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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 

merupakan negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). Dalam tatanan negara 

dan pemerintahan, hukum menjadi perlindungan bagi kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara1. Hukum memberikan jaminan bagi seluruh warga 

negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, menjadi dasar landasan 

dalam membentuk pemerintah negara Indonesia. Hukum mengatur segala 

hubungan hukum antara para subjek hukum baik sesama individu, individu 

dengan kelompok (masyarakat) maupun individu dengan penguasa yakni 

pemerintah.2 Tatanan kehidupan bermasyarakat perlu diatur sehingga 

memberikan jaminan perlindungan hukum, kepastian dan ketertiban dalam 

segala aspek politik, sosial maupun ekonomi termasuk dalam hal 

perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, 

kegiatan sosial dan lain-lain. Dalam interaksinya, kedudukan setiap subjek 

hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban seyogyanya diatur secara 

                                                
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003. Hlm.21. 
2 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, 

Alumni, Bandung, 2000. Hlm.43. 
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jelas, sehingga lahirlah suatu akta autentik yang menjadi alat pembuktian 

yang diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban.3 

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata menegaskan bahwa “Suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

ditempat akta itu dibuat”.4 Hal ini juga senada dengan definisi Akta Autentik 

berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN  yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya 

disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. 

Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) menegaskan bahwa “Notaris 

merupakan Pejabat Umum Pembuat Akta”. Akta autentik lahir bukan hanya 

tuntutan peraturan perundang-undangan5 tetapi merupakan kebutuhan karena 

dikehendaki para pihak yang berkepentingan.6 Dalam menilai akta autentik 

dikedepankan asas praduga sah karena sebagai alat bukti tertulis, akta 

autentik memberikan petunjuk dan kebenaran materil mengenai hal-hal yang 

dinyatakan dalam akta.7 

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN. Dalam menjalankan 

kewenangannya, Notaris harus bertanggungjawab, teliti, memiliki 

                                                
3 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm.29. 
4 R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Hlm.475. 
5 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994. Hlm.3. 
6 G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992. Hlm.5-6. 
7 Komar Andasamista, Notaris Selayang Pandang, Alumni, Bandung, 1983. Hlm.3. 
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pengetahuan yang cukup dalam bidangnya sehingga mampu memberikan 

penyuluhan hukum kepada klien tentang akta yang dibuatnya, menjunjung 

tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan kode etik dalam memberikan 

pelayanan yang professional kepada kliennya.8 Notaris sebagai profesi 

hukum, lahir dari kebutuhan dalam pergaulan anggota masyarakat. 

Kebutuhan tersebut juga sejalan dengan perkembangan bisnis termasuk 

dalam kebutuhan di bidang Pasar Modal.  

Pembangunan dan pengaturan Pasar Modal Indonesia mendorong 

perkembangan ekonomi nasional dengan  bertujuan  untuk mewujudkan  

masyarakat  adil  dan makmur.  Hal  itu  dieksplisitkan  dalam konsiderans  

huruf  a  Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1995  tentang  Pasar Modal   

(“UUPM”).  Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, harus benar-

benar tercermin  bahwa  Pasar  Modal  dapat memberi wadah bagi seluruh 

kalangan masyarakat  Indonesia.  Namun demikian, pada kenyataannya 

hingga kini pasar  modal  belum benar-benar dapat  dinikmati  untuk seluruh  

kalangan  masyarakat,  karena dalam pengaturannya tidak ditemukan aturan  

yang  benar-benar  mewadahi Pasar Modal  bagi masyarakat pemodal kecil9. 

Dalam konsep  “negara  pengurus”  (welfare state),  pada  intinya  negara  

memang diharapkan  turut  bertanggungjawab untuk mengintervensi pasar, 

mengurus kemiskinan,  dan  memelihara  orang miskin untuk mewujudkan 

                                                
8 Rahmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999. Hlm.3. 
9 Jurnal Hukum, Landasan Filosofis Pengaturan Pasar Modal  Di Indonesia: Harapan Dan 

Kenyataan, Marihot Janpieter H, 2016, Hlm 182 
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kesejahteraan. Konsep tersebut berbanding terbalik dengan  negara  kapitalis 

yang menganggap kemiskinan  dan  perekonomian  pada umumnya  

merupakan  urusan  pasar, dan karena itu tidak perlu diurus oleh negara  

(pemerintah). Negara Indonesia di dalam UUD 1945  merumuskan  satu  bab 

tersendiri tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 

33 dan 34. 10 

Sejalan dengan usaha Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, geliat Pasar Modal Indonesia 

semakin berkembang seiring dengan stimulus yang dilakukan oleh 

Pemerintah melalui ditetapkannya beberapa peraturan yang berlaku di Pasar 

Modal  yang mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan dengan skala 

Usaha Kecil Menengah atau small medium enterprise (“UKM”) dengan 

membuka akses bagi UKM untuk memperoleh kesempatan dalam mencari 

pendanaan di Pasar Modal  melalui  penawaran umum perdana saham atau 

intial public offering (“IPO”). Sebelumnya Pemerintah juga telah 

mengalihfungsikan pelaksanaan pengawasan kegiatan di Pasar Modal di 

Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tahun 2011 

berdasarkan Undang-undang11. OJK dalam struktur Pasar Modal menempati 

kedudukan tertinggi sebagai Pengawas Pasar Modal dan merupakan lembaga 

independen dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk pengaturan, 

pengawasan dan pemeriksaan serta penyidikan dibidang Pasar Modal 

                                                
10 Ibid, Hlm 186 
11 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 
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berdasarkan UUPM dan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPM disebut bahwa “Emiten adalah 

pihak yang melakukan Penawaran Umum”. Setiap Emiten yang akan 

melakukan Penawaran Umum, wajib mengajukan Surat Permohonan 

Pernyataan Pendaftaran kepada OJK untuk mendapatkan Efektifnya 

Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.A.2. tentang 

Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan 

IX.A.2.”). Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh OJK, 

sangat diperlukan oleh Emiten dalam proses Penawaran Umum, karena 

dengan diterimanya surat tersebut, maka Emiten memiliki legalitas yang sah 

untuk menawarakan saham kepada masyarakat.  

Demi tercapainya proses Penawaran Umum, Emiten sangat 

membutuhkan peran dari pelaku Pasar Modal lainnya baik dari Perusahaan 

Efek yang akan membantu menjamin penjualan saham kepada masyarakat, 

maupun dari kategori Profesi Penunjang Pasar Modal khususnya Notaris12.  

Notaris memiliki peran yang cukup signifikan pada setiap tahapan proses 

IPO. Mengingat perannya tersebut di atas, Notaris sebagai profesi penunjang 

Pasar Modal  harus memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

                                                
12 Pasal 64 ayat (1) UUPM, mengatur bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal  terdiri dari: 

a. Akuntan; 

b. Konsultan Hukum; 

c. Penilai; 

d. Notaris; dan 

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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di bidang Pasar Modal  yang berlaku dan melaksanakan kegiatannya secara 

independen. 13   

Dalam proses IPO Salah satu tugas yang menjadi tanggungjawab 

Notaris adalah pembuatan akta perubahan anggaran dasar Perseroan dari 

perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, pembuatan akta-akta yang 

berhubungan dengan Emisi Efek seperti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 

(“PPEE”) dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (“PPAS”). PPEE 

dibuat antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek. Berdasarkan Pasal 1 

angka 17 UUPM, “Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat 

kontrak dengan Emiten   untuk   melakukan   Penawaran   Umum   bagi   

kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek 

yang tidak terjual”. Notaris selaku profesi penunjang Pasar Modal haruslah 

paham mengenai Pasar Modal itu sendiri, dengan tujuan agar produk Akta 

yang dibuat tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Atas dasar inilah 

melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang 

Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (“POJK 67/2017”), OJK 

mewajibkan kepada Notaris untuk terlebih dahulu terdaftar dengan tetap 

mengembangkan diri melalui pendidikan profesi selaku Profesi Penunjang 

Pasar Modal. Tugas dan tanggung jawab Notaris selaku Profesi Penunjang 

Pasar Modal bukan hanya terhadap keabsahan dan keautentikan akta-akta 

yang dibuat, namun juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam 

                                                
13 I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal  Modern., Yayasan SAD Satria Bakti, 2000, Hlm.206 
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dokumen-dokumen terkait Penawaran Umum. Lebih lanjut setiap akta yang 

dibuat oleh Notaris harus selalu berpegang pada azaz dan prinsip umum yang 

diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan Standar Profesi 

Notaris. 

Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris berfungsi sebagai menjadi 

alat bukti yang sempurna di Pengadilan dalam hal terjadi sengketa diantara 

para pihak  terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam 

hukum, dan lain sebagainya, 14 dimana akta autentik bersifat mengatur 

berdasarkan kesepakatan para pihak sebagai langkah preventif untuk 

meminimalisir timbulnya sengketa hukum dikemudian hari. Sehingga 

Notaris berperan dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat 

menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas 

suatu kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.15  

Seorang Notaris sama seperti manusia biasa adakalanya mereka bisa 

sakit ataupun ada keperluan mendesak dalam kehidupan pribadi dan 

sosialnya, maka dari disamping memenuhi kewajibannya, Notaris juga 

memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu diantaranya hak 

untuk mengajukan cuti dan mengangkat seorang Notaris Pengganti 

                                                
14 Sjaifurrachman, Habib Adjie, “Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta”, (Bandung: Cv. Mandar maju, 

2011, hal. 7.    
15 Abdul Ghofur Anshori. 2009. “Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika”, Yogyakarta: UII-Press, 

hlm. 46. 3 
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berdasarkan Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 UUJN. Berdasarkan Pasal 1 

angka 3 UUJN Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara 

diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, 

sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai 

Notaris. 

Aturan mengenai syarat di angkatnya Notaris Pengganti diatur dalam 

Pasal 32 UUJN. Khusus Notaris yang bertugas sebagai profesi penunjang 

Pasar Modal dalam hal cutinya juga harus mengikuti ketentuan Pasal 22 

POJK 67/2017 disebutkan bahwa : 

(1) Dalam hal Notaris bermaksud untuk cuti dalam jangka waktu paling 

singkat 1 (satu) tahun, Notaris harus menyampaikan surat permohonan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan 

jangka waktu cuti. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

penyampaian penunjukan Notaris Pengganti. 

Dalam Pasal 29 POJK 67/2017 juga disebutkan bahwa Notaris  

Pengganti  wajib  terlebih  dahulu  terdaftar  di OJK untuk dapat memberikan 

jasa di bidang Pasar Modal. Notaris Pengganti muncul karena keberadaan 

Notaris Pengganti merupakan suatu keniscayaan dan sangat penting dalam 

rangka mengisi kekosongan pejabat Notaris yang sedang cuti, sakit, atau 

untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, agar 

tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Akta yang dibuat oleh 

Notaris maupun Notaris Pengganti sebagai alat bukti, harus memiliki unsur 

kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil, maka dari itu profesi 

Notaris harus memenuhi semua persyaratan baik formil maupaun materil 
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sebagaimana diatur dalam UUJN maupun peraturan terkait lainnya termasuk 

POJK dalam hal Notaris atau Notaris Pengganti yang bersangkutan menjadi 

profesi penunjang untuk kegiatan Pasar Modal.   

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini jumlah Notaris penunjang 

Pasar Modal masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan populasi 

Notaris  keseluruhan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya syarat dan 

ketentuan spesifik untuk Notaris penunjang Pasar Modal  harus memiliki 

pengetahuan yang komprehensif mengenai Pasar Modal  itu sendiri, serta 

terbatasnya transaksi-transaksi Pasar Modal  yang memang kebanyakan 

terpusat di kota-kota besar saja seperti Jakarta. Dari hasil wawancara Penulis 

dengan salah satu Notaris menyebutkan bahwa sedikitnya jumlah akta terkait 

transaksi Pasar Modal  menyebabkan sebagian dari Notaris penunjang Pasar 

Modal  melepaskan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar 

Modal nya, ditambah lagi dengan adanya kewajiban pungutan wajib profesi 

yang tetap harus dibayar terlepas dari ada ataupun tidaknya akta yang dibuat 

sehubungan dengan Pasar Modal.  Sementara berdasarkan data dari OJK, per 

bulan Maret 2020 dari total 246 (dua ratus empat puluh enam) orang Notaris 

Pasar Modal yang terdaftar hanya ada 2 (dua) orang Notaris Pengganti yang 

memiliki STTD. 

Keterbatasan Notaris Pengganti yang terdaftar di OJK menyebabkan 

adanya kesulitan dari Notaris penunjang Pasar Modal yang hendak 

melaksanakan cuti selama proses penugasannya dalam transaksi IPO, hal 
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tersebut dikarenakan Notaris harus menjaga kepentingan Emiten selama 

proses IPO tetap dapat terlaksana dengan baik tanpa terganggu dengan cuti 

Notaris yang bersangkutan. Adapun disisi lain, jangka waktu pelaksanaan 

IPO yang ditempuh oleh Emiten terbatas berdasarkan Pasal 36 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi 

Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 

Bersifat Ekuitas (“POJK 8/2017”) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal cut 

off Laporan Keuangan Audit terakhir yang digunakan untuk Pernyataan 

Pendaftaran kepada OJK juncto Pasal 11 huruf c Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam 

Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil 

Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah disebutkan bahwa dalam hal 

efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi  6 (enam) bulan dari laporan 

keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus 

dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh Akuntan 

Publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran 

dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan. 

Sehingga dalam hal ini Notaris yang ditunjuk memiliki kewajiban moral 

terhadap Emiten untuk memberikan solusi yang dapat mengakomodir 

kebutuhan Emiten tanpa mengganggu haknya untuk mengajukan cuti. 

Kondisi ini terjadi pada Emiten PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (“ESIP”) yang 

melakukan IPO pada tahun 2019 lalu sebagaimana tertulis dalam Prospektus 
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ESIP yang menunjukan bahwa terdapat 2 (dua) orang Notaris yang membuat 

PPEE dalam rangka IPOnya. 

Sehubungan dengan cuti tersebut bagaimanakah pengalihan tugas 

Notaris di bidang Pasar Modal kepada Notaris lain dalam proses IPO tersebut 

untuk menjamin kepentingan Emiten tetap terlaksana dengan baik dan tepat 

waktu? berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan berjudul “KEWAJIBAN NOTARIS PENUNJANG 

PASAR MODAL ATAS PENGALIHAN TUGAS KEPADA NOTARIS 

LAIN DALAM PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 

OLEH EMITEN SKALA UKM BERDASARKAN PERATURAN OJK 

NO. 67/POJK.04/2017” 

Setelah menelusuri kepustakaan pada Universitas Pelita Harapan, 

kemudian diketahui bahwa tesis “Kewajiban Notaris Penunjang Pasar Modal 

Atas Pengalihan Tugas Kepada Notaris Lain Dalam Proses Penawaran Umum 

Perdana Saham oleh Emiten Skala UKM Berdasarkan Peraturan OJK NO. 

67/POJK.04/2017” sampai saat ini belum ada. Namun, telah ditemukan 

penelitian serupa meskipun di dalam penelitian tersebut tidak terdapat 

kesamaan baik isi maupun kesimpulan karena dalam Penelitian ini Penulis 

membahas dari sudut pandang perlindungan kepentingan Emiten sebagai 

klien khusus dalam proses Penawaran Umum Perdana Sama (IPO) tanpa 

mengesampingkan Hak Notaris untuk mengajukan cuti berdasarkan UUJN 
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yang dilakukan saat proses IPO berlangsung. Penelitian tersebut dijadikan 

bahan acuan, adapun penelitian dimaksud adalah: 

1) Ruth Paolin Marbun, Tesis Tahun 2017, dengan judul 

“Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Sebagai Notaris Pasar 

Modal Dalam Proses Menjadi Perseroan Terbuka (PT. Tbk)”, 

dengan pembahasan mengenai: 

1. Notaris Pengganti berdasarkan Pasar Modal. 

2. Pertanggungjawaban Notaris Pasar Modal Dalam Proses Go 

Public. 

Kesimpulan: 

1. Pengaturan Notaris Pengganti dalam Undang-undang Pasar Modal 

hingga saat ini belum ada. Namun secara praktik, kebutuhan akan 

hadirnya sosok Notaris Pengganti merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan. Sehingga terkait Notaris Pengganti boleh melakukan 

fungsi Notaris selaku profesi penunjang dalam Pasar Modal dalam 

kurun waktu yang tertentu, dengan izin yang diberikan OJK 

terhadap Notaris Pengganti harus dalam keadaan tertentu, yang 

dimana keadaan tersebut harus dianggap keadaan yang mendesak. 

2. Dalam hal meminta pertanggungjawaban terhadap Notaris 

Pengganti, maka pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan 

pada saat mana jabatan Notaris Pengganti tersebut masih berlaku. 

Apabila masa jabatan Notaris Pengganti telah berakhir, jika suatu 
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Akta yang dibuatnya menjadi diragukan, maka pemeriksaan atas 

keautentikan terhadap Akta tersebut.  

2) Nicky Aldiperkasa, Tesis Tahun 2017, dengan judul “Peran dan 

Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti Dalam Rangka 

Initial Public Offering (IPO) Berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Di Indonesia”, dengan pembahasan mengenai: 

1. Wewenang dan Kewajiban Notaris dan Notaris Pengganti Dalam 

Pembuatan Akta Terkait Proses IPO. 

2. Pelanggaran-pelanggaran Yang Dapat Dibuat Oleh Notaris Dan 

Notaris Pengganti Dalam Kegiatan IPO Dan Konsekunsi Dari 

Akta-akta Yang Dibuatnya. 

Kesimpulan: 

1. Notaris mempunyai peran ketika Rapat Umum Pemegang Saham 

menyetujui perubahan status Perseroanmenjadi perusahaan 

terbuka, serta wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan VII.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

No. Kep-37/PM.1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran 

Notaris yang melakukan kegiatan pasar modal.  

Notaris mempunyai tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa 

seluruh dokumen-dokumen yang harus diperiksa sehubungan 

dengan proses IPO tersebut antara lain Anggaran Dasar Emiten, 

persetujuan dan laporan yang harus dipenuhi Emiten. Selain itu 

Notaris juga berwenang membuat perjanjian dan dapat melaporkan 
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kepada OJK apabila mengetahui adanya informasi yang sifatnya 

rahasia tetapi terdapat pelanggaran terhadap peraturan Pasar Modal 

yang dilakukan oleh Emiten. 

Wewenang dan Kewajiban Notaris sebagaimana tersebut di atas 

seyogyanya berlaku juga di Notaris Pengganti,Keberadaan Notaris 

Pengganti dalam pasar modal belumlah diatur tetapi dalam 

prakteknya kita dapat menentukan Notaris Pengganti Pasar Modal, 

karena kebutuhan yang “mendesak” ataupun “khusus” sehingga 

diperbolehkan dengan persetujuan BAPEPAM-LK.  

2. Dalam kaitannya dengan proses IPO, dalam hal Notaris dan Notaris 

Pengganti lalai, maka Notaris dan Notaris Pengganti harus 

bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku serta 

dibuktikan bahwa kelalaian tersebut dapat mengakibatkan suatu 

akta dapat “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. 

3) Sarahdita, Tesis Tahun 2017, dengan judul “Kewenangan Notaris 

Pengganti Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Hukum Pasar 

Modal Indonesia”, dengan pembahasan mengenai: 

1. Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pasar Modal. 

2. Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Notaris Pengganti Pasa 

Modal 

3. Tanggung Jawab Tak Terbatas Notaris Pengganti Dalam Pasar 

Modal. 

Kesimpulan: 
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1. Notaris Pengganti dapat memiliki kewenangan dalam melakukan 

kegiatan di Pasar Modal dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam UUJN serta: Notaris Pengganti mengajukan permohonan 

pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal ke OJK dengan 

menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 dan menyertakan surat 

pengangkatan, berita acara sumpah jabatan, dokumen-dokumen 

pendukung lain yang dipersyaratkan Surat Keputusan Ketua 

Bapepam No. Kep-37/PM/1996, berdasarkan Pasal 64 UUPM jo 

Pasal 56 PP PM dan Pasal 57 PP PM; 

2. Setelah OJK menerima permohonan pendaftaran Notaris Pengganti 

sebagai profesi penunjang Pasar Modal dan menerbitkan Surat 

Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal sementara 

sesuai dengan nama pemohon Notaris, maka Notaris Pengganti 

memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal. 

a. Kekuatan Akta Autentik yang dibuat Notaris Pengganti dalam 

kegiatan di Pasar Modal memiliki kekuatan yang sempurna, 

dengan syarat: 

a) Akta sudah sesuai dengan bentuk dan tata cara yang diatur 

dalam hukum Pasar Modal dan hukum kenotariatan; 

b) Notaris Pengganti berwenang sebagai pejabat umum untuk 

membuat Akta dalam kegiatan di Pasar Modal oleh UUJN 

dan UUPM, yaitu memiliki STTD sementara; 
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c) Akta yang dibuat sesuai dengan wilayah kedudukan 

Notaris Pengganti. 

b. Tanggung jawab Notaris Pengganti dalam kegiatan Pasar 

Modal tidak berbatas waktu, sesuai dengan Pasal 65 UUJN 

bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab atas setiap Akta 

yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan 

atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. 

Dalam hal jenis tanggung jawab terbagi menjadi: 

a) Tanggung jawab administrasi. 

b) Tanggung jawab pidana. 

c) Tanggung jawab perdata, dapat dituntut penggantian 

biaya, ganti rugi dan bunga, berdasarkan UUJN dan 

UUPM. 

Sedangkan konsekuensi hukum dari akta-akta yang berkenaan 

dengan pasar modal yang telah dibuat oleh Notaris Pengganti, 

yaitu: 

a) Akta Notariil Dapat Dibatalkan. 

b) Akta Notariil Yang Mempunyai Kekuataan Pembuktian 

Sebagai Akta Di Bawah Tangan 

c) Akta Notariil Batal Demi Hukum 

4) Setiawan Wijaya, Tesis Tahun 2019, dengan judul “Legalitas Akta 

Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Pengganti Sebagai Profesi Pen 

unjang Dalam Pasar Modal”, dengan pembahasan mengenai: 
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1. Peran Notaris dan Notaris Pengganti dalam kaitannya sebagai salah 

satu profesi penunjang dalam Pasar Modal. 

2. Legalitas Akta yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti sebagai 

salah satu profesi penunjang dalam Pasar Modal. 

Kesimpulan: 

1. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat dan mengesahkan 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang 

merencanakan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO). 

Kewenangan Notaris terhadap Perseroan Terbatas yang akan 

melakukan IPO sebagai berikut: 

a. Kewenangan membuat akta dan memeriksa kebenaran 

pelaksanaan RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar. 

b. Kewenangan membuat akta perjanjian. 

c. Kewenangan melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. 

Selain kewenangan-kewenangan di atas Notaris juga memiliki 

kewajiban dalam memeriksa dokumen-dokumen perusahaan yang 

akan melakukan IPO di Pasar Modal yaitu: 

a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan. 

b. Dokumen perubahan Anggaran Dasar. 

c. Permodalan saham. 

d. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana. 

e. Pembuatan akta-akta.: 
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a) Perubahan Anggaran Dasar Emiten. 

b) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 

c) Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 

d) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. 

e) Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. 

Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya Notaris 

memiliki hak cuti yang diatur dalam Pasal 25 UUJN, yang 

kemudian harus menunjuk Notaris Pengganti. Peran Notaris 

Pengganti tersebut dibutuhkan untuk melanjutkan kewenangan 

Notaris yang menunjuk dalam menjalankan tugas sebagai 

salah satu profesi pnunjang pasar modal. Notaris Pengganti 

yang ditunjuk harus memenuhi syarat yang diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017 

tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. 

Seorang Notaris Pengganti dalam UUJN bukanlah seorang 

Notaris dan tidak terdaftar maupun tidak mengikuti pelatihan 

untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar. Namun yang 

menjadi pembeda dengan Pasal UUJN adalah dalam 

pengaturan Notaris Pengganti Pasar Modal yang diatur oleh 

POJK Pasal 3 dimana Notaris Pengganti Pasar Modal harus 

memenuhi persyaratan yang berlaku dan memiliki keahlian 

dibidang Pasar Modal yang dapat dipenuhi melalui program 

Pendidikan Profesi di Bidang Pasar Modal. 
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2. Bagi para pelaku Pasar Modal, legalitas suatu akta sangatlah 

penting bagi para pihak, sehingga dibutuhkan adanya regulasi yang 

jelas dalam memberikan kewenangan kepada Notaris maupun 

Notaris Pengganti dalam Pasar Modal. Berdasarkan hasil dari 

penelitian dari bab-bab sebelumnya, sehingga dapat diambil 

kesimpulan secara menyeluruh bahwa akta yang dibuat oleh 

Notaris Pengganti Pasar Modal memiliki keabsahan dan merupakan 

Akta Autentik, karena melihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan 

di Pasar Modal Pasal 32. 

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris Pasar Modal 

tersebut, Notaris Pengganti Pasar Modal juga memiliki 

kewenangan dan kewajiban yang sama dengan Notaris Pasar 

Modal, sehingga peran Notaris Pengganti juga penting adanya 

selain memiliki keabsahan yang sama dalam pembuatan akta, 

Notaris Pengganti juga bertanggung jawab atas akta yang 

dibuatnya. Dengan demikian apabila akta yang telah dibuat oleh 

Notaris Pengganti Pasar Modal terdapat cacat hukum dikemudian 

hari, bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris Pasar Modal yang 

menujuknya tetapi menjadi tanggung jawab penuh Notaris 

Pengganti Pasar Modal yang telah ditunjuk tersebut karena 

dilimpahkan kewenangannya.  
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5) Ari Dianarini, Tesis Tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Tanggung 

Jawab Notaris Pengganti Membuat Akta Perjanjian Penjaminan 

Emisi Efek (“PPEE”)”, dengan pembahasan mengenai: 

1. Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) Notaris Pengganti 

untuk Membuat Akta PPEE? 

2. Bagaimana Keabsahan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti 

Dalam Pembuatan Akta PPEE? 

Kesimpulan: 

1. Kedudukan Hukum (legal standing) Notaris Pengganti Yang Tidak 

Terdaftar di OJK tetap sah dan dapat membuat Akta PPEE selama 

yang bersangkutan telah diangkat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam hal ini UUJN, hal tersebut sesuai dengan latar 

belakang diaturnya pelimpahan wewenang Delegasi kepada 

Notaris Pengganti yaitu untuk menghindari kekosongan hukum 

Notaris yang sedang berhalangan menjalankan tugas dan 

jabatannya. 

2. Akta PPEE yang telah dibuat oleh Notaris Pengganti yang tidak 

terdaftar di OJK tetap sah sebagai suatu Akta Autentik selama 

persyaratan keotentitasan Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 

1868 KUHPerdata dan UUJN terpenuhi, meskipun dalam 

prakteknya OJK dapat melakukan penolakan atas Akta PPEE yang 

dibuat oleh Notaris Pengganti yang tidak terdaftar tersebut. 
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Lebih lanjut, Notaris yang telah melimpahkan kewenangannya 

kepada Notaris Pengganti yang tidak terdaftar dan/atau Notaris 

Pengganti yang tidak terdaftar di OJK tersebut tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun dikenai sanksi 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang 

Pasar Modal, karena telah menjalankan jabatan selaku Pejabat 

Umum yang berwenang untuk membuat Akta sesuai dengan 

ketentuan UUJN dan Kode Etik Profesinya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengalihan tugas Notaris di bidang Pasar Modal kepada 

Notaris lain dalam proses IPO untuk menjamin kepentingan Emiten skala 

UKM tetap terlaksana dengan baik? 

2. Bagaimana tanggung jawab masing-masing Notaris terhadap akta PPEE 

berikut Perubahannya yang merupakan satu rangkaian perjanjian dalam 

hal terdapat 2 (dua) orang Notaris yang ditugaskan Emiten dalam proses 

IPO? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya adalah: 
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1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai kajian dan analisa atas 

pengalihan tugas Notaris di bidang Pasar Modal kepada Notaris lain 

dalam proses IPO untuk menjamin kepentingan Emiten sehingga 

memberikan perlindungan hukum kepada Emiten sebagai klien 

(konsumen) dikaitkan dengan ketentuan POJK No. 67/2017. 

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis tanggung jawab 

masing-masing Notaris terhadap akta PPEE berikut Perubahannya 

dimana akta tersebut merupakan satu rangkaian akta yang tidak 

terpisahkan, sehingga masing-masing Notaris memiliki batasan yang 

jelas terkait tugas dan tanggung jawabnya terhadap Emiten/klien. 

Adapun manfaat Penelitian ini adalah: 

 

1. Secara Akademis 

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi 

ilmu hukum serta menambah bahan kepustakaan ilmu hukum khususnya 

tentang Ilmu Kenotariatan.  

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para 

Notaris Penunjang Pasar Modal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya kepada Emiten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk memenuhi seluruh syarat formal dan 

materil sebagaimana diatur dalam UUJN, UUPM dan POJK. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis 

dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis 

menyusun pembahasannya yang terbagi dalam 5 (lima) Bab. Setiap Bab 

terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut : 

Bab 1. Pendahuluan 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Landasan Teori dan Landasan 

Konseptual. 

Bab 3. Metode Penelitian 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara 

Perolehan Data, Pendekatan Yang Digunakan, dan Analisis Hukum. 

Bab 4. Analisis dan Pembahasan 

Dalam Bab ini menguraikan kedua permasalahan hukum yang dihadapi yaitu 

mengenai Pengalihan Tugas Notaris Penunjang Pasar Modal kepada Notaris 

lain dalam proses IPO dan serta bagaimana tanggung jawab masing-masing 

Notaris terhadap rangkaian PPEE yang dibuat dalam rangka IPO tersebut. 

Bab 5. Penutup 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan-permasalahan 

hukum yang telah dibahas dalam penelitian ini sebagai suatu legal problem 

solving.  




