
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, penulis menarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah 

diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembatalan notulen rapat menyebabkan keputusan rapat yang terdapat 

dalam notulen rapat tersebut tidak bersifat mengikat namun Akta 

Pernyataan Keputusan RUPS yang tetap berlaku dan tidak dibatalkan 

tersebut akan menyebabkan kekeliruan karena dengan berlakunya akta 

tersebut maka keputusan rapat juga tetap berlaku, hal tersebut 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang saham 

karena keputusan rapat yang mana yang harus diikuti dan/atau 

dipatuhi sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang 

menentukan keputusan rapat yang harus diikuti dan/atau dipatuhi. 

Pembatalan notulen rapat tanpa menggugurkan akta Pernyataan 

Keputusan RUPS mengakibatkan pelanggaran syarat materil dalam 

pembuatan akta otentik karena dasar dari isi akta tersebut merupakan 

salah satu syarat materil dalam pembuatan akta otentik sehingga 

adanya pembatalan notulen rapat mengakibatkan pelanggaran syarat 

materil dan akta tersebut batal demi hukum. 

2. Notaris adalah pejabat umum yang mewakili negara untuk melayani 

masyarakat dalam bidang perdata. Notaris hanya melaksanakan 
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kewenangannya untuk melihat/menyaksikan, mencatat perbuatan 

hukum dan kehendak serta kesepakatan dari para pihak ke dalam akta 

otentik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ketika ada 

Direksi perseroan menghadap Notaris dan meminta untuk 

menuangkan notulen rapat tersebut ke dalam akta Notaris, maka 

Notaris akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Apabila terjadi permasalahan hukum, seperti kasus yang  dibahas dan 

pengadilan menyatakan notulen rapat tersebut dibatalkan namun Akta 

Pernyataan Keputusan RUPS tetap berlaku, maka Notaris tidak 

bertanggung jawab atas Akta Pernyataan Keputusan RUPS yang 

notulen rapatnya telah dibatalkan walaupun hal tersebut menyebabkan 

cacat secara materil pada akta tersebut karena cacatnya akta tersebut 

bukan kesalahan dari Notaris. Notaris telah membuat akta sesuai 

dengan syarat formil pembuatan akta otentik, hal ini dikarenakan 

tanggung jawab Notaris menganut 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. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis menyadari 

penyusunannya jauh dari kesempurnaan karena dalam proses penelitian 

penulis mengalami beberapa keterbatasan kendala, antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Keterbatasan waktu, dimana penulis sebagai mahasiswi Universitas 

Internasional Batam sekaligus staff di sebuah Kantor Notaris di 

Batam, mengalami kendala dalam mengatur waktu karena penelitian 

ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sehingga penulis 

harus melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak 

sehingga penulis sulit untuk membagi waktu untuk bekerja dan 

melakukan observasi serta wawancara. 

2. Keterbatasan dalam mengumpulkan data dari sumber referensi 

kepustakaan seperti buku dan jurnal. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil penelitan, pembahasan serta kesimpulan dari 

penulis, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis, antara lain : 

1. Rekomendasi kepada para pemegang saham yang hendak 

melaksanakan RUPS yang dituangkan ke dalam Notulen Rapat 

hendaknya pada saat proses penandatanganan Notulen Rapat tersebut 

disertai dengan proses dokumentasi berupa foto dan/atau video 

sebagai arsip dan pembubuhan sidik jari dalam Notulen Rapat tersebut 

untuk menghindari adanya kasus pemalsuan tandatangan seperti kasus 

yang disebutkan pada penyusunan skripsi ini, yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham. 

2. Rekomendasi kepada Notaris dalam membuat akta Pernyataan 

Keputusan RUPS yang berdasarkan pada Notulen Rapat hendaknya 

ditambahkan ketentuan atau persyaratan yang harus dilengkapi oleh 
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penghadap yang mendapatkan kuasa untuk menyatakan Notulen Rapat 

tersebut harus disertai dengan adanya pembubuhan sidik jari dari para 

pemegang saham PT dalam Notulen Rapat tersebut untuk menghindari 

adanya kasus pemalsuan tandatangan seperti kasus yang disebutkan 

pada penyusunan skripsi ini, yang dapat berdampak pada akta yang 

dibuat oleh Notaris. 
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