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Oleh:
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A. Pendahuluan

Bisnis adalah suatu hal yang harus diciptakan dalam rangka membuat peluang-
peluang maupun pengembangan-pengembangan usaha, yang tujuan utamanya adalah untuk
mendatangkan sejumlah keuntungan bagi para pelaku usaha itu sendiri, sehingga dengan
demikian roda perekonomian akan terjaga kesinambungannya. Bisnis sebagai suatu aktivitas
ekonomi memerlukan adanya wadah untuk menaunginya. Salah satu wadah yang telah
dikenal umum adalah berbentuk perseroan terbatas. Dalam proses mendirikan bisnis
berbentuk perseroan terbatas itu sendiri terdapat karakteristik menarik, yang membedakan
antara bisnis yang berlangsung di negara-negara barat dengan negara-negara timur. Mayoritas
negara-negara barat lebih mengutamakan penyelesaian aspek-aspek legalitasnya terlebih
dahulu baru kemudian mereka mulai berbisnis, akan tetapi di negara-negara timur lebih
mendahulukan bisnisnya ketimbang aspek legalitasnya. Indonesia hingga saat ini masih
sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara-negara timur.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki daya tarik
tersendiri bagi para investor asing. Begitu banyaknya kekayaan alam Indonesia yang masih
belum tereksplorasi dan investor asing melihat hal ini sebagai peluang emas dalam
mengembangkan bisnisnya. Tidak hanya itu saja, masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih
dari 200 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang luar biasa dan sangat menjanjikan, yang
dilain pihak tersirat pemikiran bahwa biaya tenaga kerja di Indonesia pun relatif lebih murah
dibandingkan dengan negara asalnya. Ada negara-negara yang secara finansial berkelebihan,
memiliki teknologi yang canggih dan kelebihan-kelebihan lainnya, tetapi mereka tidak
memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah sekaligus
biaya tenaga kerja yang murah. Sehingga konteks tersebut menimbulkan adanya kesempatan-
kesempatan untuk direalisasikannya kerjasama bisnis yang bersifat lintas negara dalam
bentuk penanaman modal asing (direct foreign investment)

Beranjak dari pemikiran dan peluang usaha yang sangat besar ini, maka timbul
adanya berbagai macam kerjasama yang dibuat oleh sesama pelaku bisnis, salah satunya
dalam format yang lazim dikenal dengan istilah joint venture. Para ahli mencoba
mengemukakan berbagai pandangannya tentang pengertian dan hakikat dari kontrak joint
venture seperti:1

1. Peter Mahmud mengemukakan bahwa kontrak joint venture adalah “suatu kontrak
antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan joint venture.”

2. Erman Rajagukguk dkk. mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan joint venture
agreement adalah “suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik
modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual).”

1 http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/11/bab-i-kontrak-joint-venture.html diakses pada tanggal 5
Februari 2013
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Definisi joint venture lainnya adalah an association of two or more individuals or companies
engaged in a solitary business enterprise for profit without actual partnership or
incorporation; also called a joint adventure.2

Dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal di ketentuan
Pasal 1 ayat (3)-nya menentukan:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negeri.”

artinya undang-undang tentang penanaman modal telah mengatur tentang kerangka joint
venture.3

Implementasi perjanjian joint venture dalam rangka kegiatan penanaman modal asing
selanjutnya diteruskan dengan proses pengajuan permohonan penanaman modal asing ke
Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) untuk kemudian dimintakan persetujuan
investasinya. Segera setelah diperolehnya surat persetujuan penanaman modal asing, maka
segera dibentuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yang juga dikenal dengan
perusahaan joint venture atau perusahaan patungan. Undang-Undang No.40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) melalui Pasal 7 ayat (1)-nya menentukan:

2 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Joint+Venture diakses pada tanggal 5 Februari 2013, dimana
lebih jauh lagi disebutkan bahwa, a joint venture is a contractual business undertaking between two or more
parties. It is similar to a business partnership, with one key difference: a partnership generally involves an
ongoing, long-term business relationship, whereas a joint venture is based on a single business transaction.
Individuals or companies choose to enter joint ventures in order to share strengths, minimize risks, and increase
competitive advantages in the marketplace. Joint ventures can be distinct business units (a new business entity
may be created for the joint venture) or collaborations between businesses. In a collaboration, for example, a
high-technology firm may contract with a manufacturer to bring its idea for a product to market; the former
provides the know-how, the latter the means. All joint ventures are initiated by the parties' entering a contract
or an agreement that specifies their mutual responsibilities and goals. The contract is crucial for avoiding
trouble later; the parties must be specific about the intent of their joint venture as well as aware of its
limitations. All joint ventures also involve certain rights and duties. The parties have a mutual right to control
the enterprise, a right to share in the profits, and a duty to share in any losses incurred. Each joint venturer has
a fiduciary responsibility, owes a standard of care to the other members, and has the duty to act in Good Faith
in matters that concern the common interest or the enterprise. A fiduciary responsibility is a duty to act for
someone else's benefit while subordinating one's personal interests to those of the other person. A joint venture
can terminate at a time specified in the contract, upon the accomplishment of its purpose, upon the death of an
active member, or if a court decides that serious disagreements between the members make its continuation
impractical.

3 Lihat Bambang Prayitno yang menuliskan bahwa sebelumnya pengaturan tentang joint venture telah diatur
dalam:

1. Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. PP Nomor 17 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilikan Saham

Perusahaan Penanaman Modal Asing
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan

dalam Rangka Penanaman Modal Asing
4. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan
dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
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“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.”

Pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat
ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada
dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena ini
mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.”4

UUPT tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan kesempatan bagi “orang” untuk
mendirikan sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia, sepanjang segala
ketentuan dan persyaratannya telah dipenuhi secara lengkap. Sehingga realiasi terhadap
perjanjian joint venture tersebut diwujudkan dalam bentuk badan hukum Indonesia, yang juga
merupakan subjek hukum5 dibidang hukum perdata.

4 Lihat juga Penjelasan Pasal  8 ayat (2) huruf (a) yang menjelaskan bahwa dalam mendirikan Perseroan
diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang
berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga
negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang
berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan,
atau pendiri Perseroan tersebut diaturdengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum
asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain
certificate of incorporation.

5 Istilah corporate adalah dari bahasa Inggris yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah badan hukum, adalah
subyek hukum yang sering disebut baik di dalam kepustakaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Akan
tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan rumusan yang pasti tentang
badan hukum tersebut. Karena itu untuk jelasnya perlu dilihat pengertian badan hukum dari doktrin antara lain:

1. E.M. Meijers mengatakan bahwa badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan
kewajiban.

2. Logemann mengatakan bahwa badan hukum adalah personifikasi yaitu suatu perwujudan atau penjelasan
hak-kewajiban.

3. Utrecht berpendapat bahwa badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa/berwenang menjadi
pendukung hak, atau badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.

4. Bothingk menyebutkan bahwa badan hukum hanyalah suatu gambar yuridis tentang identitas bukan
manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.

5. R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang
dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan
sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

6. R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum ialah suatu badan hukum ialah suatu badan
yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.

7. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan suatu badan hukum sebagai suatu badan yang di samping manusia
perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban
dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Berdasarkan pendapat para ahli kemudian R. Ali Rido mengambil kesimpulan adanya 4 syarat/unsur kriteria
untuk menentukan kedudukan sebagai suatu badan hukum yaitu:

1. Ada harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.
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Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini, maka pada saat telah
ditandatanganinya akta pendirian perseroan terbatas oleh para pihak yang mengikatkan
dirinya dalam sebuah perjanjian joint venture, maka pada saat itu pulalah berbagai macam
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan perusahaan joint venture
tersebut harus sepenuhnya dipatuhi dan ditaati oleh pihak investor asing tanpa terkecuali.

Tidak selamanya dalam berbisnis itu lancar dan mulus, bahkan tidak jarang pula
dijumpai kegiatan-kegiatan bisnis yang kandas sebelum dimulai. Kemungkinan itu terjadi
dikarenakan adanya berbagai faktor seperti seperti isu kepastian hukum yang tidak jelas,
kondisi politik yang tidak kondusif, pertahanan keamanan yang tidak stabil, situasi moneter
yang tidak menentu, sampai adanya perselisihan internal yang tidak berkesudahan (deadlock),
baik yang dikarenakan adanya praktek curang, tidak ada itikad tidak baik dari mitra
pemegang saham, dan lain sebagainya. Situasi ini pun menimpa dengan tidak pandang bulu
terhadap pemegang saham yang mana, tanpa terkecuali terhadap perusahaan yang berbentuk
joint venture sekalipun. Jika sebuah perusahaan mengalami konflik internal, maka dipastikan
para stakeholders (pemangku kepentingan) adalah pihak-pihak yang akan secara langsung
terkena imbasnya.

Di Indonesia perjanjian joint venture lazimnya ditandatangani oleh 2 (dua) pihak
(bipartit) dan meskipun ada tetapi sangat jarang dijumpai yang lebih dari 2 (dua) pihak. Ciri
khas dari sebuah perjanjian joint venture seringkalinya adalah pihak investor asing yang lebih
memiliki posisi dominan dibandingkan dengan pihak investor domestik, yang salah satunya
adalah dalam porsi kepemilikan saham dengan perbandingan setidaknya 51% (lima puluh
satu persen) asing dan 49% (empat puluh sembilan persen) domestik. Atau bahkan ada pula
investor asingnya yang melebihi 51% (lima puluh satu persen), baik itu dalam kepemilikan
saham secara terang-terangan maupun tidak secara terang-terangan6. Dengan kata lain
pemegang saham asing tampil sebagai simple majority. Posisi yang semacam ini tidak hanya
perlu diperhatikan sebagai sesuatu yang strategis pada saat bisnis berjalan lancar, tetapi juga
perlu dipikirkan langkah-langkah antisipatif apabila terjadi sengketa bisnis dikemudian hari.

Timbul suatu pertanyaan apa yang harus dilakukan apabila ternyata pada sebuah
perusahaan joint venture timbul ketidaksepahaman antara sesama pemegang saham.
Ketidaksepahaman tersebut pada akhirnya berujung pada peristiwa pemegang saham asing,
yang notabene adalah pemegang saham mayoritas, meninggalkan Indonesia dengan
meninggalkan perusahaan joint venture-nya begitu saja. Lantas apa yang harus dilakukan
oleh pemegang saham yang ditinggalkan dalam menghadapi berbagai macam beban dan
kewajiban yang lahir dari transaksi-transaksi yang dibuat maupun perbuatan hukum yang
sebelumnya telah dibuat oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Sudah barang tentu
dalam situasi sulit semacam ini pemegang saham domestik akan sangat terbebani dengan
langkah-langkah korporasi yang harus dilakukan penyelesaiannya terhadap urusan internal
maupun eksternal perusahaannya. Dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan menggunakan opsi terkait dengan permohonan kuorum kehadiran dan pengambilan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Tujuannya adalah untuk
meminimalisir kerugian dan/atau kesulitan yang lebih jauh lagi terhadap apa yang telah
dialami oleh pemegang saham domestik.

Kealpaan pemegang saham asing dalam perusahaan menjadikan ketimpangan dalam

6 Dimungkinkan untuk terjadi dalam joint venture adanya mekanisme nominee atau terdapat perjanjian lainnya
yang lazim disebut dengan istiliah underlying agreement yang memberikan kekuasaan lebih bagi pemegang
saham asing dalam berbagai hal. Terdapat unsur kerahasiaan yang tetap ingin dijaga oleh para pemegang saham
dengan alasan agar kepentingan bisnis tetap berjalan meskipun terdapat beberapa pengaturan kesepakatan yang
dapat dikategorikan sebagai penggelapan hukum.
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melaksanakan kegiatan rutin perusahaan. Sedangkan, sebelum pihaknya meninggalkan bisnis
dan perusahaannya di Indonesia, sudah barang tentu mengadakan hubungan-hubungan
transaksi dengan berbagai pihak. Terlepas dari penafsiran ada perselisihan atau tidak, tetapi
ada suatu kondisi yang dibiarkan menggantung, yaitu perjanjian joint venture-nya tidak
diakhiri, tidak pernah ada gugatan atas perjanjian joint venture ataupun gugatan kepada salah
satu pemegang sahamnya, maupun upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pemegang
saham kepada yang lain. Sehingga perusahaan dibuat semakin tidak pasti dan tidak menentu
dalam melakukan penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Direksi pun
memerlukan adanya arahan yang pasti yang dibenarkan secara hukum agar setiap langkah
pengurusannya adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang
berlaku.

B. Ketentuan Normatif Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPS

Sebelum dibahas secara mendalam, perlu bagi kita semua untuk memahami
pengaturan tentang apa yang dimaksud dengan kuorum kehadiran dan pengambilan
keputusan RUPS dalam tatanan normatif. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan
RUPS dalam UUPT secara garis besar diatur dalam ketentuan Pasal 867, Pasal 888 dan Pasal

7 Ketentuan, Pasal 86 UUPT:

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS
kedua.

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum.

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat
memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan
negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

8 Ketentuan Pasal 88 UUPT:

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali
anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS
yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan
RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
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899. Secara umum perbedaan yang mendasari dari ketiga macam pengaturan tentang kuorum
tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 86 mengatur tentang besarnya kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk
agenda yang bersifat umum;

2. Pasal 88 mengatur tentang besarnya kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk
agenda perubahan anggaran dasar; dan

3. Pasal 89 mengatur tentang besarnya kuorum dan pengamblian keputusan RUPS untuk
agenda:

a. Penggabungan perseroan;
b. Peleburan perseroan;
c. Pengambilalihan perseroan;
d. Pemisahan perseroan;
e. Pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
f. Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan; dan
g. Pembubaran perseroan.

Beranjak dari ketiga perbedaan tersebut di atas artikel ini lebih menekankan pada
pembahasan pada kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS untuk agenda yang
bersifat umum yang secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 86 UUPT. Jelas disebutkan
bahwa agenda rapat yang akan dilakukan pembahasannya dalam RUPS merupakan objek
penting dari relevan atau tidaknya keberlakuan Pasal 86 UUPT. Agenda yang bersifat umum

dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis
mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9 Ketentuan Pasal 89 UUPT:

(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran
Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang
lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS
kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis
mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)mengenai kuorum kehadiran dan/ atau
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
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RUPS ini diantaranya adalah terhadap transaksi-transaksi usaha perseroan yang akan
dilakukan oleh Direksi seperti dalam proses pengajuan kredit, pembebanan aset perseroan
sebagai jaminan, penjualan aset perusahan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana apabila
terjadi kebuntuan ataupun ketidaksepahaman internal antar sesama pemegang saham dalam
sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan joint venture agreement yang berbentuk
perusahaan penanaman modal asing? Dimana sudah tidak terdapat kesepahaman lagi dalam
menciptakan dan menjaga keselarasan bisnis. Keadaan diperparah dengan pihak asingnya
sudah tidak lagi merasa tertarik dan berkepentingan untuk mengurusi dan meninggalkan
perusahaannya begitu saja, tanpa ada kejelasan niat untuk melakukan pemberesan urusan
perusahaan sebelumnya. Jelas muncul berbagai masalah pasca ditinggal pergi oleh pemegang
saham asingnya. Langkah-langkah penyelesaian mau tidak mau harus segera dilakukan.
Terlebih dalam rangka proses pengurusan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan
perusahaan untuk tujuan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan.
Dari sekian banyak cara undang-undang memberikan satu alternatif cara yang yang
ditentukan untuk melalui pengambilan keputusan RUPS terlebih dahulu sebelum
dilakukannya langkah-langkah yang bersifat strategis.

Mengenai besarnya kuorum agar dapat dibuat sebuah keputusan RUPS terhadap
agenda RUPS yang bersifat umum, sebenarnya hal tersebut ditentukan, baik dalam anggaran
dasar maupun dalam ketentuan Pasal 86 UUPT, sebagaimana yang dipaparkan oleh M.
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas disebutkan besarnya
kuorum kehadiran RUPS untuk membicarakan agenda yang bersifat umum adalah:

1. sebesar lebih dari ½ (satu perdua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili;

2. apabila jumlah ini tercapai, RUPS untuk membicarakan agenda yang bersifat umum,
dapat atau sah dilangsungkan.

Ketentuan besarnya kuorum kehadiran ini menurut penjelasan Penjelasan Pasal 86 ayat (1),
tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu anggaran dasar perseroan:

1. tidak boleh mengatur kuorum kehadiran yang lebih kecil dari ½ (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

2. tetapi yang boleh diatur dalam anggaran dasar perseroan adalah kuorum kehadiran
yang lebih besar dari patokan yang ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1).10

Hal ini ditegaskan juga pada kalimat terakhir Pasal 86 ayat (1), yang mengatakan, kecuali
undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan menentukan kuorum yang lebih besar.
Berarti anggaran dasar perseroan dapat menentukan kuorum yang lebih besar dari yang
ditentukan Pasal 86 ayat (1). Jika ternyata anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih
besar, yang harus ditaati oleh anggaran dasar adalah sebagai berikut:11

10 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ketiga, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.
331-332.

11 Ibid, M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Perseroan Terbatas, hal.332. dalam hal ini perlu dipahami bahwa
UUPT memberikan batasan minimal terhadap kuorum yang diatur didalamnya, sehingga perseroan dapat
memiliki parameter pasti dalam menentukan pilihan kuorum, yaitu apakah sama atau melebihi dari bobot yang
telah diatur dalam UUPT, tetapi dengan ketentuan tidak sebaliknya. Dalam situasi yang kurang kondusif maka
undang-undang tetap memberikan kesempatan kepada para pemegang saham minoritas melalui ketentuan yang
sama untuk menggunakan hak mereka dalam rangka melindungi kepentingan perseroan maupun kepentingan
dirinya.
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1. Kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

Pemanggilan dan pengadaan RUPS kedua, apabila kuorum kehadiran RUPS pertama
tidak tercapai, diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2). Penjelasan pasal ini
mengatakan dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan
RUPS kedua, dengan tata cara sebagai berikut:

 rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup;
 membuat notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat

dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai.

a. Pemanggilan RUPS kedua

Dalam pemanggilan RUPS kedua selain mencantumkan hal-hal yang
ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2)(tanggal, waktu, tempat dan agenda, disertai
pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan),
harus sudah memuat penjelasan:

- rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup;
- membuat notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat

dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai.

Barulah sesudah itu dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

b. Kuorum RUPS kedua

Kalau kuorum RUPS pertama lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, maka pada RUPS kedua:

- kuorumnya paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara, hadir atau diwakili; dan

- keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari
seluruh suara yang dikeluarkan.12

c. Jangka waktu pemanggilan RUPS kedua

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

d. Waktu melangsungkan RUPS kedua

Supaya RUPS kedua sah, harus dilangsungkan:

- paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS pertama; dan
- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama

12 Ditambahkan oleh Yahya Harahap bahwa hal tersebut bertitik tolak dari ketentuan Pasal 86 ayat (4). Namun
pasal ini memberikan hak kepada perseroan untuk mengatur kuorum yang lebih besar dalam anggaran dasarnya.
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dilangsungkan.

2. Kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (5), apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai:

- perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

- isi permohonan, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri, agar menetapkan
kuorum RUPS ketiga;

- terhadap penetapan itu, tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan
kembali.

Ditambahkan oleh Yahya Harahap agar supaya langkah ini dapat ditempuh, harus
diikuti petunjuk yang digariskan dalam Penjelasan Pasal 86 ayat (5) tersebut.
Meskipun kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS tetap dibuka dan kemudian
ditutup dan dibuatkan notulen rapat yang menerangkan, bahwa RUPS kedua tidak
dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai.

a. Isi panggilan RUPS ketiga

Menurut Pasal 86 ayat (6), pemanggilan RUPS ketiga, selain memuat hal-hal
yang ditentukan Pasal 83 ayat (3) harus juga menyebutkan:

- RUPS kedua yang telah dilangsungkan;
- Akan tetapi kuorum tidak tercapai.

b. Jangka waktu pemanggilan RUPS ketiga

Jangka waktu pemanggilan RUPS ketiga menurut Pasal 86 ayat (8), harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ketiga dilangsungkan.
Ketentuan jangka waktu ini berbeda dengan pemanggilan RUPS pertama,
yakni 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

c. RUPS ketiga dilangsungkan

Pelaksanaan RUPS ketiga harus dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sesuai
dengan yang digariskan oleh ketentuan Pasal 86 ayat (9), yang menyatakan:

- paling cepat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah RUPS
kedua dilangsungkan; dan

- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS kedua
dilangsungkan.

d. Cara mengambil keputusan RUPS dengan agenda yang bersifat umum

Mengenai cara mengambil keputusan RUPS mengenai mata acara biasa, diatur
pada ketentuan Pasal 87 UUPT:
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1) Prinsip pokok, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) mengatakan, yang
dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan
yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam
RUPS.

2) Dilakukan melalui pemungutan suara (voting). Pemungutan suara baru
ditempuh, apabila keputusan tidak tercapai berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal yang demikian:

a) keputusan diambil melalui pemungutan suara;
b) keputusan sah, apabila disetujui lebih dari ½ (satu perdua)

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-
undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih
besar.13

C. Inventarisasi Permasalahan Penerapan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan
Keputusan RUPS Apabila Perusahaan ditinggalkan oleh Pemegang Saham
Asingnya

Meskipun jarang terjadi tetapi pada kenyataannya memang timbul peristiwa, dimana
pemegang saham asing yang terikat dengan perjanjian joint venture meninggalkan Indonesia,
tanpa turut menyelesaikan tanggung jawabnya akan berbagai macam kewajiban yang harus
terlebih dahulu diselesaikannya. Situasi tidak menguntungkan yang dialami oleh pemegang
saham Indonesia ini seolah-olah hanya pihaknya saja yang harus menanggung seluruh beban
kewajiban yang seharusnya merupakan beban dari perusahaan. Beberapa hal yang dapat
diangkat sebagai gambaran dari kewajiban perusahaan kepada para pemangku kepentingan
antara lain adalah:

1. utang dagang kepada vendor;
2. perjanjian-perjanjian kredit, baik berupa fasilitas perbankan maupun lembaga

pembiayaan lainnya yang harus diselesaikan;
3. utang pajak maupun royalti (jika ada);
4. kewajiban untuk menyelesaikan proyek maupun pekerjaan, terkait dengan bidang

usahanya yang harus diselesaikannya;
5. kewajiban untuk membayar gaji karyawan;
6. kewajiban penyelesaian pembayaran terkait dengan operasional kantor;
7. dll.

Utang adalah utang dan oleh karenanya harus diselesaikan. Adalah sulit untuk

13 Ditambahkan oleh Yahya Harahap, bahwa menurut Penjelasan Pasal 87 ayat (2), yang dimaksud dengan
disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian:

1. Usul dalam agenda rapat harus disetujui lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan yang
lazim disebut simple majority atau 50% (lima puluh persen) + 1 (satu).

2. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh ½ (satu perdua) bagian, pemungutan
suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak, harus diulang, sehingga salah satu
usul atau calon mendapatkan suara lebih dari ½ (satu perdua) bagian suara yang telah dikeluarkan.



11

menentukan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh perusahaan jika harus
menghadapi situasi pelik semacam ini. Pemikirannya adalah segala sesuatu permasalahan
yang timbul sebagai bagian dari konsekuensi bisnis terlahir dari transaksi-transaksi yang
dibuat dalam tatanan komersial, dimana harus dilakukan upaya-upaya konkrit oleh
perusahaan untuk mereposisi atau bahkan menyudahi kewajiban-kewajiban perusahaan. Opsi
untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan sebenarnya tidak hanya satu saja,
tetapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tepat dan benar14,
yang baik secara komersial maupun legal memiliki dampak yang tidak menimbulkan
kesulitan dan kerugian bagi perseroan lebih lanjut.

Singkat cerita upaya konkrit apa untuk mengatasi permasalahan yang timbul berupa
adanya beberapa fasilitas kredit yang telah jatuh tempo atau bahkan lewat waktu, yang mana
hal ini berimplikasi pada wanprestasinya perusahaan? Jangan sampai pihak bank mengajukan
atau memperkarakan peristiwa ini melalui forum pengadilan. Langkah-langkah antisipatif
harus segera dilakukan oleh perusahaan. Salah satu pintu yang memberikan ruang adalah
dengan menundukan diri pada ketentuan Pasal 86 UUPT, tetapi berikut ini adalah beberapa
hal yang menjadi catatan permasalahan jika mempergunakan upaya ini sebagai langkah
penyelesaian, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 86 UUPT tidak sepenuhnya efektif

Mengapa disebutkan ketentuan Pasal 86 UUPT tidak sepenuhnya efektif dalam
mengatasi permasalahan ini. Hal yang melatar belakangi adalah Pasal 86 UUPT tidak
sepenuhnya di desain untuk mengatasi konflik dimana salah satu pemegang sahamnya
tidak hadir atau bahkan melarikan diri. Artinya, pasal ini sebenarnya lebih ditujukan
untuk RUPS yang seluruh pemegang sahamnya hadir dan terwakili, dimana dalam
merumuskan keputusan RUPS tersebut para pihak yang hadir tidak berhasil membuat
suatu keputusan bulat dikarenakan terjadinya deadlock dalam pengambilan keputusan.
Sederhananya dalam penerapan pasal ini para penyusun undang-undang masih
membayangkan bahwa segala sesuatunya masih dalam situasi normal dan wajar; atau
dikarenakan alasan lain yaitu alamat pemegang saham yang tidak jelas. Hanya saja
ketentuan Pasal 86 UUPT ini tidak mempertimbangkan dari kemungkinan tidak
hadirnya pemegang saham mayoritas (atau pemegang saham pengendali) dalam
RUPS. Padahal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat saja terjadi dikarenakan faktor
tersebut, padahal pemegang saham yang bersangkutan telah diundang secara patut

14 Alternatif penyelesaian dapat dilakukan dengan (1) menjual saham perusahaan kepada pihak lain, tetapi
dengan ketidakhadiran dari pemegang saham asing yang seharusnya bertindak sebagai pemilik yang akan
menjual sahamnya kepada pihak lain merupakan kendala yang harus dipikirkan, khususnya berkenaan dengan
syarat sahnya suatu jual beli. Perlu untuk diingat bahwa perusahaan joint venture memiliki karakteristik bisnis
yang spesifik, sehingga dalam memilih mitra baru yang akan dijadikan kandidat pengganti pemegang saham
asing terdahulu. Adalah sulit manakala kandidat yang baru tersebut memberikan kondisi-kondisi yang cukup
tinggi yang berujung pada dominasi mutlak ketimbang proporsionalitas kedudukan masing-masing pihak. (2)
Opsi untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan juga merupakan upaya yang tidak tepat karena
dampak negatifnya akan dirasakan secara langsung oleh pemegang saham domestik, demikian pula
halnyadengan direksi dan dewan komisaris yang menjabat pada perusahaan tersebut, yang akan tercatat sebagai
organ yang menjadi bagian dalam atau pernah menjabat pada sebuah perusahaan pailit. Meskipun hal ini tidak
secara serta merta tetapi tetap harus dipikirkan terhadap konsekuensi yuridisnya. (3) Membubarkan perusahaan
adalah cara lain yang dapat ditempuh. Manuver ini dilkakukan sebagai upaya untuk mendahului kemungkinan
adanya salah satu dari pemangku kepentingan yang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan. Seperti yang
kita ketahui bersama, bahwa untuk dapat melakukan proses pembubaran perusahaan dalam situasi yang seperti
ini, maka cara yang ditempuh adalah dengan mengikuti ketentuan Pasal 89 UUPT.
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untuk turut menghadiri RUPS.

Selanjutnya, itikad baik merupakan kunci utama dalam sebuah upaya penyelesaian
masalah. Melalui contoh kasus dalam tulisan ini jelas kuorum kehadiran dan
pengambilan keputusan RUPS tidak akan tercapai. Padahal semangat dari ketentuan
Pasal 86 UUPT adalah mengetengahkan ketentuan prinsip yang dinyatakan dalam
Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPT, yaitu melalui pola musyawarah untuk mufakat
yang merumuskan hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir
atau diwakili dalam RUPS. Adagium menyebutkan bahwa itikad baik adalah suatu hal
yang tidak perlu dibuktikan tetapi ketidakadaan itikad baik justru memerlukan adanya
suatu pembuktian. Tetapi adakalanya faktor ketidakhadiran atau ketidakterwakilan
salah satu pemegang saham dalam RUPS merupakan suatu hal yang dilakukan
sebagai unsur kesengajaan. Dengan kata lain sebelum dilangsungkan RUPS tersebut
sebenarnya telah terjadi ketidaksepahaman internal. Jika memang sebelumnya telah
terdapat indikasi ketidakselarasan dalam berbisnis maupun berkomunikasi, apakah
itikad baik harus tetap dipertahankan ataukah sebaliknya? Lebih jauh lagi sulit bagi
kita untuk menyebutkan secara lugas atau membuktikan perihal motivasi
ketidakhadiran maupun ketidakterwakilan salah satu pemegang saham dalam RUPS
tersebut, apakah dilatarbelakangi kesengajaan atau memang karena alasan wajar
lainnya yang dapat diterima.

Pasal 87 UUPT memberikan peluang untuk dilakukannya voting. Tetapi bagaimana
halnya jika pemegang saham dalam perusahaan hanya terdiri atas 2 (dua) pemegang
saham saja. Jelas dalam kondisi tersebut voting jadi tidak efektif dan bukan
merupakan opsi yang dapat ditempuh. Sehingga upaya yang harus dilakukan oleh
pemegang saham yang ada adalah dengan melakukan permohonan kepada Pengadilan
yang pada intinya meminta kepada Pengadilan agar melalui penetapannya
menetapkan untuk mengurangi kuorum rapat dari apa yang telah diatur dalam
anggaran dasar perseroan. Tujuannya agar dapat diambil keputusan RUPS meskipun
tanpa dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham lainnya. Terkait dengan proses
pengajuan permohonan ini pun masih terkendala dan akan dibahas lebih lanjut pada
bagian selanjutnya dari tulisan ini.

2. Tidak semua perusahaan memahami penerapan jangka waktu penyelenggaraan
RUPS pertama s/d ketiga dalam Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT bersifat absolut

Jelas diatur dalam Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT, yang mengatakan:

“(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga
dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.”

Ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT di
atas adalah syarat mutlak agar pemegang saham dapat mengajukan permohonan
kepada Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan kuorum kehadiran dan
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pengambilan keputusan RUPS. Artinya, penyelenggaraan RUPS pertama sampai
dengan pada akhirnya penyampaian undangan untuk penyelenggaraan RUPS ketiga
harus dilakukan dalam satu rangkaian waktu tanpa terputus seperti yang ditentukan
dalam pasal dimaksud.

Tidak semua perusahaan berbentuk perseroan terbatas memiliki divisi hukum internal
atau menggunakan jasa konsultan hukum atau bahkan notaris sekalipun. Kendala dari
tidak adanya perangkat dimaksud adalah terhadap kemungkinan timbulnya
ketidakpahaman dalam memaknai pasal-pasal dalam UUPT. Bisa juga terjadi bahwa
para pemegang saham tidak membaca ketentuan UUPT yang mengatur tentang tahap-
tahapan RUPS seperti yang disebutkan dalam Pasal 86 UUPT dimaksud. Sehingga
apabila sebuah perusahaan mengalami deadlock yang dikarenakan oleh kuorum
kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS, kemudian menyampaikan dalam forum
tersebut untuk selang jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian menyelenggarakan RUPS
kedua. Pada RUPS kedua yang dalam keadaan tetap tidak memenuhi kuorum
kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS, maka pemegang saham yang ada
mengajukan usulan undangan RUPS ketiga dalam kurun waktu yang sama seperti
undangan rapat kedua sebelumnya, yakni 2 (dua) bulan berikutnya.

Apabila menunjuk pada kasus paragraf di atas, maka undangan rapat kedua yang
menentukan rapat berikutnya sebagai RUPS kedua dalam jangka waktu yang
ditentukan 2 (dua) bulan tidak dapat dianggap sebagai penyelenggaraan RUPS kedua
apabila kita sepenuhnya menunjuk pada ketentuan Pasal 86 UUPT. Dengan kata lain
rapat yang didalilkan sebagai rapat kedua tersebut akan tetap dianggap sebagai rapat
pertama dan tidak dapat dijadikan dasar untuk diajukannya proses penetapan
Pengadilan. Apabila penyelenggaraan RUPS keduanya dianggap sama seperti halnya
RUPS pertama, maka jelas tidak pernah terjadi (undangan) RUPS ketiga.

3. Perjanjian Joint Venture yang dibuat secara berlapis

Di dalam formulir permohonan penanaman modal asing diatur, bahwa apabila
perusahaan didirikan dalam rangka joint venture ditentukan salinan perjanjian joint
venture tersebut harus turut dilampirkan sebagai dokumen yang diserahkan kepada
BKPM. Pada prinsipnya perjanjian joint venture memuat kesepakatan-kesepakatan
para pihak didalamnya tentang kerangka kerjasama yang menjadi dasar pendirian
perusahaan di Indonesia. Materi dan substansi dalam perjanjian joint venture tersebut
kemudian akan terefleksikan pengaturannya dalam anggaran dasar perseroan terbatas
yang didirikan.

Kadangkala investor memiliki kepentingan lain yang tidak dapat semata-mata
dirumuskan ke dalam perjanjian joint venture. Mengapa terjadi demikian? Karena
mengingat perjanjian joint venture akan diserahkan kepada pejabat BKPM, padahal
dilain pihak investor asing tidak berkeinginan terhadap informasi-informasi tertentu
itu diketahui oleh pihak lain selain dari para pihak yang ada didalamnya. Sehingga
selain perjanjian joint venture tersebut dapat pula ditemukan adanya set perjanjian
lain, seperti antara lain adanya shareholders agreement (perjanjian pemegang saham),
perjanjian utang piutang, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan lain sebagainya.
Sifat dari perjanjian penunjang ini biasanya sangat rahasia. Bahkan ada kemungkinan
tidak akan diungkapkan meskipun kepada anggota direksi ataupun dewan komisaris
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yang diangkat diluar dari pihak pemegang saham perusahaan joint venture.

Biasanya dalam kondisi semacam itu pemegang saham domestik hanya diposisikan
sebagai nominee atau seolah-olah tampil sebagai pemegang saham minoritas tetapi
saham-saham tersebut adalah saham-saham titipan dari investor asing. Tetapi
adakalanya set perjanjian tersebut dibuat bukan dalam rangka nominee, melainkan
instrumen tersebut dibuat dalam rangka upaya penggelapan hukum dikarenakan
investor asing mengalami hambatan-hambatan tersendiri untuk memproteksi
kepentingan bisnisnya di Indonesia, misalnya dikarenakan adanya regulasi tertentu
yang membatasi, antara lain adanya manajemen informal didalam manajemen formal,
pengaturan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS dalam hal tertentu
yang menyimpang dari ketentuan UUPT, dan lain sebagainya.

Jika demikian kenyataannya, maka pemegang saham domestik berada dalam posisi
yang sulit. Penyelenggaraan RUPS semata-mata dilaksanakan hanya untuk
kepentingan formalitas belaka dikarenakan dalam perusahaan tersebut sejatinya ada
ultimate shareholder yang menerima semua manfaat dari struktur set perjanjian
siluman (stealth) semacam ini. Artinya, dapat terjadi suatu kondisi setelah RUPS
dilaksanakan tetapi ultimate shareholder menyatakan ketidaksetujuannya, maka
RUPS tersebut tidak dianggap berlaku dan yang berlaku adalah keinginan dari
ultimate shareholder, sekalipun keinginan tersebut ternyata memiliki substansi
melawan hukum. Sehingga dalam hal ini efektifitas penerapan Pasal 86 UUPT pun
kembali diuji.

4. Direksi dan dewan komisaris tidak berani mengambil keputusan

Pemegang saham di satu sisi memiliki kepentingan akan perusahaan yang
dimilikinya, sedangkan di lain pihak direksi memiliki kewenangan untuk melakukan
pengurusan terhadap perseroan. Jika dilihat sebuah perusahaan yang berbentuk joint
venture dari sisi investor asing jajaran direksi dan komisarisnya belum tentu
merangkap sebagai pemegang saham. Hal ini mengingat kemungkinan pemegang
saham asing adalah multi national corporation. Sedangkan untuk pemegang saham
lokal kemungkinannya adalah tidak demikian. Faktor tidak seimbangnya kedudukan
para pihak dalam perjanjian joint venture sebenarnya turut mempengaruhi kinerja
direksi maupun komisaris. Pilihannya adalah apakah direksi dan komisaris tersebut
ingin tetap ada pada posisinya, yaitu dalam keadaan yang sedemikian rupa ataukah
memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut. Pilihan tersebut muncul karena
kadangkala ada kondisi-kondisi dimana kehendak pemegang saham melampaui apa
yang merupakan kehendak dari sebuah perseroan terbatas. Pemegang saham hanya
mempergunakan perseroan terbatas murni sebagai alat/kendaraan untuk menjalankan
kepentingannya semata-mata dan mengabaikan berbagai kepentingan perundang-
undangan yang berlaku. Peristiwa tersebut beranjak dari perbedaan kepentingan
antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan direksi dari pengaturan
dalam UUPT, atau bahkan terdapat perbedaan kepentingan antara kepentingan
pemegang saham dengan kepentingan perusahaan.

Sementara itu direksi dalam menjalankan kinerjanya memiliki otoritas-otoritas yang
sedemikian rupa untuk menjalankan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah
perseroan terbatas. Hanya saja terhadap kondisi yang timbul dan terjadi antar sesama
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pemegang saham adalah suatu hal yang berada diluar kendali dari direksi. Mengapa
hal tersebut terjadi? Karena dalam melaksanakan kegiatan perusahaan terkadang
masih melekat paradigma pikir lama yang menyebutkan bahwa sentrum pada sebuah
perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah pada RUPS melalui para pemegang
sahamnya. Sedangkan, direksi dan dewan komisaris hanyalah sekedar alat pencapaian
tujuan bisnis pemegang saham. Namun menunjuk pada UUPT pengaturan tersebut
tidak lagi relevan dikarenakan masing-masing organ memiliki fungsinya sendiri-
sendiri.

Selanjutnya, direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya didasarkan
pada prinsip yang dikenal dengan istilah fiduciary duties of directors. Direksi
ditentukan untuk senantiasa menjalankan fungsi fiduciary-nya secara konsisten,
sehingga terhadapnya dapat dikecualikan sebagai pihak yang dibebani tanggung
jawab terhadap keadaan-keadaan yang mengakibatkan meruginya perusahaan. Ini
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (4). Adapun kualifikasi dimaksud
adalah:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.”

Relevansi antara ketentuan Pasal tersebut di atas dengan penetapan kuorum kehadiran
dan pengambilan keputusan RUPS adalah direksi yang memimpin jalannya rapat dan
juga membuat undangan RUPS. Meskipun undangan tersebut dilakukan atas prakarsa
pemegang saham, tetapi dalam hal ini pengambilan keputusan RUPS tersebut sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja perusahaan dan secara tidak langsung terkait
dengan konduite kinerja direksi yang bersangkutan. Terlebih dalam kasus yang menjadi
tajuk artikel ini direksilah yang akan melaksanakan upaya penyelesaian dengan para
stakeholders dengan mempergunakan aset perusahaan. Jika demikian halnya direksi
akan mengambil sikap sangat berhati-hati. Sikap hati-hati ini diambil karena pihaknya
tidak berkeinginan diposisikan menjadi tergugat di kemudian hari oleh sebab dianggap
telah menggunakan aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas
tanpa melalui persetujuannya. Meskipun pemegang saham asing tersebut sudah tidak
lagi berada di Indonesia, tetapi peluang baginya untuk melakukan upaya hukum menurut
kepentingannya masih tetap terbuka.

Pada posisi yang sama berdasarkan UUPT komisaris pun turut termasuk pihak yang
mengemban fungsi fiduciary. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 115 UUPT
disebutkan, bahwa komisaris sebagai pengawas perseroan terbatas juga memiliki
kewajiban fidusia. Apabila komisaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau lalai
dalam melaksanakan kewajiban fidusia tersebut, dalam artian tidak dengan itikad baik
dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan terbatas,
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maka komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Dengan kata lain
kondisi yang tidak kondusif ini harus segera ditindaklanjuti oleh komisaris kepada
direksi agar ketidakpastian tersebut dapat cepat diselesaikan.

Pengecualian diberikan sepanjang Komisaris telah menjalankan fungsi fiduciary-nya
secara konsisten atas suatu bentuk penyimpangan yang terjadi, jika memenuhi
ketentuan Pasal 114 ayat (5). Adapun kualifikasi dimaksud adalah:

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan
kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.”

Dalam melaksanakan fungsi fiduciary-nya baik direksi maupun dewan komisaris
sangat dianjurkan untuk memperhatikan 4 aspek penting prinsip good corporate
governance, yaitu:15

1. akuntabilitas (accountability), berikut variabel untuk menilai tingkatan
akuntabilitas, yang meliputi:

a. independence and non-executive nature of board members;
b. presence of more than half non-executive board members;
c. presence of foreign nationals on the board;
d. occurrence of regular full-board meeting (once a quarter);
e. opportunity for the members to “exercise effective scrutiny”; and
f. presence of audit committee.

2. transparansi (transparency), yang meliputi:

a. adoption of accurate accounting methods;
b. full and prompt disclosure of information relating to the company;
c. timely disclosure of information;
d. disclosure of conflicts of interest of the directors or majority

shareholders; and
e. adequate advance notice of meetings and voting so shareholders may

prepare.

3. upaya perlindungan kepada penanam modal minoritas (minority investor
protection measures), pada butir ini secara prinsip penulis lebih menekankan
tentang keberadaan transparansi dan akuntabilitas yang dipandang masih

15 Low Chee Keong, Introduction the Corporate Governance Debate, Corporate Governance an Asia Pacific
Critique, Sweet & Maxwell Asia a Thompson Company, h.41.
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kurang memadai tanpa didukung oleh suatu upaya konkrit terhadap
perlindungan bagi penanam modal minoritas yang kerap kali diperlakukan
secara tidak adil.

4. Tidak taatnya perseroan terbatas dimaksud terhadap pemberlakuan perangkat
hukum (enforced regulations), bagian ini merupakan kunci dari sukses atau
tidaknya implementasi prinsip good corporate governance di suatu negara.
Dengan kata lain masing-masing negara yang telah meratifikasi prinsip good
corporate governance seharusnya menyadari akan komitmennya untuk
menerapkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, yang merupakan
jaminan yang wajib diberikan demi terlaksananya prinsip dimaksud. Faktor
penting lainnya adalah berkaitan dengan kekuatan mengikat perangkat
peraturan (hukum) berikut sanksi yang dinilai efektif bagi pihak-pihak yang
tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Titik tolak seluruh pemaparan di atas, maka segala sesuatunya terintegrasi dengan
penerapan doktrin ultra vires berkenaan dengan aspek kewenangan dari sebuah
perseroan. Sementara itu kewenangan-kewenangan sebuah perseroan terbatas
bersumber pada:16

1. Peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran dasar perseroan.
3. Praktek yang diawasi oleh departemen pemerintah yang terkait dengan

putusan-putusan badan peradilan.

Sebenarnya melalui paparan di atas telah jelas bahwa direksi dan dewan komisaris
harus tetap melakukan upaya penyelesaian terhadap kewajiban perusahaan kepada
para stakeholders-nya. Proses penyelesaian dilakukan sebagai bagian dari
pelaksanaan fungsi fiduciary-nya, yang juga ditentukan untuk tetap mengacu para
prinsip-prinsip good corporate governance dan intra vires. Meskipun direksi dan
dewan komisaris telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tidak
dapat diberikan adanya jaminan bahwa tidak akan adanya gugatan dari pemegang
saham asing yang berkepentingan atas aset perusahaan tersebut. Perlu diperhatikan
lagi bilamana pada kenyataannya perjanjian joint venture yang dibuat adalah seperti
yang telah dipaparkan pada angka 4 bagian sebelumnya, yang tanpa sepengetahuan
direksi dan dewan komisaris ternyata terdapat kesepakatan-kesepakatan yang sama
sekali tidak diketahui oleh mereka.

5. Kebutuhan jangka waktu untuk melakukan proses pengajuan permohonan
penetapan Pengadilan tidak diperhatikan

Berkenaan dengan undangan RUPS ketiga yang hanya dibatasi maksimum 21 (dua
puluh satu) hari adalah waktu yang tidak memadai untuk melakukan proses
permohonan penetapan pengadilan17. Secara umum tahapan dari proses pengajuan

16 Op.Cit., h.122-123.

17 Lihat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,  cetakan kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Juni - 2005, pada
halaman 29, yang menyebutkan permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang
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permohonan penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan dan didaftarkan dengan turut menyampaikan berkas
permohonan berikut surat kuasa khusus. Proses ini akan memakan waktu
kurang lebih 1 (satu) minggu.

b. Bagian hukum akan menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri
untuk menunjuk hakim. Hakim dapat berupa majelis ataupun tunggal dan
penunjukan hakim tersebut didasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 1
(satu) minggu.

c. Hakim setelah diterbitkannya penunjukan terhadap dirinya akan membuat
penetapan hari sidang. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 1 (satu)
minggu.

d. Relaas panggilan pemohon untuk hadir ke Pengadilan Negeri terkait dengan
permohonan penetapan. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 1 (satu)
minggu jika panggilan tersebut dilakukan di dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri. Jangka waktu ini akan sama sekali berbeda jika terjadi delegasi
dikarenakan adanya perbedaan wilayah, yang sudah barang tentu akan
memakan waktu lebih dari 1 (satu) minggu). Selain itu perlu dicatat
bahwasanya relaas panggilan tidak ditanggapi dengan baik, meskipun telah
dilakukan secara patut, maka akan dilakukan pemanggilan ulang yang tidak
lebih dari 3 (tiga) kali pemanggilan dari pemanggilan pertama. Apabila telah
terpenuhi 3 (tiga) kali pemanggilan yang telah dilakukan secara patut dan
tidak terdapat tanggapan dari yang dipanggil serta tidak ada kemungkinan
pihaknya akan hadir dalam persidangan, maka barulah hakim akan memulai
proses sidang permohonan. Jelas terlihat rentang waktu pemanggilan akan
berubah menjadi kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu dari yang
semula hanya 1 (satu) minggu saja.

e. Sidang pertama akan ditanyakan kepada para pihak terkait dengan
pemeriksaan identitas dan kapasitas serta maksud dari pengajuan permohonan
penetapan pengadilan. Pada umumnya sidang akan ditunda selama 1 (satu)

ditujukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only).

a. benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan
perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk
melakukan tindakan tertentu;

b. dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak
kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa
dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Berdasarkan ukuran ini, tidak
dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun
penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. Benar-benar
murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of
one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang
diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.
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minggu untuk mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis.
f. Sidang saksi dan bukti, biasanya hakim sudah bisa menentukan apakah

permohonan dikabulkan atau ditolak.
g. Hakim mengeluarkan putusan penetapan.
h. Putusan penetapan baru akan diserahkan kepada pemohon, setelah pemohon

memuat hasil penetapan tersebut dalam pengumuman surat kabar harian.

Berdasarkan uraian di atas, maka tampak bahwa kronologis proses permohonan
penetapan pada kenyataan melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Ini berarti
pengaturan jangka waktu untuk penyelenggaraan RUPS ketiga seperti yang diatur
dalam ketentuan Pasal 86 ayat (9) UUPT, yang semangatnya akan diselenggarakan
berdasarkan hasil dari putusan penetapan pengadilan menjadi tidak efektif.

Kendala jangka waktu tidak berhenti sampai disini saja. Apabila ternyata diketahui
bahwa salah satu pemegang saham adalah asing dan saat ini sudah tidak lagi berada di
Indonesia. Otomatis proses relaas panggilannya akan memakan waktu lebih lama.
Mengapa demikian? Oleh sebab pengadilan akan mengirimkan relaas panggilan
dengan cara delegasi. Pemberian delegasi ini diberikan kepada kedutaan dari negara
asal pemegang saham asing tersebut. Jelas jangka waktu terhadap delegasi di wilayah
negara Republik Indonesia tidaklah sama jika harusd dikirimkan melalui surat tercatat
ke luar negeri. Melalui paparan ini telah dapat diperkirakan bahwa alur pengiriman
dilakukan oleh Pengadilan Negeri lalu disampaikan kepada kedutaan besar yang akan
diteruskan melalui institusi negaranya untuk kemudian dilanjutkan pengirimannya
kepada pemegang saham asing dimaksud. Setelah itu kemungkinannya adalah ada
tanggapan secara langsung atau tidak langsung, yaitu melalui kedutaan besar; atau
bahkan sama sekali tidak ada tanggapan. Untuk proses sekali pengiriman akan
memakan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Apabila terjadi kendala, maka relaas
akan dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali yang diperkirakan akan memakan waktu 3
(tiga) bulan lamanya. Sebagai tambahan informasi bahwa Pengadilan Negeri tidak
akan mengirimkan relaas tersebut secara langsung ke pemegang saham asing di
domisili pada negara asalnya. Melainkan prosedur standar pengirimannya adalah
melalui perwakilan kedutaan besarnya di Indonesia.

6. Notaris tidak akan berani mengambil langkah diluar daripada yang telah diatur
di dalam undang-undang

Sikap notaris adalah dapat berbuat banyak sehubungan dengan fakta terlewatinya
jangka waktu yang terjadi dikarenakan menunggu hasil putusan penetapan Pengadilan
terhadap kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS dimaksud. Jika jangka
waktu seperti yang diatur dalam Pasal 86 ayat (9) terlewati, maka RUPS ketiga tidak
dapat atau bahkan tidak akan pernah dapat dilaksanakan.

Notaris yang bertindak dalam kapasitas selaku pejabat negara tidak dapat meminta
kelonggaran kepada Pengadilan Negeri terkait dengan jangka waktu, dikarenakan isi
ketentuan Pasal 86 ayat (8) dan (9) yang pengaturannya berbeda dengan jangka waktu
proses permohonan penetapan, agar Pengadilan dapat melakukan percepatan terhadap
proses penerbitan putusan penetapan. Terlihat jelas fakta bahwa notaris tunduk pada
ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan jabatan notaris dalam
melaksanakan ketentuan UUPT, sedangkan Pengadilan Negeri pun terikat dengan
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peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman,
khususnya yang berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan.

D. Upaya Penyelesaian Alternatif

Pada bagian ini akan disampaikan upaya yang mungkin dipergunakan sebagai
alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka menyikapi kondisi, yaitu:

1. Pelaksanaan RUPS

Undangan RUPS pertama dikirimkan untuk kemudian rapat dapat dilaksanakan pada
tanggal yang telah ditentukan. Dalam kasus ini notulensi RUPS pertama tersebut
harus dicantumkan fakta tentang RUPS yang tidak dapat memenuhi kuorum
kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS seperti yang ditentukan dalam anggaran
dasar dan UUPT. Dengan kata lain dalam RUPS pertama tersebut tidak dapat
menghasilkan keputusan RUPS. Segera setelah RUPS pertama ditutup direksi
diinstruksikan untuk membuat undang RUPS kedua sesuai dengan ketentuan jangka
waktu seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (8) dan (9).

RUPS kedua dilaksanakan tetapi seperti halnya yang terjadi dalam RUPS pertama
dimana RUPS kedua pun tidak dapat memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan
keputusan RUPS. Notulensi RUPS kedua harus mencatat fakta, bahwa RUPS tersebut
tidak juga dapat menghasilkan keputusan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran
dan pengambilan keputusan RUPS. Segera setelah RUPS pertama ditutup direksi
diinstruksikan untuk membuat pengajuan permohonan penetapan kepada Pengadilan
Negeri untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum
RUPS ketiga.

Dengan asumsi bahwa putusan penetapan pengadilan tidak dapat diterbitkan dalam
jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS kedua
dilangsungkan, maka RUPS ketiga tetap dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan dalam Pasal 86 ayat (9). Pada pelaksanaan RUPS ketiga tersebut
agenda rapat harus tetap konsisten mengajukan agenda-agenda yang sebelumnya telah
disebutkan dalam undangan RUPS pertama dan RUPS kedua. Pada RUPS ketiga
ditambahkan pada salah satu agenda rapatnya bahwa keputusan yang akan diambil
dalam RUPS ketiga ini akan tunduk dan patuh pada hasil putusan penetapan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan kuorum RUPS ketiga.

Setelah putusan penetapan Pengadilan diterbitkan18, maka pemegang saham segera

18 Lihat, M. Yahya Harahap, S.H., Ibid, halaman 31, Salah satu contoh untuk lebih memahami landasan
yurisdiksi voluntair dapat dikemukakan pada Penetapan Mahkamah Agung No.5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973)
dalam kasus Forest Products Corp. Ltd. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan voluntair
dalam rangka permohonan No.274/1972:

- Putusan dijatuhkan pada tanggal 27 Juni 1972;
- Isi putusan:

1. Menyatakan sah RUPS;
2. Menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat Forest Production Corp Ltd.
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membuat undangan RUPS untuk penyelenggaraan RUPS berdasarkan hasil putusan
penetapan Pengadilan. RUPS ini merupakan RUPS penegasan terhadap RUPS ketiga
yang telah dilakukan oleh perseroan, sehingga keputusan yang dihasilkan RUPS
sangatlah tergantung pada diterima atau ditolaknya permohonan penetapan atas
kuorum tersebut. Jika diterima maka sifat dari RUPS penegasan ini adalah untuk
menegaskan pelaksanaan dari agenda-agenda RUPS pertama, kedua dan ketiga.

Demikian pula jika ditolak permohonannya, maka sifat dari RUPS penegasan ini
adalah untuk menegaskan tidak dapat dilaksanakannya agenda-agenda RUPS
pertama, kedua dan ketiga. Apabila permohonan penetapan ditolak, maka
kemungkinan untuk tidak dibuatkannya RUPS penetapan sangat mungkin terjadi.
Tetapi dalam rangka untuk melakukan tertib administratif pengurusan, maka hal
tersebut tetap harus dilaksanakan.

2. Jangka waktu pengiriman dokumen ke luar negeri

Diperlukan adanya upaya khusus untuk mengatasi kendala jangka waktu pengiriman
dokumen keluar negeri yang prosedur standar pengirimannya adalah melalui
perwakilan kedutaan besarnya di Indonesia kemudian diteruskan ke alamat pemegang
saham asing di negaranya. Upaya dimaksud adalah dengan menyampaikan kepada
Ketua Pengadilan Negeri dan hakim yang akan menangani sidang penetapan ini untuk
dapat mengirimkan relaas panggilan ke domisili perusahaan joint venture yang
ditujukan kepada pemegang saham asing. Perusahaan diharuskan untuk membuat
tanda terima atas telah diterimanya relaas panggilan tersebut.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan
meneruskan relaas tersebut melalui berbagai macam alat komunikasi yang ada, baik
melalui pengiriman berkas asli via pos tercatat, telepon, faksimili, email atau bahkan
video conference. Terhadap bukti-bukti pengiriman tersebut harus diinformasikan
kepada hakim dan hal tersebut merupakan bukti bahwa perusahaan telah berusaha
melakukan pengiriman dokumen, sehingga pengiriman relaas panggilan telah secara
patut dilaksanakan.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan atas putusan voluntair Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,
Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan No.5 Pen/Sep/1975 yang berisi pertimbangan dan penegasan,
antara lain:

1. Pernyataan secara dekralatoir tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya
perjanjian melalui gugatan voluntair, bertentangan dengan asas prosesual;

2. Secara prosesual, ketetapan voluntair yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam kasus ini harus berdasarkan
gugatan contentiosa;

3. Yurisdiksi voluntair, hanya sah apabila ditentukan oleh undang-undang.

Mengutip dari referensi yang sama disebutkan menurut pendapat Prof. Sudargo Gautama, antara lain
mengatakan dalam terjadi penyelesaian secara voluntair mengenai suatu perkara yang mengandung sengketa:

1. Telah terjadi proses ex-parte;
2. Berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik (goede process orde), dan sekaligus

melanggar asas audi alteram partem (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan
kepentingannya);

3. Padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan voluntair dalam kasus ini harus didengar
sebagai pihak.
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Cara ini ditempuh untuk menghindari lamanya waktu proses birokrasi apabila
mempergunakan jalur kedutaan besar. Selain daripada itu langkah yang diambil
serupa ini secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Oleh sebab pemegang saham asing yang bersangkutan tetap tercatat
memiliki domisili di alamat perusahaan joint venture tersebut berada.

3. Pembuatan akta depot oleh notaris terhadap RUPS yang tidak menghasilkan
keputusan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pada penyelenggaraan RUPS
pertama dan RUPS kedua tidak menghasilkan keputusan, bahkan pada RUPS ketiga
pun sebenarnya juga tidak menghasilkan keputusan. Hanya saja pada bagian notulensi
rapat turut disebutkan, bahwa RUPS ketiga ini akan tunduk dan patuh pada hasil
putusan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan
kuorum RUPS ketiga. Terhadap hal yang sedemikian itu notaris pun tidak akan
membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Tugas notaris adalah akan membuat Akta Berita Acara RUPS, jika notaris hadir
dalam rapat, atau membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat, jika notaris tidak hadir
dalam RUPS tetapi Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk sebagai kuasa pada akhir
pelaksanaan RUPS diinstruksikan untuk mengurus notulen RUPS tersebut untuk
dibuatkan dalam bentuk akta notariil. Kedua akta tersebut dapat dibuat apabila RUPS
telah menghasilkan keputusan.

Notulen RUPS pada RUPS pertama, kedua dan ketiga tersebut merupakan dokumen
yang temasuk dalam kategori akta yang dibuat di bawah tangan, seperti yang
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1867, yang menentukan sebagai berikut:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun
dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Bukti tulisan dibedakan menjadi akta dan tulisan lain. Akta sebagaimana dimaksud
pada bagian ini ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa
dan ditanda tangani. Akta ada dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah
tangan. Pertama-tama disampaikan tentang apa yang dimaksud oleh undang-undang
dengan akta di bawah tangan, yaitu dalam hal ini merupakan akta yang tidak dibuat di
hadapan pegawai umum, hal ini adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
1874 KUHPerdata, yang menentukan:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang
ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan
rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang
pegawai umum.”

Seperti halnya dokumen-dokumen notulensi RUPS yang dibuat tanpa kehadiran
notaris pada penyelenggaraannya.

Meskipun demikian pembuatan akta depot atau akta penyimpanan oleh notaris
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tersebut semata-mata untuk lebih memberikan nilai otentisitas dokumen dan
ketentuan ini tidak diatur secara khusus dalam UUPT. Dengan demikian terhadap
dokumen notulensi RUPS pertama, kedua dan ketiga tersebut akan termasuk dalam
kategori akta otentik. Akta otentik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal
1868 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk
itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Kekuatan pembuktian akta otentik, sempurna, mengikat, formil dan materiil.
Meskipun terdapat perbedaan dalam hal kekuatan pembuktian antara akta otentik
dengan akta di bawah tangan, tetapi hal tentang kekuatan pembuktian akta di bawah
tangan perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1875, 1876 dan pasal
1877 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1875 KUHPerdata:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu
hendak dipakai, atau dengan cara yangmenurut undang-undang dianggap
sebagai bukti yang diakui, memberikan terhadap orang-orang yang
menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat
hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan
demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan tersebut.”

Pasal 1876 KUHPerdata:

“Barang siapa terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan
secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya; ...”

Pasal 1877 KUHPerdata:

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika ahli
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak
mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan
atau tandatangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.”

Adalah berbeda perlakuannya terhadap RUPS penegasan, dimana dalam RUPS
dimaksud telah menghasilkan suatu keputusan RUPS yang didasarkan pada hasil
putusan penetapan Pengadilan. Terhadapnya dibuatkanlah Akta Pernyataan
Keputusan RUPS atau bahkan Akta Berita Acara RUPS.

Melalui langkah-langkah yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka
diharapkan hakim dapat memahami kondisi yang dihadapi oleh internal manajemen
perusahaan, sehingga alasan permohonan penetapan RUPS dimaksud diajukan, yang
bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap utang-utang dan kewajiban-kewajiban
yang harus diselesaikan oleh direksi perusahaan.

Selanjutnya, jika menyimak dari segala yang telah dikemukakan terhadap proses
permohonan penetapan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS di atas, tidak
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hanya semata-mata hanya dapat diterapkan pada ketentuan Pasal 86 UUPT, tetapi aplikasi ini
diasumsikan dapat pula diterapkan terhadap ketentuan Pasal 88 dan 89 UUPT.

E. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat disampaikan dari paparan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 86 UUPT tidak sepenuhnya efektif, khususnya terhadap ketentuan
yang menentukan pengajuan permohonan penetapan Pengadilan, dimana Pasal 86
UUPT tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi:

a. Kealpaan salah satu pemegang saham dikarenakan unsur kesengajaan;
b. Jika tidak diketahui alamat pemegang saham secara pasti;
c. Jangka waktu yang diberikan sebagai ruang dalam Pasal 86 ayat (9) tidak

sejalan dengan jangka waktu proses pengajuan permohonan penetapan
Pengadilan sampai dengan dikeluarkannya putusan penetapan Pengadilan;

d. Jangka waktu relaas panggilan yang diberikan peluang 3 (tiga) kali dan
masing-masing relaas panggilan adalah 1 (satu) minggu, sehingga total kurang
lebih akan memakan waktu 3 (tiga) minggu.

e. Kemungkinan terjadinya relaas panggilan secara delegasi, baik untuk yang
diluar wilayah hukumnya atau bahkan diluar wilayah negara Republik
Indonesia.

2. Pihak yang mengajukan permohonan harus dapat meyakinkan hakim, bahwa titik
tolak permasalahannya adalah hanya terbatas adanya situasi tidak tercapainya kuorum
kehadiran yang ternyata berdampak pada kelangsungan kinerja perusahaan.

3. Hakim ditentukan untuk dapat membedakan secara tegas perkara tentang substansi
perkara apakah merupakan permohonan voluntair atau justru didalamnya permohonan
penetapan tersebut terdapat faktor perselisihan. Dengan berpedoman pada
pemahaman hakim tersebut, maka akan mempertajam pertimbangannya memutus
untuk mengabulkan atau menolak permohonan dimaksud.

4. Perlu pula untuk kita pahami bersama, bahwa ketentuan Pasal 86 UUPT sebenarnya
juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham lainnya dari upaya
permakzulan atau tindakan yang tidak adil terhadapnya, terlebih jika kealpaan
dijadikan sebagai dasar permohonan penetapan. Pengertiannya adalah agar kuorum
dalam rapat tidak dapat dengan secara mudah begitu saja diubah.
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