
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teoritis 

1. Kepastian Hukum 

Kepastian ialah suatu keadaan atau situasi yang pasti, tetap, atau 

ketentuan. Secara hakiki, hukum seharusnya adil dan pasti. Pengertian 

pasti dalam hal ini ialah pasti sebagai patokan atau pedoman kelakuan 

sedangkan adil ialah sebagai patokan atau pedoman acuan kelakuan 

yang harus menunjang suatu aturan yang dinilai wajar. Hukum dapat 

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya apabila 

adanya sifat adil yang selayaknya dilaksanakan atau dijalankan 

dengan pasti.4 

Menurut Kelsen (2010), hukum ialah sebuah sistem norma. 

Norma ialah sebuah penjelasan atau penuturan yang menekankan atau 

yang lebih menitiberatkan pada bagian arah yang seharusnya terjadi 

atau yang biasanya disebut sebagai das sollen, yang disertai dengan 

adanya sejumlah aturan-aturan yang mengatur atau menyusun 

mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan. Norma 

ialah sebuah efek atau produk dan perbuatan tingkah laku manusia 

yang deliberatif. Di dalam undang-undang terkandung kaidah atau 

ketentuan dan aturan yang memiliki sifat yang umum sehingga 

dijadikan seabgai suatu acuan atau patokan bagi setiap masing-masing 

individu untuk bertingkah laku atau bertindak dalam kehidupan sosial 

4 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta : 
Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59. 
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bermasyarakatnya, baik itu hubungannya dengan sesama individu 

secara pribadi maupun hubungannya dengan masyarakat lainnya. 

Segala kaidah atau ketentuan dan aturan tersebut ialah sebagai suatu 

pembatas bagi masyarakat dalam bertingkah laku dengan individu. 

Dengan adanya kaidah atau ketentuan dan aturan tersebut serta apabila 

dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan 

atau mengakibatkan adanya kepastian hukum.5 

Suatu aturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti disebut 

sebagai kepastian hukum secara normatif karena aturan tersebut 

mengatur dengan logis dan sangat jelas yang artinya tidak 

menimbulkan keraguan ataupun multitafsir sehingga tidak akan 

menimbulkan benturan atau bertentangan antara suatu sistem norma 

dengan sistem norma lainnya sehingga tidak akan adanya konflik 

antar norma.  

Pemberlakuan hukum dapat menunjukkan atau membuktian 

adanya kepastian hukum apabila pemberlakuannya tersebut tetap, jelas 

dan konsisten serta konsekuensi atau efek pelaksanaannya tidak 

dipengaruhi oleh keadaan lainnya yang bersifat subjektif. Kepastian 

dan keadilan tidak hanya sekedar cerminan tuntutan moral tetapi 

mencirikan sebuah hukum secara faktual sehingga apabila suatu 

hukum tidak berjalan dengan pasti dan tidak bersifat adil maka hukum 

tersebut bukan hanya sekedar hukum yang buruk.6 

5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 158. 
6 C.S.T Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus 
Istilah Hukum, (Jakarta : Jala Permata, 2009), hlm. 385. 

  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



19 
 

Menurut Sudikno Mertukusumo (2007), kepastian hukum ialah 

sebuah jaminan atau garansi bahwa hukum dijalankan, bahwa yang 

memiliki hak atau yang berhak menurut aturan ketentuan hukum akan 

mendapakan haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.7 Dalam 

hal ini dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum akan menjadi 

jaminan atas jalannya suatu hukum. Diharapkan suatu upaya aturan 

hukum dalam undang-undang dibuat oleh pihak yang memiliki 

wewenang dan berwibawa dalam pembuatannya sehingga aturan 

tersebut memenuhi aspek yuridis yang mengakibatkan hukum tersebut 

menjadi suatu aturan yang harus ditaati dan menjadi jaminan bahwa 

kepastian sebuah hukum itu ada.8 

 

B. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas 

a) Pengertian Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut juga sebagai PT 

ialah suatu bentuk perusahaan persekutuan yang terdiri dari 

minimal 2 (dua) orang yang berbentuk badan hukum. Pada 

mulanya PT yang dikenal dalam bahasa Indonesia merupakan 

terjemaahan dari Naamloze Vennootschap (NV) yang artinya 

sebagai berikut: Nama asli dari sebuah PT ialah Naamloze 

7 Sudikno Mertukusumo, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 
160. 
8 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2012). 
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Vennootschap atau selanjutnya disebut juga sebagai NV, terkait 

dengan asal usul disebutnya sebagai sebuah PT tidak ditemukan 

atau diketahui. Sesungguhnya NV memiliki arti sebuah 

perseroan tanpa adanya nama yang artinya adalah perseroannya 

tidak menggunakan nama dari perseronya melainkan dipakai 

nanma yang serasi atau setara dengan maksud dan tujuan dari 

perseroan, dikarenakan PT tersebut mengeluarkan saham yang 

dapat atau boleh dialihkan atau diperjualbelikan, terdapat 

kemungkinan akan mengakibatkan saham yang namanya 

digunakan PT tidak lagi menjadi miliknya.9 

Terdapat pendapat yang berbeda dari H.M.N. Purwosutjipto, 

beliau tidak setuju atau sependapat dengan pandangan PT yang 

diterjemahan dari NV. Arti dari NV yang tidak menggunakan 

nama orang sebagai nama persekutuan dianggap kurang 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya seperti yang 

dijelaskan berikut : sebutan PT adalah sebutan yang lebih akurat 

dibanding dengan istilah NV, dikarenakan pengertian dari 

sebuah PT lebih jelas dan akurat dalam mendeksripsikan 

mengenai keadaan sesungguhnya, sedangkan pengerian NV 

dianggap kurang akurat dalam mendeskripsikan isi dan sifat 

perseroan secara akurat. 

PT memiliki dua kata, terdiri dari perseroan dan terbatas. 

Persekutuan atau perkunpulan yang memiliki sebuah modal 

9 H. Man. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang, 
(Bandung: Alumni, 2008), hlm. 7. 
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yang mana modalnya tersebut terdiri atas saham atau sero 

disebut dengan perseroan, sedangkan tanggung jawab sebuah 

pesero atau pemegang saham terbatas pada nominal saham yang 

dipunyai disebut sebagai terbatas.10 

Penjelasan lebih lanjut dari pengertian perseroan terbatas, 

diperlukan juga untuk melihat penjelasan yang disampaikan 

disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad (2002) sebagai 

berikut: Sebutan dari perseroan mengacu kepada sebuh cara 

dalam menentukan modal dan terbatas mengacu kepada adanya 

batasan dalam bertanggungjawabnya para sekuru PT. PT ialah 

sebuah perusahaan yang modalnya terbagi atas adanya saham 

dan para sekutu atau pemegang saham PT hanya bertanggung 

jawab sebatas saham yang dimiliki.11 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT, definisi Perseroan 

Terbatas yaitu: “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 pelaksanaannya.”12 

 

 

10 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk 
Perusahaan), Cet.9, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999), hlm 90. 
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2002), hlm 68. 
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1 ayat (1). 
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2. Tinjauan Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

a) Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

RUPS ialah organ perseroan yang berhak atas segala 

keputusan yang ada dalam perseroan dan kewenangan itu tidak 

dapat dialihkan kepada organ lainnya karena RUPS adalah 

organ yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam 

perseroan.13  

RUPS sebagai organ yang memiliki kekuasaan tertinggi 

dalam sebuah perseroan harus menggunakan kekuasaannya 

dengan baik karena kekuasaan yang dimilikinya memiliki 

pengaruh atas arah serta tujuan dalam perseroan tersebut. Pasal 

1 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa “wewenang dari RUPS 

tidak dapat diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris 

dalam batas waktu yang ditentukan UUPT ataupun anggaran 

dasar perseroan.”14 “RUPS ialah organ perseroan yang memiliki 

kewenangan paling tinggi dan wewenang tersebut tidak dimiliki 

oleh Direksi dan Dewan Komisaris”15 sesuai Pasal 75 ayat 1 

UUPT. Para pemegang saham dapat menyelenggarakan atau 

mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan 

adanya kekuasaan dan wewenang khusus yang dimiliki RUPS. 

Adanya penjelasan dari RUPS tersebut, Yahya Harahap 

(2011) berpendapat bahwa aturannya tidak boleh menganggap 

13 Moenaf H. Regar,  Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, (Medan : Bumi 
Aksara, 2000), hlm. 3. 
14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1 ayat (4). 
15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 75 ayat (1). 
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atau menjadikan posisi organ RUPS lebih tinggi dari Direksi dan 

Dewan Komisaris karena organ dalam PT masing-masing 

mempunyai tugas dan wewenang serta posisi yang terpisah 

antara satu dengan yang lain yang mana hal tersebut telah sesuai 

dengan adanya tanggungjawab dan peran dari masing-masing 

organ. Hal tersebut mengakibatkan seluruh organ dalam PT 

sama dan saling berdampingan antara satu dengan yang lain.16 

b) Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS memiliki wewenang yang diatur secara jelas dalam 

UUPT yaitu sebagai berikut:  

a. “Penetapan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1);  

b. Penetapan penambahan dan pengurangan modal sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1);  

c. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi dan 

Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 

ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5);  

d. Memutuskan pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a.“ 

Kewenangan yang dimiliki oleh RUPS sangat berbeda 

dengan kewenangan yang dimiliki Direksi dan Dewan 

Komisaris, dari kewenangan tersebut dapat dilihat bahwa RUPS 

16 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet.3, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 306-
307. 
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ialah organ memiliki kekuatan yang tertinggi dalam sebuah 

perseroan. Ada dua pandangan yang menjelaskan hubungan 

kedudukan RUPS dengan organ lainnya dalam sebuah perseroan 

yang disampaikan oleh Henry R.Cheesman dalam Sujud 

Margono (2008), yaitu sebagai berikut:  

1) RUPS ialah organ yang memiliki kedaulatan yang paling 

tinggi dalam PT, sehingga segala kedaulatan dalam PT 

muncul dari RUPS, paham ini biasanya disebut dengan 

paham klasik.  

2) Masing-masing organ PT memiliki posisi kedudukan yang 

independen sesuai dengan kewenangannya tersendiri sesuai 

dengan yang telah diatur oleh undang-undang dan anggaran 

dasar PT, tanpa adanya wewenang organ yang satu dapat 

dilakukan oleh organ lainnya, paham ini biasanya dikenal 

dengan paham institusional.17 

c) Berbagai Macam Rapat Umum Pemegang Saham (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. 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan   

Pasal 78 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa “RUPS Tahunan 

sifatnya wajib diadakan tiap tahun dan penyelenggaraannya 

17 Sujud Margono, Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas), 
(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 60. 
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diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun buku berakhir.” Dalam RUPS Tahunan 

tersebut, Direksi wajib menyampaikan atau menunjukkan 

laporan tahunan sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2). 

Ketentuan tersebut menyimpulkan bahwa RUPS tahunan 

harus diadakan setiap tahunnya. 

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  

RUPSLB dapat diadakan atau diselenggarakan sewaktu-

waktu tanpa harus menunggu dan disesuaikan dengan 

keperluan dan/atau kepentingan perseroan. Dalam pengadaan 

atau penyelenggaran RUPS ini, Direksi harus melihat secara 

objektif kebutuhannya untuk perseroan. 

d) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPSLB 

sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT.  

a. Yang Berhak Meminta Dilakukan RUPS 

Pasal 79 ayat (2) UUPT secara jelas menegaskan bahwa 

“yang berhak meminta Direksi mengadakan dan 

menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPSLB ialah 1 

(satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama 

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh 

saham dan Dewan Komisaris.” 

b. Bentuk Dan Alasan Permintaan 
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Pasal 79 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa “pemegang 

saham atau dewan komisaris yang ingin mengajukan 

permintaan menyelenggarakan RUPS wajib diajukan dalam 

surat tercatat  disertai alasan diadakannya RUPS dan surat 

tersebut dituju ke Direksi dan tembusannya disampaikan 

kepada Dewan Komisaris.” 

c. Direksi Wajib Mengadakan RUPS Yang Diminta 

Pemintaan penyelenggaran RUPS dari pemegang saham 

dan/atau Dewan Komisaris yang telah sesuai dengan Pasal 79 

ayat (3) UUPT, maka Direksi wajib untuk menjalankan 

tugasnya yaitu melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan 

permintaan penyelenggaraan RUPS yang telah diterimanya 

dan pada umumnya sesuai dengan Pasal 79 ayat (5) UUPT, 

dalam RUPS tersebut hanya membahas atau membicarakan 

sesuai dengan agenda yang ada dalam surat permintaan 

penyelenggaraan RUPS namun apabila adanya agenda rapat 

lainnya yang dianggap perlu dibahas oleh Direksi, maka 

dalam RUPS tersebut dapat membicarakan atau 

membahasnya sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (8) 

UUPT.18 

d. Direksi Tidak Melakukan Pemanggilan RUPS Yang Diminta 

Pasal 79 ayat (6) UUPT menegaskan “apabila Direksi dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan tidak melakukan 

18 Parasian Simanungkalit, RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan 
Terbatas (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), hlm 6. 
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pemanggilan RUPS maka para pemegang saham harus 

mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS 

tersebut kepada Dewan Komisaris.” Dalam Pasal 79 ayat (9) 

menegaskan bahwa RUPS yang diadakan oleh Dewan 

Komisaris atas permintaan pemegang saham hanya boleh 

membahas atau membicarakan sesuai agenda yang tertulis 

dalam permintaan penyelenggaran RUPS dan tidak boleh 

atau dilarang membahas diluar alasann dalam surat 

permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut. 

e) Pengambilan Keputusan Rapat Umum  

RUPS ialah salah satu organ perseroan, RUPS dapat 

mengambil dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan 

perseoan yang bersifat mengikat bagi seluruh organ PT dan 

keputusannya tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum. 

Keputusan RUPS dalam hukum bagi organ perseroan bersifat 

final dan seluruh organ harus menaati dan menjalankan serta 

tunduk putusan tersebut.19 

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 tidak 

melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar dari 

19 Abdulkadir, Op.cit, hlm. 23. 
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perseroan, ketertiban kesusilaan, ketertiban umum serta undang-

undang. 

Pasal 91 UUPT menegaskan bahwa pengambilan Keputusan 

diluar RUPS atau yang biasanya dikenal dengan Sirkuler ialah 

pengambilan keputusan tanpa diadakannya RUPS dan tidak 

dilakukan pemanggilan atau undangan rapat, sehingga  tidak 

dilakukan dan tidak diadakan RUPS secara fisik. Sirkuler 

tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh 

pemegang saham agar keputusan didalam sirkuler tersebut 

bersifat mengikat. 

 

3. Tinjauan Umum Direksi 

a) Pengertian Direksi 

Pasal 1 ayat (5) UUPT menerangkan bahwa “Direksi adalah 

organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, 

baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar”. 20 

b) Tanggung Jawab Direksi 

1) “Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas 

kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, 

yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena 

20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1 ayat (5). 
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hukum tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat 

(3) UUPT; 

2) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak 

benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota 

Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung 

jawab terhadap pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT;  

3) Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi 

(dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku 

Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku 

diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, 

sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan 

dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada 

Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (6) 

UUPT;  

4) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal 

sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, 

maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk 

dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum 

pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung 

jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang 

bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian 

Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (5) 

UUPT; 

  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



30 
 

5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 

pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 

bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, dan dalam 

hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, 

tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT; 

6) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota 

Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam 

Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam 

daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi 

Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 

Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 

ayat (2) UUPT; 

7) Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan 

Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena 

kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup 

untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam 

kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung 

renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak 

terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut 

berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang 
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pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT; dan  

8) Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan 

atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi 

melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT 

dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat 

Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum 

tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan 

tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi 

kerugian pada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 117 ayat (2) UUPT.” 

 

4. Tinjauan Umum Dewan Komisaris 

a) Pengertian Dewan Komisaris 

Pasal 1 ayat (6) UUPT menegaskan bahwa komisaris ialah 

“organ yang mengawasi mengawasi secara umum dan/atau 

khusus sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam anggaran 

perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.” Dewan 

komisaris dalam menjalankan wewenangnya yaitu 

melaksanakan pengawasan dilakukan secara langsung dan 

melihat jalannya usaha perseroan.  

Segala pengawasan dan pemberian nasihat dari dewan 

komisaris harus dilaksanakan untuk keperluan dan kebutuhan 
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dari perseroan dan untuk mencapai maksud dari perseroan 

tersebut yaitu untuk mendapatkan laba dan/atau keuntungan 

serta pemberian nasihat kepada Direksi tersebut tidak boleh 

untuk keperluan/kepentingan suatu pihak  atau golongan tertentu 

tetapi untuk keperluan/kepentingan dari perseroan tersebut 

secara langsung. 

b) Fungsi dan Kewajiban Dewan Komisaris 

Dewan komisaris dalam menjalankan wewenangnya yaitu 

melaksanakan pengawasan dilakukan secara langsung dan 

melihat jalannya usaha perseroan. Pengawasan dan pemberian 

nasihat dari dewan komisaris harus dilaksanakan untuk 

keperluan dan kebutuhan dari perseroan dan untuk mencapai 

maksud dari perseroan tersebut yaitu untuk mendapatkan laba 

dan/atau keuntungan serta pemberian nasihat kepada Direksi 

tersebut tidak boleh untuk keperluan/kepentingan suatu pihak  

atau golongan tertentu tetapi untuk keperluan/kepentingan dari 

perseroan tersebut secara langsung. 

Menurut R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro 

(1995), tugas utama dari Komisaris adalah untuk mengawasi 

pekerjaan Direksi yang meliputi pengawasan sebagai berikut:21  

a. Melindungi atau mengendalikan supaya PT berjalan dengan 

lancar tanpa terjadinya hal-hal yang dilakukan Direksi yang 

tidak sesuai dengan target atau ekspektasi yang diharapkan 

21 R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-
Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Edisi 1 Cet Ke-3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 1995), hlm. 77. 
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yang mana dapat merugikan PT, umumnya pengawasan ini 

dikenal sebagai pengawasan preventif. 

b. Memantau atau mengecek perbuatan tingkah laku dari 

Direksi, dengan menganalisa seluruh tindakan yang diambil 

dan dilakukan apakah bertentangan dengan anggaran dasar 

PT atau undang-undang dan dapat merugikan PT atau tidak, 

apa yang diatur oleh RUPS sudah dilaksanakan atau belum, 

pengawasan ini dikenal dengan pengawasan represif. 

Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

terdapat beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT 

yaitu: 22 

a. Komisaris ialah badan pengawas. Yang dimaksud dengan 

badan pengawas ini ialah komisaris dalam hal ini memiliki 

wewenang untuk mengawasi tindakan dan cara kerja dari 

Direksi dan selain itu, komisaris juga mengawasi perseroan 

secara umum. 

b. Komisaris ialah badan independen. Dalam hal ini, komisaris 

sama dengan Direksi dan RUPS, yang artinya komisaris ialah 

badan independen yang tidak tunduk pada siapapun dalam 

hal melaksanakan wewenangnya dan dalam menjalankan 

kewajibannya tersebut harus untuk kepentingan dari 

perseoran tersebut bukan untuk kepentingan pribadi dan/atau 

kepentingan kelompok tertentu. 

22 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta : Permata Aksara, 2012), hal. 180-181. 
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c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non 

executive). Dalam hal ini, komisaris hanya mengambil 

keputusan untuk memberi persetujuan terkait kepentingan 

perseroan, sehingga komisaris tidak memiliki otoritas 

manajemen untuk mengatur dan menjalankan perseroan 

karena pihak yang memiliki otoritas manajemen adalah 

direksi. 

d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat 

kepada Direksi. 

 

5. Tinjauan Umum Notaris 

a) Pengertian dan Wewenang Notaris 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.”23 

Notaris juga memiliki wewenang lainnya yang terdapat 

dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, yaitu “Notaris berwenang membuat 

23 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps. 1 ayat (1). 
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Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan 

dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”24 

b) Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum 

Notaris ialah pejabat yang memiliki spesialisasi khusus 

karena Notaris ialah pejabat negara yang secara khusus 

menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan dalam 

bidang perdata kepada masyarakat umum tanpa terkecuali dan 

tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Openbare 

Amtbtenaren dalam terjemahannya disebut sebagai pejabat 

umum yang berarti pejabat yang mendapatkan tugas atau 

diberikan tugas khusus untuk melayani kepentingan publik atau 

umum dalam bidang perdata yaitu membuat akta otentik dan 

kualifikasi tersebut hanya diberikan kepada Notaris. 

Ketentuan yang tertera dalam Pasal 1868 KUHPerdata 

menegaskan bahwa pembuatan suatu akta otentik harus 

dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki kedudukan 

atau jabatan sebagai pejabat umum yang telah mendapatkan 

24 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (1). 
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wewenangnya. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut tidak 

dijelaskan atau disebutkan secara rinci ketentuan atau syarat 

yang menentukan seseorang disebut sebagai pejabat umum yang 

berwenang tersebut. 

Arti dari Amtbtenaren ialah pejabat dalam sebuah kamus 

hukum. Openbare Amtbtenaren ialah pejabat publik karena 

disebut sebagai pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan 

dengan keperluan atau kebutuhan publik sehingga sangat tepat 

disebut sebagai pejabat publik. Openbare Amtbtenaren sebagai 

pejabat publik atau pejabat umum memiliki arti bahwa sebagai 

pejabat yang mendapatkan tugas dalam pembuatan akta otentuk 

untuk keperluan atau kebutuhan publik, yang mana ketentuan 

dan kualifikasi tersebut disertahkan kepada Notaris.25 

Notaris yang disebut sebagai pejabat umum yang 

fungsionalitas atau berguna dalam kehidupan keperdataan 

masyarakat diibaratkan selaku seseoarang yang memiliki 

kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang 

sehingga dijadikan sebagai wadah masyarakat atau perseorangan 

untuk mendapatkan saran, masukan, nasihat ataupun anjuran 

yang dapat dipercayai dan diandalkan serta dalam pembuatan 

dokumen dianggap telah kuat ataupun ahli dalam proses hukum. 

Masyarakat sangat memerlukan adanya sosok tokoh atau 

figur perseorangan yang memiliki keahlian dan ketentuan serta 

25 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia,  (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm 
16. 
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ketetapan yang dapat dipercaya, diandalkan, memiliki 

tandatangan serta cap stempel yang dapat memberikan pegangan 

atau jaminan dan bukti yang kuat. Selain itu juga orang tersebut 

harus netral, yang artinya tidak memihak kepada siapapun dan 

dalam menjadi penasihat dalam memberikan nasihat tidak ada 

kesalahan atau kecacatan (onkreukbaar atau unimpeachable), 

dan orang tersebut harus mampu menjaga rahasia masing-

masing pihak dan dalam pembuatan suatu perjanjian atau 

kesepakatan dapat melindungi masyarakat di kemudian hari.26  

 

6. Tinjauan Umum Akta Otentik 

a) Pengertian Akta Otentik 

Pasal 165 H.I.R menyatakan bahwa Akta Otentik adalah: 

“Akta Otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di 

hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, 

mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli 

warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak 

daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam surat 

itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai 

pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya 

sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam 

pokok akta itu ”. 

26 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 
2000), hlm. 162. 
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Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 165 HIR, 

dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang tertera dalam akta otentik 

adalah sebagai berikut : 

a. Tulisan yang berisi tentang peristiwa, kebenaran, realitas dan 

keadaan pada saat itu sebagai suatu dasar munculnya hak, 

kewajiban dan perikatan; 

b. Adanya tandatangan dari para pihak yang terkait sebagai 

tanda persetujuan atau kesepaktan; 

c. Digunakan dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai 

bukti. 

Akta otentik juga memiliki unsur-unsur lainnya, yaitu :  

a. Adanya pejabat berwenang yang membuat akta tersebut; 

b. Di hadapan, maksud dari kata di hadapan adalah pejabat 

umum dalam hal ini Notaris hanya menyaksikan, melihat, 

mencatat segala kesepakatan dari para pihak yang terkait 

sehingga para pihak yang membuat isi akta tersebut dan 

setelah itu Notaris akan membacakan isi kesepakatan yang 

telah dirangkum kepada para pihak terkait.27 

Pembuatan akta otentik harus berdasarkan bentuk dan format 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dibuat oleh 

dan dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai 

fungsi antara lain:  

27 Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum dan Peranannya, (Semarang: Penerbit 
Undip, 2001), hlm. 40. 
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a. Berpengaruh dalam penentuan kedudukan hukum seseorang 

karena akta dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dan 

solid. 

b. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan 

hakim; 

c. Memberikan kepastian hukum terhadap setiap peristiwa-

peristiwa dan perbuatan-perbuatan hukum seseorang. 

Akta otentik terdiri dari 2 (dua) macam, antara lain adalah 

akta relaas atau akta pejabat yang mana biasanya disebut 

sebagai akta yang dibuat Notaris karena isi dari aktanya ialah 

berupa perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan para pihak 

dan Notaris hanya sebagai pejabat yang melihat dan/atau 

menyaksikan secara langsung dan dengan didasari oleh 

penglihatan dan penyaksian tersebut, Notaris akan 

mencantumkan dan/atau menuangkannya ke dalam akta sesuai 

dengan keadaan yang dilihat dan disaksikan apa adanya, contoh 

dari akta ini ialah akta Rapat Umum Pemegang Saham PT dan 

akta lainnya. 

Akta partij atau akta yang dibuat dihadapan Notaris ialah 

akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat tentang apa 

yang dijelaskan, diterangkan atau diceritakan para pihak kepada 

Notaris secara langsung tanpa adanya perantara lainnya, contoh 

dari akta ini ialah akta perjanjian kredit dan akta lainnya. 

 

  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



40 
 

b) Syarat Formil dan Materil Akta Otentik 

Akta Notaris ialah akta otentik yang merupakan alat bukti 

tertulis, diakui dalam “Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi : 

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik 

atau dengan tulisan dibawah tangan”.28 Dari pasal tersebut dapat 

disimpulkan alat bukti tertulis terbagi atas 2 (dua) yaitu akta 

otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum dan akta 

dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa ada 

perantaraan seorang pejabat umum.  

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna baik dihadapan para pihak, ahli waris maupun 

didalam pengadilan. Sebuah akta dapat dianggap atau diterima 

keotentikannya apabila memenuhi ketentuan atau persyaratan 

yang tertera dalam pasal 1868 KUHPerdata. Pembuatan akta 

otentik harus memenuhi atau mencapai ketentuan syarat materil 

dan formil agar dapat disebut atau dikatakan otentik.29 

Selain dari akta otentik sebagai alat bukti tertulis, ada pula 

alat bukti tertulis lain yaitu akta dibawah tangan. Akta dibawah 

tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak yang 

bersangkutan yang ditandatangan oleh mereka namun dibuat 

tidak oleh atau dihadapan notaris atapun tanpa perantaraan 

28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ps. 1867. 
29 Vivien Pomatow, Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 
1869 KUHPerdata, Lex Privatum Vol. VI/No. 7/Sept/2018, hal 92, accessed June 22, 2019, 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22401/22083. 
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seorang pejabat umum. Sebuah akta otentik dapat kehilangan 

otentisitasannya apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam 

pasal 1868 KUHPerdata dan syarat materil dan formil dalam 

pembuatannya.  

Seperti yang tercantum dalam “pasal 1869 KUHPerdata 

yaitu: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta 

otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya 

pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam 

bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah 

tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.30 Menurut pasal 

1869 KUHPerdata ada tiga faktor yang membuat suatu akta 

otentik berubah kekuatan pembuktiannya dari akta otentik 

menjadi akta dibawah tangan dan tidak diperlakukan sebagai 

akta otentik apabila yaitu :  

a.  Pejabat yang membuat akta otentik tersebut tidak 

berwenang; 

b. Pejabat yang membuat akta otentik tidak cakap; 

c. Karena akta otentik yang dibuat itu cacat bentuknya. 

Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta otentik 

menjadi akta dibawah tangan yang tercantum dalam pasal 1869 

KUHPerdata adalah karena apabila salah satu faktor atau 

beberapa faktor diatas terjadi dan untuk memiliki kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta tersebut harus di 

30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ps. 1869. 
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tandatangani oleh para pihak. Tanda tangan merupakan syarat 

mutlak untuk suatu akta dijadikan alat bukti.31 

Selain dalam pasal 1869 KUHPerdata terdapat juga syarat 

lain yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan kekuatan 

pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Adapun 

ketentuan atau persyaratan dalam pembuatan akta otentik yang 

harus dipenuhi lainnya yaitu syarat-syarat formil dan materil. 

Berikut adalah syarat formil pembuatan akta otentik yaitu32 : 

a. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang; 

Pembuatan akta otentik wajib dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang telah ditunjuk.  

b. Dihadiri oleh para pihak; 

Para pihak yang berkepentingan atau berkaitan harus hadir 

dalam pembuatan akta otentik. 

c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat; 

Para pihak harus dikenal oleh pejabat yang berwenang 

sehingga pejabat harus memastikan kebenaran identitas dari 

para pihak. 

d. Dihadiri oleh 2 orang saksi; 

Selain para pihak dan pejabat, perlu adanya 2 (dua) orang 

saksi untuk menyaksikan penandatangan akta tersebut. 

e. Menyebut identitas notaris, penghadap dan para saksi; 

31 Ibid. 
32 Endang Purwaningsih, ”Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan 
Penegakan Hukumnya”, Mimbar Hukum, Februari 2015, Vol. 27, No.1, hlm. 16-17, accessed June 
22, 2019. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15907/10516. 
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Identitas notaris, penghadap dan para saksi harus disebutkan 

didalam akta secara rinci agar tidak terjadi kesalahan atau 

kekeliruan data diri notaris, penghadap dan para saksi. 

f. Menyebut tempat, dan waktu pembuatan akta; 

Dalam pembuatan akta otentik, harus disebutkan tempat dan 

waktu pembuatan akta, karena tempat dan waktu pembuatan 

akta adalah hal yang penting dalam pembuktian persidangan. 

Apabila tidak dicantumkan tempat dan waktu pembuatan 

akta, maka akta tersebut akan kehilangan keotentikannya. 

g. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-

saksi; 

Notaris harus membaca dan menjelaskan seluruh isi akta 

kepada penghadap dan saksi sebelum penandatanganan akta. 

h. Ditandatangani semua pihak; 

Setelah Notaris membaca dan menjelaskan isi akta tersebut, 

para penghadap, saksi dan Notaris harus menandatangani 

minuta akta tersebut. 

i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan 

pada bagan penutup akta; 

Akta yang telah dibacakan Notaris harus ditandatangan oleh 

para penghadap, saksi dan Notaris serta penerjemah apabila 

akta tersebut diterjermahkan oleh penerjemah resmi. 

Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan serta apabila ada 
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penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan, 

maka harus disebutkan alasannya pada akhir akta. 

j. Kedudukan Notaris didaerah kabupaten atau kota. 

Wilayah jabatan Notaris melingkupi semua wilayah provinsi 

tempat kedudukan Notaris tersebut dan Notaris hanya boleh 

memiliki 1 (satu) kantor sesuai dengan tempat 

kedudukannya. Notaris tidak berwenang menjalankan 

jabatannya di luar dari tempat kedudukannya. 

Adapun syarat materil pembuatan akta otentik adalah sebagai 

berikut:33 

a. Berisi keterangan kesepakatan para pihak; 

Isi dari akta otentik harus tercantum secara jelas apa yang 

telah disepakati oleh pihak. 

b. Isi keterangan mengenai perbuatan hukum; 

Akta otentik harus tercantum secara rinci perbuatan hukum 

dari para pihak, kewajiban dan hak, serta sanksi ataupun 

konsekuensi yang akan timbul dari perbuatan hukum 

tersebut. 

c. Pembuatan akta sengaja dibuat untuk pembuktian. 

Akta otentik pada dasarnya dibuat untuk digunakan sebagai 

alat bukti yang sempurna untuk para pihak dan memberikan 

kepastian hukum atas peristiwa atau perbuatan hukum antar 

pihak. 

33 Vivien Pomatow, Op.cit, hlm. 94. 
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Jika terdapat salah satu syarat formil tersebut diatas tidak 

terpenuhi atau terlaksana, maka akan berdampak pada akta 

Notaris yang telah dibuat karena akta tersebut cacat secara 

formil, dan dampaknya terhadap akta tersebut ialah kehilangan 

kekuatan pembuktian sempurnanya, dan hanya menjadi akta 

dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.34 

Degradasi memiliki arti adanya penurunan, kemunduran atau 

kemerosotan mutu atau hal lainnya, dan dapat diartikan juga 

dengan ditempatkan ditingkat yang lebih rendah. Akta Notaris 

ialah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, lengkap dan mengikat, apabila Akta Notaris 

terdegradasi menjadi akta bawah tangan, maka akan terjadi 

penurunan atau kemerosotan mutu akta tersebut sehingga akta 

tersebut ditempatkan pada posisi tingkat yang lebih rendah yaitu 

menjadi akta bawah tangan.  

Akta Notaris yang terdegradasi menjadi akta bawah tangan 

akan mempengaruhi kekuatan atau keabsahan pembuktian 

terhadap akta tersebut dan akta notaris akan mengalami 

kemunduran atau penurunan posisi dari kekuatan bukti lengkap, 

mengikat dan sempurna menjadi permulaan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebatas pada sepanjang para mengakui adanya akta tersebut atau 

tidak adanya penyangkalan atau penolakan dari salah satu pihak. 

34 Endang Purwaningsih, Op.cit, hlm. 17. 
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Batal demi hukum ialah istilah yang dipakai karena adanya 

pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat objektif dalam 

sebuah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur inti dari syarat 

sahnya sebuah perjanjian, yaitu berupa kesepakatan antara para 

pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan seseorang dalam 

membuat sebuah perjanjian, suatu hal tertentu serta kausa yang 

halal atau diperbolehkan.  

Apabila tidak adanya kesepakatan antara para pihak untuk 

mengikatkan diri dan/atau kecakapan dalam membuat sebuah 

perjanjian yang merupakan bagian dari syarat subjektif, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak..  

Berbeda halnya dengan tidak adanya suatu hal tertentu serta 

kausa yang halal atau diperbolehkan yang mana merupakan 

bagian dari syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan batal 

demi hukum karena hal ini berkaitan langsung dengan isi dari 

perjanjian yang telah dibuat. Dapat disimpulkah bahwa akta 

batal demi hukum dapat dikarenakan adanya pelanggaran syarat 

materil dalam pembuatan akta otentik dan syarat objektif dalam 

sahnya perjanjian. 
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7. Tinjauan Umum Tanggung Jawab 

a) Pengertian  Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung 

jawab ialah suatu kewajiban yang mana harus menanggung 

seluruh yang terjadi apabila adanya tuntutan atau diperkarakan 

dan disalahkan.35 Arti tanggung jawab dalam kamus hukum 

ialah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh seorang 

individu untuk melakukan hal yang menjadi sebuah 

kewajibannya.36  

Terdapat 2 (dua) istilah yang tentang tanggung jawab hukum, 

yaitu liability dan responsibility. Liability ialah sebuah sebutan 

hukum yang merujuk pada tanggung jawab atau resiko yang 

mencakup kewajiban dan hak secara faktual atau potensial, 

contohnya ialah kerugian, ancaman dan penipuan. Responsibility 

dalam hal ini ialah pertanggungjawaban atas suatu hal seperti 

kewajiban, putusan, kemampuan serta kecakapan. Hal ini juga 

mencakup kewajiban pertanggungjawaban terhadap undang-

undang yang dijalankan. 

Liability lebih merujuk kepada pertanggungjawaban hukum, 

yang mana dalam hal ini yang dimaksud ialah adanya kesalahan 

yang disebabkan atau dilakukan oleh subjek hukum sehingga 

mengakibatkan adanya tanggung gugat. Responsibility lebih 

merujuk pada pertanggungjawaban politik.  

35 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), 
hlm. 1014. 
36 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Surabaya : Ghalia Indonesia, 2005). 
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b) Prinsip Tanggung Jawab 

Pada umumnya, terdapat beberapa prinsip dalam tanggung 

jawab hukum yang terdiri dari: 37 

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan 

(liability based on fault).  

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat umum dan sering 

digunakan dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam 

KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip 

ini dipegang secara teguh. Prinsip ini secara jelas 

menegaskan bahwa pertanggungjawaban secara hukum dapat 

dimintakan apabila adanya unsur kesalahan yang dilakukan 

oleh seseorang. Dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebuah 

perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar 

hukum memenuhi 4 (empat) unsur pokok dari adanya 

perbuatan melanggar hukum agar dapat dimintai 

pertanggungjawabannya, yaitu adanya perbuatan melawan 

hukum, kerugian yang diderita, unsur kesalahan serta 

hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian. 

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu 

bertanggung jawab (presumption of liability).  

Prinsip ini secara jelas menegaskan bahwa seseorang akan 

dianggap bertanggungjawab hingga orang tersebut dapat 

membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan sehingga 

37 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 
hlm.77-83. 
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segala beban pembuktian harus ditunjukkan oleh pihak 

tergugat. Dalam prinsip ini beban pembuktian dianggap 

terbalik atau berlawanan dari yang biasanya karena dalam 

beban pembuktian prinsip ini ialah orang akan diibaratkan 

atau diduga bersalah hingga pihak yang terkait harus 

membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab akan lepas 

apabila tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak 

melakukan kesalahan atau kesalahan bukan berasal dari pihak 

dia sehingga beban pembuktian ada pada pihak tergugat.  

Dalam prinsip ini, pihak tergugat dapat bebas  dari tanggung 

jawabnya apabila ia membuktikan : 

a. Kerugian atau kemalangan yang timbul disebabkan oleh 

hal-hal yang diluar batas kekuasaannya; 

b. Telah dilakukan tindakan atau perbuatan yang wajib atau 

dibutuhkan untuk mencegah atau menjauhkan munculnya 

kerugian; 

c. Adanya kerugian yang muncul tetapi bukan karena 

kesalahan atau kelalaiannya; 

d. Kesalahan atau kelalaiannya dilakukan oleh pihak lain. 

3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu tidak 

bertanggung jawab (presumption of nonliability). 

Dalam prinsip ini berlawanan dengan prinsip kedua yang 

disebutkan diatas. Prinsip praduga selalu tidak 
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bertanggungjawab ini pada umumnya hanya dikenal atau 

biasanya berlaku dalam cakupan bisnis tertentu, seperti 

contoh dalam bidang pengangkutan dan umumnya 

pembatasannya hanya didasarkan pada common sense. Yang 

mana apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan bagasi 

tangan/kabin yang umumnya diawasi dan dibawa oleh 

penumpang, maka yang bertanggung jawab ialah penumpang. 

4) Prinsip tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab mutlak 

(strict liability).  

Prinsip ini sering disamakan dengan prinsip tanggung jawab 

absolut, namun ada beberapa ahli yang membedakan prinsip 

antar keduanya. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa 

tanggung jawab mutlak ialah prinsip dimana tanggung jawab 

yang menentukan kesalahan bukan merupakan faktor yang 

menentukan tetapi ada pengecualian atau pembatasan yang 

membebaskan seseorang dari tanggung jawab, contohnya 

ialah dalam keadaan terpaksa diluar kendali (force majure). 

Sedangkan untuk tanggung jawab absolut ialah prinsip 

dimana tanggung jawab tersebut tidak memandang kesalahan 

dan tidak adanya pembatasan atau pengecualian. Ada juga 

pandangan lainnya yang menghubungkan perbedaan dari 

kedua prinsip tersebut yang terletak pada ada atau tidaknya 

hubungan kausalitas antar subjek yang bertanggung jawab 

dan kesalahannya. Dalam tanggung jawab mutlak, harus 
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adanya suatu hubungan sedangkan untuk tanggung jawab 

absolut tidak perlu melihat ada atau tidaknya hubungan. 

5) Prinsip tanggung jawab berdasarkan pembatasan tanggung 

jawab (limitation liability).  

Dalam prinsip ini sangat disenangi atau disukai oleh para 

pelaku usaha dan selaku tercantum atau tertera sebagai salah 

satu klausula baku dalam perjanjian yang dibuat pada 

umumnya. Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan 

konsumen atau pelanggaran dan/atau kelalaian dari pelaku 

usaha, pelaku usaha harus bertanggung jawab hingga ia 

membuktikan tidak melakukan pelanggaran dan/atau 

kelalaian. 

 

C. Landasan Yuridis 

Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis akan menggunakan 

dasar hukum sebagai berikut : 

1. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

a. Pasal 1 ayat 3 tentang organ perseroan. 

b. Pasal 1 ayat 5 tentang wewenang khusus RUPS. 

c. Pasal 75 ayat 1 tentang wewenang RUPS yang tidak dapat 

diberikan kepada organ PT lainnya. 

d. Pasal 91 tentang sirkuler. 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

  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



52 
 

a. Pasal 84 tentang pelanggaran yang dilakukan Notaris yang 

mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di 

bawah tangan atau menjadi batal demi hukum 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

a. Pasal 1 ayat 1 tentang wewenang Notaris membuat Akta otentik. 

b. Pasal 16 ayat 1 huruf m tentang pembacaan akta dihadapan saksi 

dan penghadap. 

c. Pasal 16 ayat 7 tentang pembacaan akta yang tidak wajib untuk 

dilakukan dengan ketentuan penghadap telah membaca, 

mengetahui dan memahami isinya disertai dengan paraf 

penghadap, saksi dan Notaris di setiap halaman minuta. 

d. Pasal 16 ayat 9 tentang pendegradasian akta otentik menjadi 

akta dibawah tangan apabila Pasal 16 ayat 1 huruf m dan Pasal 

16 ayat 7 tidak terpenuhi. 

e. Pasal 38 tentang ketentuan dari awal akta atau kepala akta, 

badan akta dan akhir atau penutup akta. 

f. Pasal 39 tentang ketentuan persyaratan penghadap. 

g. Pasal 40 tentang ketentuan saksi. 

h. Pasal 41 tentang pendegradasian akta otentik menjadi akta 

dibawah tangan apabila Pasal 38, 39 dan 40 tidak terpenuhi. 

i. Pasal 44 tentang ketentuan penandatanganan akta dan 

pendegradasian akta otentik menjadi akta dibawah tangan 

apabila Pasal 44 tidak terpenuhi serta Notaris dapat dituntut 
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pihak yang dirugikan untuk penggantian biaya, ganti rugi dan 

bunga. 

j. Pasal 48 tentang larangan perubahan isi akta kecuali adanya 

tanda pengesahan atau paraf dari penghadap, saksi dan Notaris 

di bagian perubahan isi akta dan adanya pendegradasian akta 

otentik menjadi akta dibawah tangan apabila Pasal 48 tidak 

terpenuhi serta Notaris dapat dituntut pihak yang dirugikan 

untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. 

k. Pasal 49 dan 50 tentang ketentuan perubahan isi akta yang 

dimaksud dalam Pasal 48 dan adanya pendegradasian akta 

otentik menjadi akta dibawah tangan apabila Pasal 49 dan 50 

tidak terpenuhi serta Notaris dapat dituntut pihak yang dirugikan 

untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

a. Pasal 1338 tentang Pacta Sunt Servanda. 

b. Pasal 1867 tentang pembuktian tulisan. 

c. Pasal 1868 tentang pengertian akta otentik. 

d. Pasal 1869 tentang penyebab akta otentik terdegradasi menjadi 

akta dibawah tangan.” 
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