
BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini,  masyarakat saling membutuhkan satu sama lain 

dan saling bergantungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal 

tersebut menjadi dasar dari adanya kehidupan sosial antar masyarakat 

sehingga masyarakat harus berinteraksi antara satu sama lain, salah satunya 

adalah dengan cara bekerjasama.  

Kerjasama antar individu tersebut dilakukan dengan membuka usaha 

yang dapat memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan dari 

masing-masing individu tersebut. Pada awalnya kerjasama tersebut hanya 

berdasarkan kesepakatan antar individu dengan asas saling percaya antara 

satu dengan yang lain, tanpa adanya kesepakatan secara tertulis.  

Seiring berjalannya waktu, asas saling percaya mulai memudar karena 

banyaknya pelanggaran atau penipuan yang dilakukan antar individu 

sehingga ketika para individu tersebut hendak melakukan kerjasama dalam 

membuka usaha akan dilakukan kesepakatan secara tertulis dan di dalam 

kesepakatan tersebut akan dicantumkan secara rinci bagian dari masing-

masing individu. 

Awalnya kesepakatan antar individu yang dituangkan secara tertulis 

hanya diketahui oleh para individu atau pihak yang berkepentingan, tanpa 

adanya saksi ataupun pejabat berwenang yang mengesahkan sehingga masih 

adanya pelanggaran atau penipuan yang terus terjadi diantara para pihak.   
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Seiring berjalannya waktu, kesepakatan antar individu tersebut terus 

menerus mengalami perkembangan yaitu dengan dibentuknya sebuah badan 

usaha berupa Persekutuan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan 

Terbatas. Badan usaha tersebut dibentuk atau didirikan dengan ketentuan 

minimal 2 (dua) orang atau lebih.  

Kesepakatan ataupun ketentuan-ketentuan mengenai badan usaha 

kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam sebuah Akta. Akta tersebut 

dibuat dihadapan Notaris, yang mana Notaris dapat dikatakan sebagai saksi 

dalam penandatanganan kesepakatan pendirian sebuah badan usaha antar 

individu tersebut sehingga tidak akan ada pihak yang akan menolak atau 

tidak mengakui adanya kesepakatan pendirian badan usaha tersebut. 

Notaris sebagai saksi yang berada di posisi netral, dilarang untuk 

memihak atau mendukung salah satu pihak sehingga Akta Notaris dapat 

dijadikan sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang 

sah. Oleh karena itu, para pihak tidak akan memungkiri kesepakatan atau 

ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha tersebut.  

Civil Law Notary ialah pejabat umum yang mendapatkan wewenang 

membuat akta otentik selama tidak ada pengecualian atau dilarang oleh 

undang-undang. Berbeda halnya dengan Notary Public, yang hanya 

menyatakan kebenaran tandatangan dan Notary Public hanya memberikan 

penyuluhan nasihat, turut serta membantu menyusun dokumen yang pada 

umumnya dokumen-dokumennya berkaitan atau berhubungan dengan 

keperluan hubungan yang berisi tentang perjanjian dengan luar negeri.  

  Universitas Internasional Batam 
 
Jannie, Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Notulen Rapat tanpa Menggugurkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas 
UIB Repository@2019



3 
 

Civil Law Notary dan Notary Public memiliki panggilan atau sebutan 

yang sama, yaitu Notary atau dalam bahasa Indonesia adalah Notaris, 

tetapi keduanya memiliki kewenangan yang berbeda. Notaris di Indonesia 

disebut sebagai Civil Law Notary karena Indonesia adalah mengikuti 

sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) dimana hukumnya 

terkodifikasi secara teratur, sedangkan negara yang mengikuti sistem 

hukum Common Law (Anglo Saxon) disebut dengan Notary Public.  

Selain adanya perbedaan dalam kewenangan, Civil Law Notary dan 

Notary Public juga memiliki perbedaan dalam kekuatan pembuktian. 

Indonesia yang termasuk salah satu negara yang mengikuti sistem Civil Law 

mengenal jenis pembuktian tulisan. Bentuk dari pembuktian tertulis dapat 

berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.  

Notaris ialah pejabat berwenang dalam pembuatan aktanya tersebut 

mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tanggal pembuatan akta 

tersebut pasti terjamin, pihak yang membuat atau menghadap serta 

keterangan yang diberikan dari para pihak sehingga memiliki sifat 

pembuktian yang memaksa. Selain itu, Akta Notaris juga bisa digunakan 

sebagai suatu syarat mutlak untuk menunjukkan adanya suatu perbuatan 

atau peristiwa hukum.  

Berbeda halnya dengan kekuatan pembuktian di negara Notary 

Public yang sistem hukumnya tidak menekankan atau menegaskan tulisan 

sebagai alat bukti. Sehingga, tidak adanya perbedaan antara akta otentik dan 

akta di bawah tangan di dalam Notary Public. Hal ini mengakibatkan 
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dokumen yang disahkan oleh Notary Public sama dengan maksud legalisasi 

dibanding sebagai alat bukti tulisan yang kuat.1 

Notaris ialah pejabat umum dimana pejabat tersebut berdiri secara 

mandiri, tidak berpihak kepada pihak manapun dan tidak tergantung pada 

siapapun, walaupun Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, namun Notaris bukan subordinasi dari pihak yang mengangkatnya 

tetapi Notaris berdiri secara mandiri, sehingga dalam menjalani tugas dan 

wewenangnya tidak dapat atau dilarang dicampuri oleh pihak manapun 

termasuk pihak yang mengangkatnya.  

Selain itu, Notaris juga tidak menerima atau mendapatkan dana 

pensiun dan gaji tetapi Notaris hanya menerima atau mendapatkan upah dari 

masyarakat yang telah memakai jasanya dan eksistensi dari Notaris juga 

untuk melengkapi kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam bidang 

perdata.  

Jabatan Notaris yang berdiri secara mandiri menunjukkan bahwa 

jabatan dari seorang Notaris tidak diposisikan di lembaga eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif, oleh karena itu, Notaris harus bersifat netral 

tanpa memihak kepada pihak manapun.  

Notaris bukan termasuk pejabat tata usaha negara dan pejabat negara 

karena produk dari pejabat tata usaha negara dan pejabat negara berupa 

suatu dokumen atau surat ketetapan dan/atau keputusan yang mengikat yang 

bersifat final dan individu, yang mana surat tersebut menimbulkan adanya 

akibat hukum subjek hukum, sedangkan produk dari Notaris ialah akta 

1 Hukum  Online – Yuk Pahami Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law, accessed 
June 10, 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d9f5002c20c/yuk--pahami-konsep-
notaris-dalam-civil-law-dan-common-law/. 
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otentik yang berkaitan dengan ketentuan dalam hukum perdata terutama 

dalam hal pembuktian secara tertulis.  

Akta Notaris tidak tergolong atau termasuk dalam suatu dokumen atau 

surat ketetapan dan/atau keputusan yang bersifat final, konkret serta 

individual. Akta Notaris juga tidak dapat menimbulkan akibat hukum 

terhadap siapapun juga karena akta tersebut merupakan kesepakatan yang 

dikehendaki atau keinginan para pihak yang dituangkan ke dalam akta 

Notaris.2 

Para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum tidak akan takut 

adanya penipuan ataupun manipulasi terhadap kesepakatan tertulis antara 

para pihak karena adanya Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Para 

pihak yang ingin melakukan kerjasama dengan mendirikan badan usaha 

akan menuangkan semua keinginan dan kesepakatannya ke dalam akta dan 

Notaris akan melanjutkan pengesahan akta pendirian badan usaha seperti 

Persekutuan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas tersebut 

sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Masing-masing dari badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan tersendiri sehingga setiap individu yang ingin mendirikan atau 

membentuk badan usaha akan mempertimbangkan kelebihan dan 

kekurangan dari masing-masing badan usaha tersebut. Namun pada 

umumnya, para individu akan memilih untuk membentuk atau mendirikan 

perseroan terbatas. 

2 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet.2, 
(Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 16. 
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Perseroan terbatas ialah sebuah badan usaha berbentuk badan hukum 

dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, selain itu harta kekayaan perseroan akan terpisah dari 

harta kekayaan pribadi sehingga perseroan terbatas tersebut akan memiliki 

harta kekayaan sendiri. Apabila perusahaan memiliki hutang yang melebihi 

harta kekayaan perseroan maka pertanggung jawaban dari para pemegang 

hanya terbatas pada saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan dalam 

perseroan sehingga harta kekayaan pribadi tidak akan terganggu. 

Berbeda halnya dengan persekutuan firma dan perseroan komanditer 

yang merupakan badan usaha tetapi tidak berbentuk badan hukum. 

Persekutuan firma dan perseroan komanditer tidak mendapatkan pengesahan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau 

selanjutnya disebut Menkumham RI tetapi persekutuan firma dan perseroan 

komanditer harus didaftarkan ke dalam Sistem Administrasi Badan Usaha 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  

Persekutuan firma dan perseroan komanditer tidak memiliki harta 

kekayaan tersendiri, sehingga apabila terdapat hutang yang melebihi modal 

yang dikeluarkan, maka para pendiri persekutuan firma dan perseroan 

komanditer harus bertanggung jawab dengan menggunakan harta kekayaan 

pribadi. 

Perseroan terbatas terdiri dari tiga organ yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi merupakan 

pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan sehingga 

direksi harus mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan 
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maksud dan tujuan perseoan sesuai anggaran dasar. Dewan Komisaris 

merupakan pengurus perseroan yang mengawasi jalannya perseroan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseoan dan sebagai 

organ yang memberikan nasehat kepada Direksi.  

Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut juga RUPS ialah organ 

perseroan yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan paling tinggi dan 

memiliki kewenangan yang tidak dapat dimiliki atau diambil alih oleh 

Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang saham dapat menyelenggarakan 

atau mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan adanya 

kekuasaan dan wewenang khusus yang dimiliki RUPS.  

RUPS Tahunan bersifat wajib untuk diselenggarakan setiap tahunnya 

sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu 

tergantung pada keperluan atau kepentingan dari perseroan dan dapat 

diadakan atas inisiatif Direksi ataupun permintaan dari pemegang saham 

dan/atau dewan komisaris.  

RUPS ialah salah satu organ penting dalam sebuah perseroan, dari 

pengertian ini dapat ditegaskan bahwa RUPS tersebut memiliki hak dan 

dapat memberikan atau menentukan keputusan-keputusan yang bersifat 

mengikat serta keputusan-keputusan tersebut mempunyai dan/atau 

membawa akibat hukum.  

Keputusan-keputusan yang telah disetujui dan diambil oleh RUPS 

ialah hukum atau aturan yang paling tinggi dalam perseroan dan keputusan 

tersebut wajib dipatuhi dan dipenuhi oleh organ lainnya yaitu Direksi dan 

Komisaris tanpa adanya bantahan atau penolakan asalkan putusan tersebut 
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tidak melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar dari perseroan, 

ketertiban kesusilaan, ketertiban umum serta undang-undang. 

Pelaksanaan RUPS Tahunan, seluruh pemegang saham akan 

membahas dan mendiskusikan serta mengesahkan neraca, perhitungan laba 

rugi Perseroan serta mengevaluasi kinerja Direksi, sedangkan RUPS Luar 

Biasa, para pemegang saham akan membicarakan hal-hal yang berkaitan 

dengan anggaran dasar perseroan, perubahan susunan pengurus perseroan, 

perubahan susunan pemegang saham serta mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan jalannya perseroan.  

Pengambilan keputusan RUPS yang berhubungan atau mempengaruhi 

anggaran dasar perseroan harus dinyatakan dalam Akta Notaris untuk 

didaftarkan dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau 

selanjutnya disebut SABH Menkumham RI dan/atau untuk mendapatkan 

surat persetujuan dari Menkumham RI.  

RUPS Luar Biasa yang dinyatakan dalam akta Notaris, harus dihadiri 

dan disetujui serta ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dihadapan 

Notaris untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari. 

Apabila para pemegang saham tidak dapat hadir dihadapan Notaris, maka 

RUPS dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan rapat tersebut dilakukan di 

suatu tempat tanpa dihadiri oleh Notaris dan hasil rapat tersebut akan dicatat 

dalam bentuk notulen rapat. 

Notulen rapat berisikan agenda dan keputusan rapat yang telah 

dibicarakan dan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dalam 
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RUPS tersebut dan keputusan rapat yang terdapat dalam notulen rapat 

tersebut bersifat mengikat dan pada umumnya didalam notulen rapat juga 

menunjuk Direksi yang mewakili perseroan untuk menyatakan putusan 

rapat tersebut ke dalam akta Notaris, yang biasanya dikenal dengan akta 

Pernyataan Keputusan RUPS sehingga Notaris akan membuat akta tersebut 

berdasarkan agenda keputusan rapat yang tertera di dalam notulen rapat 

tersebut. 

Ada kalanya tidak semua pemegang saham memiliki waktu dan 

berada di tempat yang sama untuk menandatangani RUPS Luar Biasa 

tersebut dihadapan Notaris. Oleh karena itu, dalam Pasal 91 UUPT 

menyatakan perseroan dapat mengambil keputusan bersifat mengikat tanpa 

perlu adanya RUPS dan pemanggilan atau undangan rapat yang biasanya 

dikenal dengan sirkuler. 

Sirkuler rapat berisikan agenda dan keputusan rapat yang akan di 

edarkan kepada seluruh pemegang saham dan harus disetujui dan 

ditandatangani sirkuler tersebut secara keseluruhan agar keputusannya 

bersifat mengikat dan sama halnya dengan notulen rapat, sirkuler juga 

menunjuk Direksi yang mewakili perseroan untuk menyatakan putusan 

rapat tersebut ke dalam akta Notaris, yang biasanya dikenal dengan akta 

Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS.  

Berbeda halnya dengan akta Berita Acara RUPS, yang mana Berita 

Acara RUPS pada biasanya harus dihadiri dan disetujui serta ditandatangani 

oleh seluruh pemegang saham secara bersamaan dihadapan Notaris. Tetapi 

selain cara tersebut, akta Berita Acara RUPS juga dapat dilakukan apabila 
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ada pemegang saham yang tidak hadir dan/atau tidak mengeluarkan suara 

pada saat dilangsungkannya RUPS tetapi keputusan yang didapatkan dari 

RUPS tersebut tetap bersifat mengikat walaupun tidak disetujui secara 

langsung oleh seluruh pemegang saham asalkan dalam pengambilan 

keputusan tersebut memenuhi syarat kuorum RUPS pada Pasal 86 UUPT. 

Adanya kemudahan dalam mengadakan RUPS Luar Biasa yang dapat 

dilakukan dalam bentuk sirkuler/notulen rapat, maka banyak pemegang 

saham menggunakan cara tersebut untuk melakukan RUPS tetapi 

sirkuler/notulen rapat tersebut juga dapat memicu adanya permasalahan 

hukum karena sirkuler/notulen rapat tersebut tidak dapat memberi jaminan 

kebenaran atas tanda tangan yang ada didalamnya karena tidak adanya saksi 

yang sah ketika proses penandatanganan berlangsung.  

Sirkuler/notulen rapat dapat disalahgunakan oleh beberapa orang 

terutama untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat 

mempengaruhi anggaran dasar perseroan seperti perubahan susunan 

pemegang saham, susunan pengurus perseroan serta hal-hal lain yang dapat 

merugikan pihak lain dalam perseroan.  

Tidak menutup kemungkinan untuk seseorang memanipulasi atau 

memalsukan tanda tangan dari pemegang saham yang lain karena 

sirkuler/notulen rapat ini bersifat bawah tangan tidak ada yang dapat 

menjamin kebenaran dari tanda tangan tersebut dan pada umumnya Direksi 

hanya menyatakan putusan rapat tersebut ke dalam Akta Notaris.  

Sirkuler/notulen rapat tersebut dapat merugikan beberapa pihak 

terutama bagi pemegang saham yang tidak mengetahui dan tidak pernah 
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menandatangani sirkuler/notulen rapat tetapi sudah ada akta yang merubah 

anggaran dasar perseroan dan bahkan akta tersebut telah didaftarkan dan 

dicatat di dalam SABH Menkumham RI dan/atau untuk mendapatkan surat 

persetujuan dari Menkumham RI.  

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, sudah pernah terjadi sebuah 

kasus nyata di Batam, dengan Nomor Perkara : 271/Pdt.G/2017/Pn.Btm, 

tertanggal 16 Oktober 2017.3 Dalam kasus tersebut, pada mulanya salah satu 

pihak Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat mencari investor yang 

ingin mengambil alih saham Perseroan dan pada saat itu Penggugat 

berusaha membantu pihak tergugat untuk mencari investor yang bersedia 

untuk mengambil alih saham Perseroan dan Penggugat pun menemukan 

investor yang bersedia mengambil alih saham dalam Perseroan tersebut 

namun dalam beberapa diskusi antara calon investor dengan pihak tergugat 

tidak menemukan adanya kesepakatan sehingga tidak terjadinya transaksi 

dan kerjasama dalam pengambilalihan saham tersebut. 

Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat karena adanya 

Surat Panggilan dari Bareskrim Mabes Polri terkait adanya Akta Pernyataan 

Keputusan RUPS dalam beberapa perseroan, Penggugat merasa dirugikan 

secara materil dan moril karena Penggugat masuk sebagai pemegang saham 

dalam beberapa PT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

Pemegang Saham atau selanjutnya disebut Akta Pernyataan Keputusan 

RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris di Jakarta selaku Turut Tergugat dan 

3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, accessed January 20, 2019, 
https://www.google.com/url?q=https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/b12ea
06336ec759f6137b3b88dcc838a/pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiyoOnUzYjhAhWLro8KHW6BDDQ
QFggEMAA&client=internal-uds-
cse&cx=004086544163985272441:foabjjpxdue&usg=AOvVaw15EGdAE5oc85KYUJbZJcn4. 
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telah di daftar dan dicatat dalam SABH Menkumham RI, yang mana akta 

tersebut didasarkan pada Notulen RUPS.  

Penggugat menyatakan bahwa beliau tidak pernah hadir dan tidak 

pernah menandatangani notulen rapat tersebut, tidak pernah adanya 

transaksi pengambilalihan saham antara Penggugat dan pihak Tergugat 

sehingga tidak adanya kewajiban dari Penggugat untuk menyelesaikan 

segala administrasi dan/atau pembayaran kepada pihak Tergugat. Setelah 

Penggugat meneliti notulen rapat tersebut, ternyata tanda tangan yang 

tertera didalam notulen rapat tersebut dipalsukan karena tidak sesuai dengan 

tanda tangan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat. 

Penggugat mengajukan beberapa petitum kepada Majelis Hakim, 

beberapa diantaranya ialah untuk menerima dan mengabulkan gugatan 

Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan Pihak Tergugat dan 

Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, menyatakan Notulen 

Rapat perseroan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, 

menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut tidak sah dan batal 

demi hukum, menghukum pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk 

mengembalikan saham-saham dalam perseroan dan segala turutannya pada 

posisi semula, dan menghukum Pihak Tergugat  dan Turut Tergugat untuk 

mentaati isi putusan serta menghukum Pihak Tergugat dan Turut Tergugat 

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. 

Putusan akhir kasus tersebut majelis hakim memutuskan bahwa 

Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 

dan karena Penggugat tidak mengakui tandatangannya dalam seluruh 
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Notulen Rapat seperti disebutkan di atas, maka dengan mempedomani 

ketentuan Pasal 1876 dan Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

atau selanjutnya disebut KUHPerdata dan dengan memperhatikan sifat Akta 

di bawah tangan dari Notulen-notulen rapat a quo, Majelis Hakim 

berpendapat cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Notulen-

notulen rapat tersebut tidak berkekuatan hukum sehingga permohonan 

Penggugat dikabulkan sedangkan terhadap akta Pernyataan Keputusan 

RUPS tersebut diatas telah didaftarkan ke Menkumham RI, maka tentang 

sah atau tidaknya akta-akta tersebut begitupun tentang pembatalannya, tidak 

relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga permohonan 

Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.  

Hakim juga menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk 

mengembalikan saham-saham PT dan segala turutannya ke posisi semula, 

mengingat gugatan Penggugat tidak melanggar hukum dan tuntutan 

penggugat terkait hal tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan 

melawan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan. Pihak 

Tergugat dan Turut Tergugat juga harus tunduk dan taat terhadap isi putusan 

pengadilan serta membayar biaya perkara secara tanggung renteng karena 

pihak Tenggugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dan berada di pihak yang kalah. 

Adanya uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa notulen rapat 

yang telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersebut dinyatakan tidak 

berkekuatan hukum tetap sehingga keputusan rapat yang tercantum dalam 

notulen rapat tersebut pun menjadi tidak mengikat dan Akta Pernyataan 
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Keputusan RUPS telah didaftarkan dan dicatat di dalam SABH 

Menkumham RI tidak dapat dibatalkan dan tetap berlaku. 

Akta Pernyataan Keputusan RUPS didasarkan pada adanya notulen 

rapat. Tanpa adanya notulen rapat tersebut, maka tidak akan ada akta 

Pernyataan Keputusan RUPS sehingga apabila notulen rapat dinyatakan 

tidak memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan rapat yang terdapat 

dalam notulen rapat tersebut tidak bersifat mengikat. 

Adanya putusan tersebut diatas, apakah hal tersebut juga akan 

mempengaruhi Akta Pernyataan Keputusan RUPS karena pada saat Direktur 

menghadap Notaris untuk menyatakan notulen rapat tersebut, notulen rapat 

yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemegang saham, 

sehingga pada saat itu Notaris yang sebagai pejabat umum akan membuat 

Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan keputusan dari notulen rapat 

tersebut bersifat mengikat.  

Pembatalan notulen rapat tanpa menggugurkan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat, apa akibat hukum yang akan timbul dari pembatalan 

notulen rapat tanpa menggugurkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS dan 

bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap Akta 

Pernyataan Keputusan RUPS tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, 

maka Penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai dalam 

bentuk laporan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 

Pembatalan Notulen Rapat Tanpa Menggugurkan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan 

Terbatas”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa hal yang 

menjadi rumusan masalah dalam laporan skripsi ini, antara lain yaitu : 

1. Apa akibat hukum dari pembatalan notulen rapat tanpa 

menggugurkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS? 

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta Pernyataan 

Keputusan RUPS yang telah dibuat apabila notulen rapat tersebut 

dibatalkan? 

 

C. Tujuan 

Tujuan Penulis menyusun laporan skripsi ini adalah : 

1. Untuk menganalisa kedudukan dan kekuatan hukum dari akta 

Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan notulen rapat serta akibat 

hukum yang timbul dari pembatalan notulen rapat tanpa 

menggugurkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS. 

2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta 

Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan notulen rapat yang telah 

dibatalkan. 

 

D. Manfaat 

Manfaat Penulis menyusun laporan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Masyarakat 

Penulis mengharapkan dengan adanya penyusunan laporan skripsi 

ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat 
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yang merupakan pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas 

terutama dalam pengambilan keputusan melalui notulen rapat agar 

masyarakat mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum dari akta 

Pernyataan Keputusan RUPS serta pertanggungjawaban Notaris 

terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut. 

2. Bagi Pihak Akademisi 

Penulis mengharapkan dengan adanya penyusunan laporan skripsi 

ini memberikan informasi dan wawasan kepada pihak akademisi 

terutama yang ingin menjadi Notaris mengenai kedudukan dan 

kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan 

notulen rapat dalam perseroan terbatas dan pertanggungjawaban 

Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut. 
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