. Yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam perseroan terbatas, 

kekayaan para pemegang saham terbatas pada apa yang sudah 

disetornya ke dalam perseroan. Adapun Perseroan Terbatas merupakan 

suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal 

terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak 

saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas merupakan badan yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan 

kegiatan usaha nya. 

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas (UUPT) 

mendefinisikan PT sebagai berikut:  

 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.  

 Mengenai syarat-syarat, tahapan ataupun prosedur dalam 

melakukan pendirian Perseroan Terbatas tercantum pada Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas diantaranya menentukan bahwa 

Perseroan Terbatas didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih 

dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Namun hal 

tersebut tidak dapat berlaku pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Hal tersebut dimungkinkan karena sifat dari pendirian Badan Usaha 

https://id.wikipedia.org/wiki/Saham


 

4 
 

Milik Negara (BUMN) didasarkan pada peraturan perundang-undangan 

tersendiri, karena memiliki status dan karakteristik khusus.2  

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, para pendiri wajib 

membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris, yang berarti 

merupakan akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 

menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. Pendirian disini berarti bahwa 

pendiri tidak hanya mendirikan sebatas formalitas belaka, tetapi pendiri 

juga harus berperan serta dalam mengambil bagian saham dalam 

perseroan. Dalam akta pendirian, termuat anggaran dasar yang akan 

menjadi pedoman bagi perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya 

agar dapat berjalan dengan baik. Menurut pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar 

memuat sekurang-kurangnya:  

a.  Nama dan tempat kedudukan Perseroan;  

b.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;  

c.  Jangka waktu berdirinya Perseroan;  

d.  Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan 

modal disetor;  

                                                             
2 I.G.A.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet.I, (Jakarta: Kesaint Blanc,2000), hlm.153. 
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e.  Jumlah 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;  

i.  Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas tersebut memberikan pengaturan bahwa setidak-

tidaknya harus diatur mengenai organ perseroan dan saham dalam 

anggaran dasar. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas.3 Maka pihak yang menyertakan modal tersebut 

memiliki hak atas pendapatan perusahaan, hak atas asset perusahaan, 

dan juga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Kemudian dalam pendirian Perseroan Terbatas wajib dibuat akta 

pendirian dengan akta notaris, yang berarti merupakan akta otentik. 

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimakksud dalam undang-undang ini. 

                                                             
3 IDX: “Saham” https://www.idx.co.id/produk/saham/ diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 

09.05 W.I.B. 

https://www.idx.co.id/produk/saham/
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Profesi Notaris juga terdapat tugas-tugas, kewajiban serta larangan yang 

diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti dalam Pasal 17 

Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak diperbolehkan:  

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari 

kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah 

c. Merangkap sebagai pegawai negeri;  

d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;  

e. Merangkap jabatan sebagai advokat;  

f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan 

usaha swasta; 

g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dan/atau  Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan 

Notaris; 

h. Menjadi Notaris Pengganti; atau  

i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.  

Akta pendirian perseroan terbatas yang telah dibuat oleh notaris, 

sah berdiri sejak akta pendirian tersebut ditandatangani oleh para pendiri 

dan perseroan pada tahap ini belum memperoleh status badan hukum.  

Status badan hukum diperoleh setelah Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia terbit mengenai pengesahan badan 
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hukum perseroan tersebut. Untuk memperoleh pengesahan tersebut, 

pendiri bersama-sama atau melalui notaris mengajukan permohonan 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

 Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas ada bagian yang 

merupakan hal penting yaitu Anggaran Dasar. Anggaran Dasar adalah 

perjanjian bagi perseroan yang bersangkutan dan pemegang saham, 

Direksi dan Dewan Komisaris. Anggaran Dasar mencantumkan 

mengenai tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh 

Organ Perseroan Terbatas. Dalam Anggaran Dasar mengatur hal-hal 

yang sifatnya tidak diatur dalam Undang-Undang dan tidak boleh 

bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, 

kesusilaan serta ketertiban umum. 

 Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikenal ada dua 

macam perubahan anggaran Dasar yaitu: 

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan 

dari Menteri, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, dan; 

2. Perubahan   Anggaran  Dasar yang cukup diberitahukan 

kepada Menteri. 

Dalam perubahan anggaran dasar diperlukan Akta Notaris 

sebagai syarat yang mutlak. Perubahan anggaran dasar ditetapkan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham namun tetap terlaksana walaupun tanpa 

kehadiran Notaris. Karena suatu RUPS tidak perlu mutlak harus dihadiri 
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dan dicatat oleh notaris.4 Rapat Umum Pemegang Saham yang 

terlaksana dihadapan notaris akan dimuat dalam akta risalah rapat yang 

merupakan relaas akta atau akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat 

umum, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan 

tanpa dihadiri oleh notaris atau dibawah tangan maka akan dimuat 

dalam notulen rapat yang ditunjuk atau diberikan kuasa untuk membuat 

notulen RUPS perseroan tersebut, biasanya Legal Staff dari perusahaan 

tersebut. Notulen rapat yang ditunjuk harus menghadap notaris, 

menyatakan apa yang dibicarakan, terjadi, dan diputuskan oleh RUPS 

dalam akta notaris. Akta semacam inilah yang dinamakan Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).5 

 Akta notaris atau Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) adalah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 

dibuat. Akta otentik berdasarkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata harus 

memenuhi syarat-syarat seperti dibuat dihadapan pejabat umum yang 

berwenang dimana tempat akta itu dibuat. Adapun akta yang dibuat, 

walau sudah ditandatangani oleh para pihak, dan tidak memenuhi 

persyaratan yang ada pada Pasal 1868 KUHPerdata, maka tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik, dan hanya mempunyai kekuatan 

sebagai tulisan di bawah tangan atau akta bawah tangan (Pasal 1869 

                                                             
4 Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.61. 
5 Ibid., hlm.62. 



 

9 
 

KUHPerdata) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna seperti akta otentik. 

 Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik diatur 

didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabaan Notaris. Di dalam Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris merupakan 

pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. 

Namun seiring dalam berjalannya waktu, dalam menjalankan 

kegiatan usaha, Perseroan Terbatas yang sudah didirikan minimal oleh 2 

(dua) orang atau lebih ini seringkali tidak berjalan mulus seperti 

sediakala. Salah satu contoh ketika salah satu pihak merasa dirugikan 

oleh pihak yang lain, tidak lagi satu visi misi dalam menjalankan 

kegiatan usaha dan ada juga ketika salah satu pihak membutuhkan uang 

untuk keperluan yang mendesak. Sehingga mengakibatkan ada salah 

satu pihak yang melakukan peralihan hak atas saham atau yang dikenal 

jual beli saham. Pada dasarnya kegiatan peralihan hak atas saham atau 

transaksi jual beli saham ini harus didasari dalam kesepakatan yang 

sudah terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas didalam Akta 

Pendirian. Tentu apabila dalam Anggaran Dasar sudah diatur mengenai 

transaksi jual beli saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) maka para pihak harus wajib melakukan transaksi jual beli 
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saham tersebut melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham dan 

apabila dilanggar maka transaksi jual beli saham tersebut akan menjadi 

batal demi hukum. Namun bagaimana jika hal ini tidak diatur di dalam 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut dan para pihak ingin 

mengalihkan saham nya kepada pihak lain atau salah satu pihak yang 

tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga 

melakukan pengalihan saham tersebut secara dibawah tangan. 

Untuk menjawab kendala tersebut demi tercapainya kepastian 

hukum maka peneliti melakukan penelitian Undang-Undang Perseroan 

Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta sumber-sumber lain maka 

Oleh karena itu, peneliti mencoba mengangkat permasalahan tersebut 

dengan menuangkannya dalam tesis  yang berjudul: 

 

“KEABSAHAN JUAL BELI SAHAM YANG DILAKUKAN 

TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

berberapa permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana keabsahan jual beli saham yang dibuat secara dibawah 

tangan? 

2. Bagaimana keabsahan jual beli saham yang dilakukan tanpa 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham? 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

1.  Maksud Penelitian 

a. Untuk memberikan pengetahuan di bidang hukum bagi perusahaan 

serta pemegang saham mengenai keabsahan jual beli saham yang 

dibuat secara di bawah tangan. 

b. Untuk memberikan pengetahuan di bidang hukum bagi Perusahaan 

serta  pemegang saham untuk mengetahui keabsahan jual beli 

saham yang dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

2.  Tujuan Penelitian 

Penelitian Hukum ini mempunyai tujuan yang inigin dicapai guna 

mengungkapkan hal yang perlu diketahui. Tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Objektif 
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Tujuan objektif merupakan tujuan penelitian dilihat dari tujuan 

umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui keabsahan jual beli saham yang dibuat secara 

dibawah tangan. 

2) Mengetahui keabsahan jual beli saham yang dilakukan tanpa 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 

b. Tujuan Subjektif 

Tujuan subjektif merupakan tujuan penelitian dilihat dari tujuan 

pribadi peneliti   sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Untuk memperoleh informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun penelitian hukum berupa tesis agar dapat memenuhi 

persyaratan akademis guna memperoleh persyaratan akademis 

guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 

Jakarta. 

2) Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah 

peneliti peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti 

sendiri serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan. 

3) Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta 

pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek peneliti 

dalam bidang hukum kenotariatan, khususnya terkait dengan 
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keabsahan jual beli saham yang dilakukan tanpa persetujuan 

Rapat Umum Pemegang Saham agar tidak terjadi masalah 

hukum yang dapat terjadi dikemudian hari. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Di samping tujuan penelitian tersebut di atas, terdapat pula 

kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, yang antara lain adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Memberi penjelasan dan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya dalam bidang hukum perseroan terbatas dan dapat 

digunakan sebagai acuan terhadap penelitian maupun penelitian sejenis 

di masa yang akan datang. Dan juga diharapkan dapat menambah 

refrensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang transaksi jual 

beli saham yang dilakukan dibawah tangan dan / atau dilakukan 

sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Sedangkan kegunaan praktis adalah untuk memberikan sumbangan 

yang konkret kepada pihak-pihak yang secara khusus terlibat di dalam 

transaksi jual beli saham yang dilakukan dibawah tangan dan / atau 

dilakukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di 

Indonesia. Dan diharapkan memberikan pengetahuan yang berguna 

bagi peneliti mengenai topik permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. 
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E. SISTEMATIKA PENELITIAN  

Laporan hasil penelitian ini disusun dan dibagi atas berberapa bab 

dalam  sub bab yang pengurainnya adalah sebagai berikut: 

 

 

BAB I :  PENDAHALUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,   

Maksud dan Tujuan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penelitian 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang 

menghubungkan variable penelitian yang satu dengan yang 

lainnya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan 

Perseroan Terbatas (PT), Perjanjian, Profesi Notaris. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode atau cara yang diperlukan 

untuk menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang 

hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini diuraikan tentang jenis penelitian, data yang 

dipergunakan, sumber penelitian hukum, pendekatan dan 

metode penelitian data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta uraian secara  

mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan 
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menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-

teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta 

penerapannya, yaitu mengenai: 

1.  Keabsahan jual beli saham yang dibuat secara dibawah 

tangan. 

2.  Keabsahan jual beli saham yang dilakukan tanpa 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.  

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas 

permasalahan  penelitian berdasarkan hasil penelitian 

permasalahan dan saran sebagai Solusi alternatif yang 

diusulkan peneliti atas kendala-kendala yang masih dihadapi 

atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan 

penelitian dan penelitian terhadap permasalahan tersebut. 
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