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ABSTRAK  
 
     Menurut ketentuan BW dan UU Jabatan Notaris, sebuah akta tidak akan batal 

dikarenakan lampau batas waktu, begitu juga akta pendirian PT yang merupakan suatu 

perjanjian sehingga syarat kebatalannya mengacu pada ketentuan pasal 1320 BW 

mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif perjanjian. Akta pendirian PT ini juga 

merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat umum, sesuai dengan ketentuan pasal 

1868 BW serta memiliki bentuk akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 38 UU 

Jabatan Notaris. Karakteristik akta pendirian PT sebagai akta otentik yang memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna secara lahiriah, formal dan materil, sehingga tidak 

dapat semudah itu batal hanya karena lampau waktu. Akta pendirian PT, meskipun 

telah lampau waktu, tetapi akta tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya. 

Namun menurut ketentuan pasal 10 ayat (9) UU PT, PT harus mengajukan 

permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu 

selambat – lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak akta pendirian PT ditandatangani 

oleh para pendiri.   

    Apabila dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari para pendiri belum mengajukan 

permohonan pengesahan PT pada Menteri Hukum dan HAM, maka akta pendiriannya 

menjadi batal dan PT tersebut bubar karena hukum. Karena UU PT merupakan UU 

yang  bersifat Khusus, maka menurut asal “lex specialis derogat legi generalis”, UU 

PT– lah  yang dianggap berlaku sehingga status akta tetaplah batal.  
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     Namun dengan terjadinya kekacauan pada Sisminbakum, maka ketentuan ini 

dikecualikan. Akta yang lampau waktu tidak menjadi batal, namun hanya tidak dapat 

digunakan untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT (menjadi 

cacat administratif saja).   

      Untuk mempertahankan eksistensi PT yang menurut UU PT pasal 10 ayat (9) bubar 

karena hukum, para pendiri beserta Notaris dapat membuat akta baru, yaitu dengan 

akta penegasan kembali yang isinya bersifat menegaskan kembali apa saja yang telah 

diatur dalam akta pendirian PT, agar permohonan pengesahan PT dapat diajukan 

meskipun dengan tanggal akta pendirian yang lewat waktu.  
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