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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kasus Posisi

Perkara ini bermula pada sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ke 

Pengadilan Negeri Cibinong kemudian dilanjutkan dengan permohonan 

banding ke Pengadilan Tinggi Bandung oleh pihak yang tidak puas dengan 

Putusan Pengadilan Negeri Cibonong, dan berakhir pada permohonan kasasi 

pada tingkatan perkara di Mahkamah Agung yang putusannya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikut ini penulis akan paparkan runtutan 

posisi kasus mulai dari tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung.  

Pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan 

Tergugat II telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster, 

berkedudukan di Bogor, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 yang dibuat 

oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, Notaris di Kota Depok. Sebelum 

didirikan perseroan atas nama PT.Golden Lobster tersebut, Tergugat I dulunya 

adalah selaku persero diam dengan jabatan Komisaris CV. Exotica Aquarium 

yang bergerak di bidang usaha budidaya ikan air tawar / lobster dan ikan hias, 

sedangkan Tergugat II adalah selaku persero pengurus dengan jabatan sebagai 

Direktur. 

Dalam menjalankan usahanya yang berbentuk CV dengan nama 

CV.Exotica Aquarium, Tergugat I mempunyai  hutang kepada :

1. Turut Tergugat IV, sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus

ribu rupiah);
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2. Pihak Ketiga sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta 

rupiah) 

Dalam kondisi kesulitan keuangan karena terlilit hutang, Tergugat I dan 

Tergugat II telah mengajak Penggugat I dan Turut Tergugat III untuk 

bekerjasama, di mana dalam kerjasama tersebut Penggugat I dan Turut 

Tergugat III bertindak selaku investor terhadap bidang usaha yang dijalankan 

oleh Tergugat I dan Tergugat II. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, 

kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama sebagaimana dituangkan dalam 

Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 dan Akte No. 3 

tanggal 22 Juni 2007 tentang Akte Pendirian PT. Golden Lobster yang dibuat 

oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, Notaris di Kota Depok. 

Pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut pada intinya disepakati hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bidang-bidang tanah dan bangunan serta seluruh asset milik CV.Exotica 

Aquarium ditetapkan dengan nilai sebesar Rp 6.000.000.000,-(enam milyar 

rupiah), jumlah tersebut setelah dikurangi jumlah hutang Tergugat I kepada 

Turut Tergugat IV sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta 

rupiah) dan kepada pihak ketiga sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar 

empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga 

milyar rupiah) akan ditetapkan sebagai nilai asset Perseroan Terbatas yang 

akan didirikan 

2. Nama Perseroan disepakati dengan nama PT. Golden Lobster, 

berkedudukan di Bogor dengan komposisi saham :  
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a. Turut Tergugat I dengan menunjuk dan menggunakan nama PT. Putera 

Bersaudara Mulia, sebesar 30% atau senilai Rp 900.000.000,- (sembilan 

ratus juta rupiah), akan menyetor berupa uang 

b. Penggugat I sebesar 30% atau senilai Rp 900.000.000,- (sembilan ratus 

juta rupiah), akan menyetor berupa uang,  

c. Tergugat I sebesar 30 % atau senilai Rp 900.000.000,- (sembilan ratus 

juta rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan asset, 

d. Tergugat II sebesar 10 % atau senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah), yang penyetorannya berupa tanah dan asset ; 

3. Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris disepakati sebagai 

berikut : 

Komisaris Utama : Tergugat I ; 

Komisaris : Penggugat I ; 

Komisaris : Dicky Jaya Putera Johan ; 

Direktur Utama : Rusli Suriadi ; 

Direktur : Tergugat II ; 

Direktur : Freddy Chandra ; 

Direktur : Kusman Lim ; 

4. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp 

1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) menjadi hutang 

perseroan. 

5. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 

1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), akan dibayar oleh 

para Penggugat secara bersama sebesar Rp 872.500.000,-(delapan ratus 
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tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 12 bulan dan 

sisanya tetap menjadi tanggungan Tergugat I 

Seiring dengan perjalanan waktu, Para Penggugat mendapat laporan 

mengenai adanya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan di mana pada 

tanggal 06 Agustus 2007 Tergugat III mendapatkan bukti penjualan lobster dan 

ikan hias yang dilakukan oleh Joe Daniel Artanto yang merupakan karyawan 

CV. Exotica Aquarium sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu 

rupiah) tertanggal 21 Juli 2007 tanpa menggunakan faktur yang biasa 

digunakan Perusahaan, hal mana diduga dilakukan sejak berdirinya 

Perusahaan, dilakukan di luar jam kerja dan berdasarkan pengakuan yang 

bersangkutan saat dimintai pertanggung jawaban pada tanggal 08 Agustus 

2007, perbuatan tersebut dilakukan sepengetahuan serta untuk kepentingan 

Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2007 Para 

Penggugat menemui Tergugat I untuk mengusulkan beberapa kebijakan, 

supaya perusahaan dapat berjalan secara profesional dan proporsional antara 

lain :  

1. Memberhentikan dengan hormat Tergugat II dari Dewan Direksi 

2. Memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengurus 4 (empat) sertifikat 

Perusahaan yang hilang 

3. Meminta Tergugat I tidak bertempat tinggal di farm 

4. Melakukan perombakan manajemen 

Tergugat I menolak usulan tersebut dan menyatakan lebih baik 

membubarkan perusahaan. Akibatnya hubungan antara pemegang saham dalam 

perseroan menjadi tidak harmonis, sehingga dalam situasi yang tidak kondusif 
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tersebut diminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan atau 

mengembalikan modal kerja serta pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga, 

yaitu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang telah dilakukan oleh para 

Penggugat. 

Dalam situasi dan kondisi Perusahaan yang terganggu operasionalnya, 

Tergugat I dan Tergugat II meminta ijin untuk menjual hasil budidaya lobster 

dan ikan hias tetapi tidak diijinkan oleh para Penggugat. Walaupun tidak diberi 

ijin, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengeluarkan hasil budidaya dengan 

paksa dibantu oleh pihak luar dengan menggunakan 4 (empat) mobil. Merasa 

perbuatannya berhasil, pada tanggal 10 September 2007 Tergugat I dan 

Tergugat II bermaksud untuk mengulangi perbuatannya tetapi berhasil 

digagalkan oleh Tergugat III dengan dibantu keamanan setempat, sehingga 

akibat perbuatannya tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yang merugikan perseroan dan Para Penggugat. 

Akibatnya pada tanggal 25 September 2007, tanggal 08 Oktober 2007 

dan tanggal 09 Oktober 2007, Direksi dan pemegang saham PT. Golden 

Lobster telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang 

hasilnya tercatat dalam akta dan pada pokoknya menerangkan yang hasilnya 

dicatatkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Nomor 8, 9 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat oleh dan 

dihadapan Turut Tergugat II, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota 

Tangerang, dengan isi keputusan antara lain memberhentikan dengan hormat 

Tergugat I selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Direktur Perseroan. 
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Selanjutnya dalam perjalanan sengketa pada tingkatan Pengadilan Negeri 

Para Tergugat mengajukan gugatan rekovensi yang pada pokoknya adalah 

dalam kaitannya dengan penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerjasama 

tersebut, ternyata Tergugat I dan II Rekonvensi telah melakukan serangkaian 

perbuatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II 

Rekonvensi yang merugikan para Penggugat Rekonvensi, dengan mengatur 

dan menentukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang sangat memberatkan 

dan membebani para Penggugat Rekonvensi dalam setiap Perjanjian Kerjasama 

yang ditandatangani, yaitu dengan memasukkan keadaan-keadaan yang tidak 

benar dan Akte Perjanjian Kerjasama tersebut, khususnya Tergugat I dan II 

Rekonvensi telah menyalahgunakan keadaan ekonomi dan kedudukannya yang 

lebih kuat sebagai investor dan mempengaruhi para Penggugat Rekonvensi 

untuk menandatanganinya, dan karenanya sesuai Pasal 1335 dan Pasal 1337 

KUHPerdata, kesemuanya Perjanjian Kerjasama tersebut, termasuk dan tidak 

terkecuali Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut adalah beralasan hukum 

untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum berikut segala 

turutannya. 

Ternyata hingga gugatan ini diperiksa, Tergugat I dan II Rekonvensi 

sekalipun telah diwajibkan sesuai Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut 

untuk melakukan penyetoran modal masing-masing sebesar Rp 900.000.000,- 

(sembilan ratus juta rupiah), penyetoran modal dimaksud tidak pernah 

dilakukannya.Bahwa demikian dengan Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 

tentang Akte Pendirian PT. Golden Lobster yang dibuat oleh dan dihadapan 

Tergugat III Rekonvensi, karena dibuat atas dasar Akte No. 2 tanggal 22 Juni 
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2007 yang cacat hukum, satu dan lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut 

adalah beralasan untuk dibatalkan dan / atau dinyatakan tidak berkekuatan 

hukum,yaitu : 

1. Bahwa Tergugat I dan II Rekonvensi tidak pernah melakukan penyetoran 

modal sekalipun telah diwajibkan sesuai Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 

tersebut, sehingga menurut hukum PT. Golden Lobster tidak pernah 

didirikan dan atau Tergugat I dan II Rekonvensi tidak berkualitas 

menyatakan dirinya pemegang saham PT. Golden Lobster ; 

2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani Akte No. 

3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Akte Pendirian PT. Golden Lobster tersebut ; 

Terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB oleh Penggugat, merupakan 

wujud perbuatan melanggar hukum, karena mengakibatkan kerugian baik 

materil maupun imateril bagi penggugat rekopensi, karena dengan adanya hasil 

RUPSLB tersebut, Para Penggugat Rekopensi tidak dapat menjalankan 

usahanya dengan baik. Selain itu Tergugat juga melakukan perbuatan melawan 

hukum dengan menguasai Farm yang seolah-olah bertindak sebagai pemegang 

saham mayoritas, tetapi tidak bertanggung jawab dengan melakukan intimidasi 

dan menyuruh orang yang tidak dikenal untuk selalu menggembok pagar farm, 

telah menyebabkan Penggugat Rekopensi terhalang melakukan kegiatan di 

farm dan mengakibatkan banyaknya lobster dan ikan hias yang mati.  

Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan 

putusan, yaitu putusan No. 139 / Pdt.G / 2007 / PN.Cbn tanggal 06 Nopember 

2008 yang amarnya sebagai berikut : 

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat : 
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1. Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat 

oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonvensi / Turut Tergugat I Konvensi ; 

2. Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, 

yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonvensi / Turut Tergugat I 

Konvensi ; 

 Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Para 

Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding. Dalam Memori Bandingnya 

Para Pembanding menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan oleh Majelis 

Hakim PN Cibinong karena 100% nilai saham PT.Golden Lobster akan disetor 

dengaan uang tunai dan kalau hanya terbanding yang menyetorkan modal 

sebesar 3 Milyar dalam bentuk aset adalah keliru, karena telah dinyatakan 

dalam Akta Pendirian bahwa penyetoran modal haruslah dengan uang tunai, 

dan apabila memang penyetoran saham dalam bentuk aset, harusnya diikuti 

dengan Akta Inbreng dan diumumkan dalam surat kabar dalam waktu 14 hari, 

tapi hal tersebut tidak pernah ada.   

 Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang 

membatalkan akta pendirian PT dan menyatkan RUPSLB tidak sah karena akta 

pendiriannya juga tidak sah Para Pembanding mengajukan keberatan karena 

Akta Pendirian PT.Golden Lobster Telah mendapat persetujuan pengesahan 

oleh Mentri Hukum dan HAM dengan SK Nomor.108-02464 HT.01.01-TH-

2007 tanggal 27 Agustus 2007.  

 Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon 

banding melalui memori bandingnya, Para Terbanding Mengajukan Kontra 

memori banding yang menyatakan bahwa terkait dengan pendirian PT yang 
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menerbitkan akta Nomor. 3 tahun 2007 tentang pendirian PT.Golden Lobster 

yang dibuat dihadapan Turut Terbanding I, Para Terbanding tidak pernah sama 

sekali menghadap kepada Notaris. Selain itu Para Pembanding dengan 

kedudukan ekonominya yang lebih tinggi melakukan tindakan-tindakan yang 

bertentangan dengan hukum, melakukan intimidasi, menakut-nakuti dengan 

menempatkan sejumlah orang yang berprilaku premanisme didalam farm, 

sehingga Para Terbanding dalam kedudukan terancam baik secara psikis 

maupun pisik. 

 Farm budidaya lobster dan ikan hias Yohanes Widjaya hingga saat 

ini masih dalam penguasaan Para Pembanding dan Para Terbanding sampai 

saat ini dengan segala kemampuan yang dimilikinya berusaha mempertahankan 

kehidupan budidaya lobster dan ikian hias karena merupakan matapencaharian 

orang banyak dan para petani juga mengambil benih dari farm, maupun para 

supplier dan exporter yang telah dibuktikan oleh Dirjen Perikanan Budidaya 

memberikan apresiasi karena karena farm tersebut memiliki infrastruktur 

terbaik di Indonesia dan seyogyanya dapat membantu pemerintah dengan 

menjadi pusat pembenihan benih-benih yang diperlukan para petani. 

Selanjutnya atas upaya hukum permohonan banding yang diajukan oleh 

para pemohon banding di Pengadilan Tinggi Bandung, putusan Pengadilan 

Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung malalui 

putusan Pengadilan Tinggi Bandung  No. 144 / PDT / 2009 / PT.Bdg. 

Setelah melakukan upaya hukum permohonan banding ke Pengadilan 

Tinggi Bandung, ternyata Para Pemohon Banding yang dulunya adalah Para 

Penggugat, merasa tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung 
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No. 144 / PDT / 2009 / PT.Bdg. Kemudian atas putusan PT.Bandung tersebut 

Para Pembanding yang dulunya para penggugat mengajukan upaya hukum 

kasasi. 

Dalam upaya hukum kasasinya Para Pemohon Kasasi menyatakan bahwa 

Judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, keliru dalam 

menerapkan hukum dan tidak cukup dalam memberi pertimbangan hukum di 

dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut Bahwa para Pemohon Kasasi 

keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) yang 

kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd), tidak memeriksa 

perkara kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal 

penerapan hukumnya dan yang langsung mengambil alih dan menguatkan 

pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri). 

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI No. 108-02464 HT.01.01-TH-2007 tanggal 27 Agustus 2007 (P-19) tentang 

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Golden Lobster(Termohon 

Kasasi III), Akta No. 3, tanggal 22 Juni 2007 (Akta Pendirian PT. Golden 

Lobster) telah mendapat Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi Jelas dan nyata, anggaran dasar 

Perseroan mendapat pengesahan dan Perseroan memperoleh status badan 

hukum apabila seluruh modal yang ditempatkan telah disetor penuh kepada 

Perseroan, oleh karenanya RUPSLB juga sah karena telah korum oleh 60% 

pemegang saham yang sah. 

Judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 

No. 40 / 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut : 
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“Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah) harus 

diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu14 hari 

setelah Akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan 

penyetoran saham tersebut” ; dan penjelasan Pasal dimaksud yang menyatakan 

: “Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang 

menerangkan nilai atau harga jenis atau macam, status, tempat kedudukkan dan 

lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. 

Kemudian berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung memberi 

pertimbangan dahwa dari bukti-bukti ternyata para Pemohon Kasai belum 

melaksanakan kewajibannya menyetor modal secara penuh kepada Perseroan 

sesuai yang telah disepakati dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 

tanggal 22 Juni 2007, sehingga apa yang tertuang dalam Pasal 4 Akta No. 3 

tanggal 22 Juni 2007 yang menyatakan bahwa para para pendiri telah menyetor 

modal secara penuh telah dibuat secara tidak benar. Dengan demikian oleh 

karena substansi dalam Surat Perjanjian dan Akta tersebut belum direalisasikan 

maka kedua Akta tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai 

kekuatan mengikat. 

Bahwa dengan demikian, oleh karena Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 

dinyatakan mengandung cacat hukum, maka perjanjian-perjanjian sebelumnya 

termasuk Perjanjian Kerjasama antara Penggugat I dan Turut Tergugat III 

dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Perjanjian 

Kerjasama No. 2 tanggal 22 Juni 2007 juga menjadi tidak mempunyai kekuatan 

mengikat, oleh karenanya Perseroan PT. Golden Lobster secara yuridis harus 

dianggap tidak pernah ada. 
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Dalam putusan kasasinya majelis hakim juga berpendapat : Judex facti 

tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan keberatan tersebut 

mengenai  penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu 

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada 

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan 

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang 

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturanperundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 

Undang-undang No.14 Tahun 1985  jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004  

Atas alasan tersebut majelis hakim dalam upaya hukum kasasi di 

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari para 

Pemohon Kasasi : Tuan Andi Hartawan Sardjito Dan Pt. Putera Bersaudara 

Mulia.  

Selanjutya penulis akan memaparkan bahwa putusan Mahkamah Agung 

Tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rasionalisasi 

mengenai kekuatan putusan hakim dalam hukum acara perdata terdapat tiga 

macam kekuatan putusan hakim, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan 

pembuktian, kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan.
36

  

Kekuatan mengikat putusan hakim merupakan putusan yang pasti atau 

tetap, terhadap putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Apabila terhadap 

putusan hakim tersebut tidak lagi diakukan upaya hukum maka putusan 
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 Soepomo, Op.Cit, halaman 94. 
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tersebut menjadi pasti atau tetap dan memperoleh kekuatan yang mengikat. 

Hukum acara perdata dikenal res judicata pro veritate habetur yang artinya 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya 

mengikat apa yang diputus pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib 

mematuhi dan memenuhi putusan tersebut.
37

 

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang 

Grasi  yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)” adalah : 

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi 

dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; 

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 

yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang; atau 

3. Putusan kasasi. 

Kemudian Menurut  Pasal 195  Reglemen Indonesia yang 

Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, 

yang berbunyi sebagai berikut: Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang 

menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya 

maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk 

memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang 

sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang 

yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya. Dalam hal ini tidak ada 

jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan 

perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan 
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 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, halaman 175. 
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itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, 

artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, 

atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu 

dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding 

atau kasasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan 

bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa 

dengan pengertian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 

Grasi. 

Sehingga menurut ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 

Tahun 2002 tentang Grasi dan pasal 195 HIR putusan Mahkamah Agung 

No.1159K/PDT/2010 tentang pembatalan akta pendirian perseroan terbatas  

merupakan putusan yang “Inkracht Van Gewijsde” oleh karenanya putusan 

tersebut memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan 

eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan artinya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat apa yang 

diputus pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan 

memenuhi putusan tersebut. 

 

B. Analisa Putusan Mahkamah Agung  Nomor.1159K/PDT/2010 Pembatalan 

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. 

 

Dalam Perkara Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas diatas, 

Pengadilan Negeri Cibinong melalui putusannya No. 139 / Pdt.G / 2007 / 

PN.Cbn tanggal 06 Nopember 2008 yang membatalkan akta Pendirian 

Perseroan Terbatas atas nama PT.Golden Lobster dan dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan penggugat belum 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/node/21/uu-no-22-tahun-2002-grasi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17452/node/21/uu-no-22-tahun-2002-grasi
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melaksanakan kewajibannya menyetor modal secara penuh kepada perseroan 

sesuai dengan akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tahun 2007 yang disepakati 

para pihak, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung 

melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung  No. 144 / PDT / 2009 / PT.Bdg 

yang juga membatalkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dan 

putusan Pengadilan Tinggi Bandung dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung 

dalam tingkatan kasasi melalui putusan No. 1159K/PDT/2010.  

Majelis hakim memutuskan akta tersebut dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bahwa para penggugat belum 

menyetorkan modalnya ke dalam perseroan terbatas berdasarkan Akta 

Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para 

Tergugat. Berdasarkan Fakta yang ada dalam putusan dan didukung dengan 

bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, memang Berdasarkan bukti T-I-II-2 

sampai dengan T-I-II-5 yang menyetor penuh modal yang ditempatkan di 

perseroan tersebut hanya Tergugat I dan Tergugat II, yang diperhitungkan dari 

nilai tanah dan aset dari CV. Exotica Aquarium senilai Rp 3.000.000.000,- 

(tiga milyar rupiah) yang nilai tersebut juga telah disetujui oleh para 

Penggugat, sedangkan Penggugat I berdasarkan bukti P-26.2  sampai pada 

tanggal terbit Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yaitu sampai tanggal 

22 Juni 2007 sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu 

rupiah), dan untuk Penggugat II berdasarkan Bukti P-26.1 menyetorkan 

melalui Turut Tergugat III baru menyetor sebagai tanda jadi sekaligus 

penyertaan modal yang ditempatkan baru sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus 

dua puluh lima juta rupiah).  
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Selanjutnya dalam Proses pemeriksaan perkara perdata sesuai dengan 

ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara telah 

selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk 

mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
38

 Dalam proses pengambilan 

keputusan yang akan dijatuhkan, majelis hakim harus memberikan 

pertimbangan dengan memuat dasar-dasar alasan yang rinci, menurut asas ini 

putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan 

cukup, hal ini tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) UU No .4 Tahun 2004, yang 

menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan–alasan dan 

dasar-dasar putusan mencantumkan pasal–pasal peraturan perundang–

undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau 

berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.
39

 Itu 

artinya dalam menjatuhkan putusan hakim harus didasarkan pada aspek 

kepastian hukum, sehingga harus memuat dasar-dasar hukum yang berlaku dan 

harus relevan ketika dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara 

tersebut. 

Menurut hemat penulis Kepastian hukum merupakan suatu bentuk 

kongkret perlindungan yustisiable dan terbentuk dalam suatu peraturan 

perundang-undangan yang dilaksanakan dengan pasti oleh aparat penegak 

hukum serta memiliki sanksi yang mengika, sehingga apabila kepastian hukum 

dikaitkan dengan Putusan Pengadilan maka seharusnya suatu Putusan 

Pengadilan yang mengandung kepastian hukum harus sesuai dengan ketentuan 

yang ada. 

                                                           
38

 Yahya Harahap, Op,cit,  Hukum Acara Perdata, halaman 797. 
39

 Komariah, Op,cit, Asas-Asas Putusan Hakim, PPT, halaman 3 
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Terkait dengan makna kepastian hukum tersebut, untuk menganalisa 

aspek kepastian hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 

1159K/PDT/2010 tentang pembatalan akta pendirian perseroan terbatas perlu 

menggunakan beberapa perundang-undangan yang terkait, antara lain yakni : 

Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris dan  KUHPerdata.  

Dalam posisi kasus tersebut diatas penulis menemukan terdapat 

beberapa fakta dalam putusan yang seharusnya menyebabkan hakim 

membatalkan Akta Otentik dengan menyatakan Akta tersebut menjadi Akta 

yang batal demi hukum Adapun beberapa fakta tersebut antara lain : 

1. Adanya cacat hukum dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas 

dimana ada bunyi isi dari akta yang tidak sesuai dengan fakta dan Para 

Tergugat tidak pernah hadir kehadapan Notaris terkait dengan pembuatan 

Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan tidak pernah menandatangani Akta 

tersebut 

2. Tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan akta pendirian perseroan terbatas 

berdaarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.  

Penulis akan memaparkan penjelasan kedua poin diatas yang 

mengakibatkan suatu Akta dinyatakan Batal Demi Hukum. 

Ad.1  Adanya cacat hukum dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas 

dan Para Tergugat tidak pernah hadir kehadapan Notaris terkait dengan 

pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan tidak pernah 

menandatangani Akta tersebut 

 

Fakta dalam putusan tersebut yaitu pada pasal 4 Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas tertulis bahwa Modal yang ditempatkan kedalam 

perseroan sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan telah 
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ditempatkan atau disetor penuh oleh para pendiri berdasarkan 

pembagiannya masing-masing yang telah tercantum dalam Akta perjanjian 

kerjasama No.2 tahun 2007 pada saat penandatanganan akta pendirian 

perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan fakta yang ada cukup beralasan 

apabila akta pendirian PT.Golden Lobster  mengandung cacat hukum, 

karena berdasarkan fakta yang didukung dengan bukti-bukti ternyata 

Tergugat I dan Tergugat II belum menyetorkan modal yang ditempatkan 

secara penuh, sehingga terjadi ketidak sesuaian antara isi dalam Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas dengan fakta yang ada.  

Berdasarkan alasan tersebut, terkait dengan akta yang cacat hukum 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak 

mengaturnya, namun menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu 

Notaris di kota malang yang diperkuat tesis yang berjudul Akibat Hukum 

Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata Di 

Pengadilan Negeri Semarang disusun oleh Dyah Nawang Wulan Magister 

Kenotariatan Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa suatu akta 

Notaris yang dinyatakan cacat hukum karena tidak benarnya keterangan 

yang dicanumkan dalam akta yang dibuat, ketidak benaran ini baik 

disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh Notaris maupun oleh para 

pihak  sepanjang dapat dilakukan pembuktian dan dapat disimpulkan oleh 

hakim, maka secara langsung menghilangkan akibat hukum dari akta 

tersebut atau akta tersebut menjadi batal demi hukum. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Notaris di 

Kota Malang, Notaris tersebut menjelaskan bahwasannya berdasarkan 

KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

suatu akta Notaris dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan dengan 

alasan: 

a. Dapat dibatalkan,  

b. Dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian dibwah tangan, dan  

c. Dinyatakan batal demi hukum.  

Terkait dengan akta yang isinya mengandung cacat materil, Notaris 

tersebut menjelaskan bahwasannya seharusnya akta tersebut menjadi batal 

demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan dari pasal 1320 

KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, adapun beberapa syarat sah 

perjanjian berdasarkan pasal 1320 yaitu  

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

c. Suatu pokok persoalan atau suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau causa yang halal 

Hal yang termuat dalam akta tersebut tidak sesuai dengan syarat sah 

perjanjian pada syarat obyektif yang berupa causa yang halal, apabila akta 

Notaris mengandung isi yang bertentangan dengan perundang-undangan 

dalam hal ini pada akta tertulis modal sudah disetor secara penuh, ternyata 

modal tersebut tidak disetor secara penuh, terlebih Akta btersebut sudah 

didaftarkan pengesahan badan hukumnya ke Kementrian Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia, maka patut diduga akta tersebut mengandung unsur 

pemalsuan, namun perlu ditinjau lagi apakah unsur pemalsuan itu 

bersumber dari Notaris, atau dari pihak yang menghadap kepada Notaris.
40

  

Pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris sebagai pejabat 

Negara yang disumpah diatur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP yang 

menyatakan bahwa “pemalsuan surat diancam pidana penjara paling lama 

delapan tahun, jika dilakukan terhadap suatu akta-akta otentik”.  

Menurut hemat penulis unsur pemalsuan yang ada dalam akta 

tersebut memang disepakati oleh Para Penggugat dengan Notaris, karena 

dalam posisi kasus dijelaskan bahwasannya salah satu pihak yang 

berkepentingan (Para Tergugat) dengan akta tersebut tidak penah 

dipanggil dan menghadap kehadapan Notaris, dan belum pernah 

menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas sedangkan akta 

Pendirian Perseroan Terbatas adalah akta perjanjian yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 

7 ayat 1 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau 

lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Maka dari 

itu Akta Pendirian Perseroan Terbatas bukanlah akta satu pihak seperti 

Akta Hibah, melainkan akta para pihak. Disisi Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas tersebut dibuat bukan dengan iktikat baik, karena salah satu 

pihaknya (ParaTergugat) belum pernah hadir kehadapan Notaris.  

Akta Pendirian PT.Golden Loster telah memperoleh penetapan 

sebagai badan hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM, melalui 

                                                           
40

 Hasil wawancara di Kantor Notaris Dra.Tuminem,S.H pada hari  Senin Tanggal 9 Januari 

2017 Pukul 12.30 WIB 
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Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 108-02464 

HT.01.01-TH-2007 tanggal 27 Agustus 2007 (BuktiP-19) tentang 

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Golden Lobster.    

Akta No. 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang  Pendirian PT. Golden Lobster 

telah mendapat Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Bahwa dengan disahkan Akta Perseroan maka 

patut diduga bahwa ada beberapa tindakan pemalsuan, adapun beberapa 

tindakan tersebut antara lain : 

a. Pemalsuan tandatangan karena Para Tergugat belum pernah hadir 

kehadapan Notaris,  

b. Pemalsuan keterangan karena terdapat ketidak sesuaian keterangan 

dalam isi Akta dengan Fakta yang ada.   

c. Pemalsuan dokumen-dokumen pedukung lainnya seperti bukti 

penyetoran modal kedalam perseroan.  

Pemalsuan tandatangan, keterangan atau dokumen-dokumen lainnya 

dalam akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam 

penerbitan akta dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk 

menuntut Notaris secara keperdataan melalui Pengadilan. 

Menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan dan kemudian 

dianalisa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam putusan menurut 

pendapat penulis akta tersebut harusnya menjadi akta yang batal demi 

hukum karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian yakni pada syarat 

obyektif yang berupa suatu kausa yang halal karena bertentangan dengan 

pasal 264 ayat 1 KUHP dan isi Akta tersebut mengandung cacat hukum. 
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Karena akta tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum maka 

akibat hukum yang ada sejak perjanjian atau Akta Pendirian PT.Golden 

Lobster tersebut dibuat sampai dengan dibatalkan oleh putusan pengadilan 

tidak diakui oleh Undang-Undang, maka PT.Golden Lobster dianggap 

tidak pernah ada. Sebagaimana pendapat Habib Adjie bahwa batal demi 

hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang 

menyebabkan kebatalan secara langsung yang berupa perbuatan hukum 

yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum dan perjanjian dianggap 

tidak pernah ada. 
41

 

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 

108-02464 HT.01.01-TH-2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang 

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Golden Lobster. Akta 

No. 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster telah 

mendapat Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Sehingga apabila Akta tersebut dibatalkan maka 

seharusnya Surat Keputusannya juga semestinya dibatalkan pula. 

Permohonan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  merupakan kompetensi absolut dari 

PTUN yakni  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara atau 

sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha sendiri timbul karena 

terbitnya suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkret, 

                                                           
41

 Habib Adjie,  Op,cit, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , halaman 173 
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individual, dan final seperti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI No. 108-02464 HT.01.01-TH-2007 tanggal 27 Agustus 2007.  

Ad.2 Tidak terpenuhinya syarat materil dan formil pembuatan akta pendirian 

perseroan terbatas berdaarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.  

 

Dalam posisi kasus diatas berdasarkan fakta yang didukung dengan 

alat bukti ,  Dalam akta No.3 Tanggal 22 Juni 2007, dalam pasal 4 

menyebutkan: 

a. Modal dasar perseroan sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh 

milyar rupiah), terbgi atas Rp.10.000,- (Sepuluh ribu) saham masing-

masing bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu: 

a) Tuan Johanes Widjaya (TergugatI) sebanyak 900 (sembilan ratus) 

saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan 

ratus juta rupiah) 

b) Nyonya Ineke Widjaya (Tergugat II) tersebut sebanyak 300 (tiga 

ratus) saham, dengan nili nominal atau sebesar Rp. 300.000.000,- 

(tigaratus juta rupiah) 

c) Tuan Andy Hartawan Sardijto (Penggugat I) sebanyak 900 

(sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal sebesar 

Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) 

d) PT. Putera Bersaudara Mulia (Penggugat III) sebanyak 900 

(sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal sebesar 

Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) 

Sehingga seluruhnya berjumlah 3.000 (tiga ribu) saham atau 

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) 
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Selanjutnya dalam pasal 4 Akta Pendirian PT.Golden 

Lobster yaitu Akta No.3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa para 

pendiri telah menyetorkan modal yang ditempatan sesuai dengan 

komposisi penyertaan modal yang ditentukan secara penuh sampai 

100% sehingga tercapai modal yang ditempatkan sebesar 

Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), tapi berdasarkan bukti T-I-

II-02 sampai T-I-II-05yang menyetor modal secara penuh yang 

ditempatkan di perseroan tersebut hanya Para Tergugat, yang 

diperhitungkan dengan nilai dari tanah dan aset CV.Exotica 

Aquarium senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang 

telah disetujui oleh para pengggugat, sedangkan sedangkan 

Penggugat I berdasarkan bukti P-26.2  sampai pada tanggal terbit 

Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yaitu sampai tanggal 22 

Juni 2007 sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus 

ribu rupiah), dan untuk Penggugat II berdasarkan Bukti P-26.1 

menyetorkan melalui Turut Tergugat III baru menyetor sebagai 

tanda jadi sekaligus penyertaan modal yang ditempatkan baru 

sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). 

Berdasarkan fakta diatas  para penggugat belum melakukan 

penyetoran modal secara penuh kedalam perseroan terbatas, para 

penggugat hanya melakukan penyetoran sebagai tanda jadi dari 

perjanjian yang termuat dalam Akta No.2 Tahun 2007 tentang perikatan 

pendirian perseroan terbatas. Maka dalam hal ini telah terjadi 

cacatmateril dan formil dalam penerbitan akta Notaris, dengan 
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penjelasan sebagai berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007  Terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas terdapat 

syarat-syarat pendirian PT secara formal antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1)) 

b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (Pasal 7 (1)) 

c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali 

dalamrangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3) 

d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan 

diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4) 

e. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari 

modal dasar (ps. 32, ps 33) 

f. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 &ps. 

108 ayat 3) 

Berdasarkan beberapa syarat formil diatas, Akta Pendirian 

PT.Golden Lobster tidak memenuhi syarat formil pada pon e yaitu 

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus 

ditempatkan dan disetor penuh.Modal ditempatkan dan disetor penuh 

harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Berdasarkan 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 33 ayat 2 Modal yang 

ditempatkan dan disetor penuh harus dibuktikan dengan bukti 

penyetoran yang sah. Seharusnya Notaris yang bersangkutan 

melakukan verifikasi kebenaran dokumen penyetoran modal yang sah 

agar tidak mengakibatkan cacat dalam akta yang akan diterbitkannya. 
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Berdasarkan penjelasan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 

2007 Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain 

bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama 

Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, 

atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan 

Komisaris.  

Apabila Notaris telah melakukan pengecekan bukti penyetoran 

modal kedalam perseroan terbatas, tidak mungkin terdapat ketidak 

sesuaian isi dalam Akta dengan Fakta yang terjadi. Jika pengecekan 

dilakukan oleh Notaris dan Notaris bertindak jujur serta amanah 

berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan 

Sumpah Jabatan Notaris maka Notaris tidak akan menerbitkan sebuah 

akta otentik yang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak 

sesuai dengan fakta yang ada.  

Selain syarat formil, terdapat syarat materil yang berupa 

kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada 

saat penanda-tanganan akta pendirian, adapun dokumen dokumen 

tersebut antara lain: 

a. Pesan nama perseroan terbatas (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007, Pasal 3 PP Nomor 43 tahun 2011 dan Pasal 4 

Permenkumham Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014) 
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b. Alamat lengkap kantor PT yang dibuktikan dengan surat keterangan 

domisili PT (SITU) (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007) 

c. Fotocopy KTP dan KK Pengurus (Pasal 8 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007 ) 

d. Fotocopy NPWP Pengurus (Pasal 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan) 

e. Modal Perseroan (Pasal 15 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007) 

f. Saham perseroan dan nama pemegang saham yang telah mengambil 

bagian saham, rincian jumlah saham,dan nilai nominal saham yang 

telah ditempatkan dan disetor. (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007) 

g. Susunan pengurus PT (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 

40 tahun 2007) 

h. Bidang Usaha PT (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007). 

Berdasarkan fakta yang ada dalam putusan, Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas tidak memenuhi syarat formil dalam f. Dalam Akta 

Pendirian Perseroan Terbatass harus tercantum nama pemegang saham 

yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham,dan nilai 

nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor, penyetoran modal 

yang ditempatkan pun berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 

http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
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Nomor 40 Tahun 2007 harus secara penuh, namun dalam fakta yang 

ada di putusan dengan didukung bukti-bukti Para Penggugat belum 

menyetorkan secara penuh kedalam Perseroan. Tetapi didalam Akta 

Pendiriannya tertulis bahwa Para Penggugat belum menyetorkan 

modalnya secara penuh kedalam perseroan dan tertulis bagian-bagian 

saham masing-masing yang jumlahnya tidak sesuai dengan fakta , maka 

dalam hal ini telah terjadi ketidak sesuaian jumlah modal dan saham 

dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dengan fakta yang 

terjadi. 

Berdasarkan pemaparan diatas seharusnya akta tersebut memang 

beralasan untuk dibatalkan dengan alasan apabila berbicara mengenai 

akta Notaris maka bentuk materil dan formil suatu akta Notaris harus 

berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-

undangan yang terkait, sebagai contoh apabila akta Notaris berupa akta 

pendirian perseroan terbatas berarti bentuk perjanjiannya harus sesuai 

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas.  

Apabila akta Notaris tidak memenuhi syarat formil dan materil yang 

berasal dari Undang-Undang yang bersangkutan maka akta tersebut 

menjadi batal demi hukum.
42

 Karena akta tersebut menjadi akta yang 

batal demi hukum sehingga perbuatan hukum yang ada setelah akta 

tersebut terbit dianggap tidak pernah ada. 

                                                           
42

 Ibid , halamam 45-50. 
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Berdasarkan pemaparan diatas menurut hemat penulis putusan 

pembatalan akta pendirian perseroan terbatas tersebut tidak memenuhi 

unsur kepastian hukum karena putusan tersebut tidak sesuai dan 

bersumber dari hukum positif yang ada dan berlaku, seharusnya akta 

tersebut dinyatakan sebagai akta yang batal demi hukum. Batal demi 

hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang 

menyebabkan kebatalan secara langsung yang berupa perbuatan hukum 

yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum dan perjanjian 

dianggap tidak pernah ada. 
43

 

Apabila dianalisa lebih lanjut bagaimana terkait dengan perjanjian-

perjanjian yang ada setelah diterbitkannya akta pendirian PT tersebut, 

ketika akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, otomatis setelah akta 

tersebut batal demi hukum dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum, 

akibat hukum yang timbul sejak perikatan itu lahir sampai dibatalkan oleh 

putusan pengadilan sudah tidak diakui lagi oleh undang-undang, sehingga 

tidak menimbulkan perikatan apapun setelah akta tersebut dinyatakan batal 

demi hukum. Maka secara otomatis apabila ada perjanian-perjanjian yang 

timbul setelah penerbitan akta pendirian PT tersebut juga menjadi batal 

demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum. 

B. Tanggungjawab Notaris Apabila Akta Yang Dibuat Olehnya Dibatalkan 

Oleh Pengadilan.  

 

 Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1159K/PDT/2010 tentang 

pembatalan akta pendirian perseroan terbatas tidak diputus 

pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan,  

                                                           
43

 Ibid, halaman 173 
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sehingga penulis akan mengkaji bagaimana impikasinya terhadap 

pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat yang disumpah menurut undang-

undang dan berwenang membuat suatu akta otentik, apabila akta otentik 

tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan sedangkan disisi lain pada 

hakikatnya akta otentik memiliki fungsi sebagai alat bukti yang memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dituntut adanya kesesuaian isi 

materil dari akta dengan fakta yang ada di lapangan.  

Dalam fakta pada posisi kasus diatas, Notaris yang menerbitkan Akta 

Pendirian PT.Golden Lobster berposisi sebagai turut tergugat, karena Notaris 

tersebut telah menerbutkan Akta Pendirian PT.Golden Lobster tanpa dihadiri 

dan ditandatangani oleh Para Tergugat, menerbitkan suatu Akta yang 

mengandung Unsur Pemalsuan yang disengaja, dan menerbitkan suatu Akta 

yang isinya tidak sesuai dengan Fakta yang ada. Namun, walau Notaris 

berposisi sebagai turut tergugat, tapi tidak terdapat pemutusan 

pertanggungjawaban Notaris dalam posisi kasus diatas.  

Berdasarkan pasal 178 (2) HIR, putusan harus secara total dan 

menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang di ajukan. 

Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan 

mengabaikan gugatan selebihnya, cara mengadili yang demikian bertentangan 

dengan asas yang digariskan undang-undang. Sehingga apabila dalam suatu 

perkara ada konvensi dan rekovensi hakim wajib untuk mengadili seluruhnya 

baik konvensi maupun rekonvensi. Berdasarkan bunyi Pasal 178 (2) HIR 

tersebut seharusnya dalam putusannya majelis Hakim juga memutus 

pertanggungjawaban seorang Notaris yang berposisi sebagai Turut Tergugat I, 
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karena telah lalai dalam menjalankan Jabatannya dan menimbulkan kerugian 

bagi pihak lain. 

Menurut hemat penulis hal ini perlu dianalisa lebih lanjut mengingat 

Notaris merupakan pejabat yang disumpah dan beerwenang menerbitkan suatu 

akta otentik yang merupakan alat bukti yang paling sempurna, sehingga 

dituntut adanya kesesuaian isi akta dengan fakta yang ada. 

1. Pentingnya sebuah akta otentik, sehingga Notaris harus benar-benar 

bertanggungjawab dalam membuat akta otentik. 

 

Pentingnya Akta Notaris sebagai bukti autentik yang memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna tidak seharusnya suatu akta dibuat dengan 

ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta 

yang dibuat dengan tidak memenuhi aturan perundang-undangan akan 

berakibat tidak hanya sebatas kerugian bagi para pihak atau salah satu 

pihak dalam akta tersebut, tapi juga dapat merugikan pihak lain diluar akta 

tersebut. Seperti kasus diatas akta yang diterbitkan oleh Notaris tentang 

pendirian PT.Golden Lobster telah merugikan pekerja Farm budidaya 

lobster dan ikan hias Yohanes Widjaya, maupun para supplier dan 

exporter, juga merugikn masyarakat karena tidak lagi dapat membantu 

pemerintah dengan menjadi pusat pembenihan benih-benih yang 

diperlukan para petani. Berikut ini akan dipaparkan terkait beberapa 

pengertian terkait dengan akta dan fungsi penting dari akta Notaris 

Dalam posisi kasus diatas Notaris Berdasarkan Ketentuan dalam 

Undag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang digati dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 15 

dan 16 yang mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris, 
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Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, contohnya menurut Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Notaris deberi 

kewenangan membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris juga 

diwajibkan untuk Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak 

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum serta Notaris juga memiliki kewajiban Membacakan Akta di 

hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di 

bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris. Sehingga tidak seharusnya Notaris berlaku tidak jujur 

dan tidak amanah dalam menerbitkan akta otentik, sedangkan dalam posisi 

kasus diatas Tergugat tidak pernah samasekali menandatangani akta 

pendirian perseroan terbatas karena Terkait dengan pendirian PT yang 

menerbitkan akta Nomor. 3 tahun 2007 tentang pendirian PT.Golden 

Lobster yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, Para Tergugat tidak 

pernah sama sekali menghadap kepada Notaris, hal tersebut membawa 

konsekuensi logis bahwasannya tidak seharusnya Notaris menerbitkan 

Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT.Golden Lobster tersebut. 

Pada hukum acara perdata, akta merupakan alat bukti yang 

berbentuk tulisan dan merupakan alat bukti yang diutamakan atau 

merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti 
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lainnya, didalam hukum acara perdata ada lima macam alat bukti.
44

 Pasal 

1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan lima macam 

alat bukti tersebut terdiri atas :  Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi, 

Persangkaan, Pengakuan dan, Sumpah. Sedangkan menurut pasal 1870 

KUHPdt kekuatan pembuktian dari akta otentik adalah kekuatan 

pembuktian yang paling sempurna. Berdasarkan pemaparan diatas Akta 

merupakan alat bukti yang paling sempurna sehingga seharusnya Notaris 

dalam membuat akta harus benar-benar jujur dan amanah. 

2. Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat negara yang disumpah dan 

berwenang membuat akta otentik serta menjelaskan pasal-pasal yang 

dilanggar oleh Notaris yang bersangkutan 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

Dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya berdasarkan Undang-

undang jabatan Notaris, Notaris terlebih dahulu harus disumpah. Hal ini 

membawa konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya. Notaris 

sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya 

yang termuat dalam undang-undang Jabatan Notaris. Salah satunya bahwa 

Notaris dalam menjalankan jawabatannya akan dengan amanah dan jujur. 

Konsekuensi logis dari sumpah tersebut adalah dalam menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris dan membuat sebuah akta autentik Notaris 

                                                           
44

 Teguh Samudera, Op,cit,  Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata,  halaman 36. 
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harus jujur dan mampu mempertanggung jawabkan kebenaran dari akta 

autentik yang dibuatnya, karena sumpah jabatan Notaris disini merupakan 

suatu ketentuan yang mengatur dan membatasi kewenangan yang dimiliki 

oleh seorang Notaris.  

Namun, dalam kasus ini Notaris berlaku sebaliknya hal ini 

dibuktikan dengan fakta yang ada dilapangan yaitu menerbutkan Akta 

Pendirian PT.Golden Lobster tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh Para 

Tergugat, menerbitkan suatu Akta yang mengandung Unsur Pemalsuan 

yang disengaja, dan menerbitkan suatu Akta yang isinya tidak sesuai 

dengan Fakta yang ada di Lapangan, sehingga pada prinsipnya hal tersebut 

telah melanggar ketentuan : 

a) Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris huruf a bertindak amanah, 

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak 

b) Pasal 44, Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani 

oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada 

penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan 

menyebutkan alasannya. 

c) Pasal 3 Kode etik Notaris tentang kewajiban bertindak jujur, mandiri 

dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perauran 

perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menjunjung tinggi 

harkat dan martabat jabatan Notaris.  

d) Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain 

yang merupakan pelanggaran terhadap Undng-Undang Jabatan Notaris 

dan isi Sumoah Jabatan. 
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e) Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, karena 

patut diduga adanya unsur pemalsuan tandatangan, mengingat Akta 

No.3 Tanggal 2 Juni 2007 mendapat persetujuan pengesahan oleh 

Mentri Hukum dan HAM dengan SK Nomor.108-02464 HT.01.01-TH-

2007 tanggal 27 Agustus 2007, berdasarkan perbuatan Notaris yang 

bersangkutan Para Tergugat dirugikan dan sepatutnya dapat menuntut 

ganti rugi. 

3. Tanggungjawab Notaris secara administratif dan Keperdataan 

Adapun wujud pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang 

dibatalkan oleh pengadilan adalah : 

a. Pertanggungjawaban secara administratif  

Apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran pasal 

16 Undang-undang Jabtan Notaris yang mengatur mengenai kewajiban 

dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 16 ayat 

11 Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan apabila Notaris 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: 

a) peringatan tertulis; 

b) pemberhentian sementara; 

c) pemberhentian dengan hormat; atau 

d) pemberhentian dengan tidak hormat. 

Selain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat beberapa 

pelanggaran Kode Etik Notaris dalam posisi kasus diatas, sehingga 

perlu dijelaskan dan dipaparkan lebih lanjut beberapa sanksi 
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administratif terhadap pelanggaran kode etik Notaris.  Kode etik 

Notaris  mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran kode 

etik Notaris, berdasarkan Pasal 6 huruf a Kode Etik Notaris Indonesia, 

Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: 

a) Teguran  

b) Peringatan 

c) Pemecatan Sementara atau Schorsing dari Keanggotaan 

Perkumpulan 

d) Pemecatan  atau Onzetting dari Keanggotaan Perkumpulan 

e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari Keanggotaan Perkumpulan. 

Kemudian pada huruf b pasal 6 juga menerangkat penjatuhan sanksi 

tersebut disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota tersebut. Sehingga penjatuhan sanksi tersebut diatas diserahkan 

kembali kepada Majelis Kehormatan Dewan yang menyelenggarakan 

pelanggaran Kode Etik Notaris dengan mempertimbangkan beberapa 

hal yang dapat meringankan atau memberatkan Notaris yang 

melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia. 

b. Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian”.. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Notaris yang 

karena kelalaiannya dalam membuat akta telah merugikan orang lain 

maka apabila di pengadilan terbukti bersalah Notaris tersebut dapat 
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dihukum untuk mengganti kerugian, bunga, biaya atau memulihkan 

keadaan hukum seseorang karena perbuatannya, kesalahannya telah 

menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki. 

Kemudian terkait dengan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-

Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa tindakan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam, Pasal 44 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta 

menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang 

menderita kerugian untuk menuntutpenggantian biaya, ganti rugi, dan 

Bunga kepada Notaris 

4. Pihak yang berwenang menyelenggarakan sidang pertanggungjawaban 

oleh seorang Notaris selain Pengadilan Negeri 

 

Dalam perkara diatas, karena para pihak tidak memintakan 

pertanggungjawaban kepada Pengadilan, menurut analisa dari penulis Pihak 

yang dirugikan dapat melakukan penuntutan tanggungjawab Notaris kepada 

Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Notaris akan menjatuhkan 

Keputusan yang bersifat final. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang 

Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah berwenang: 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis 

Pengawas Daerah. 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun. 
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d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang 

menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor. 

e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. 

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa:  

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) 

bulan; atau  

2. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




