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Abstrak 

Notulen Rapat berisikan agenda dan keputusan rapat yang telah disetujui 
oleh para pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan di dalam notulen rapat 
juga menunjuk Direksi untuk menyatakan putusan rapat tersebut ke dalam akta 
Notaris, yang dalam praktek disebut akta Pernyataan Keputusan RUPS. Namun 
terjadi sebuah kasus nyata dengan Nomor  Perkara : 271/Pdt.G/2017/Pn.Btm, 
yang mana pada putusan akhir, hakim menyatakan bahwa notulen rapat tersebut 
tidak berkekuatan hukum tetap dan permohonan penggugat terkait pembatalan 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat ditolak dan menghukum Tergugat dan Turut 
Tergugat (Notaris) untuk mengembalikan saham-saham PT dan segala turutannya 
ke posisi semula. Pembatalan notulen rapat tanpa menggugurkan Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat, apakah akan menimbulkan akibat hukum dari pembatalan 
tersebut dan bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap 
Akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis 
empiris. Data yang digunakan berupa data primer sebagai pendukung dalam 
penelitian dan data sekunder. Data yang telah terkumpul dari penelitian tersebut 
akan dianalisa dengan metode kualitatif, yang artinya analisa data yang dilakukan 
dengan cara memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun 
secara sistematis, setelah itu akan ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pembatalan notulen 
rapat tanpa menggugurkan akta Pernyataan Keputusan Rapat akan mengakibatkan 
akta tersebut batal demi hukum. Selain itu, tanggung jawab Notaris hanya 
berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of 
liability), sehingga jika kesalahan atau pelanggaran bukan berasal dari Notaris, 
maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap akta tersebut. 
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