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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan 

perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara 

langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Hal ini 

menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia 

sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan 

informasi dan transaksi eletronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 

teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke 

seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya, 

membawa manfaat yang luar biasa besar bagi perkembangan komunikasi. 

Komunikasi antar individu yang satu dengan yang lainnya biasanya dilakukan 

dengan cara bertemu langsung, kini komunikasi itu dapat dilakukan dengan 

jarak jauh tanpa harus bertatap muka karena kecanggihan teknologi saat ini. 

Selain perkembangan dalam hal teknologi, perundang-undangan juga 

mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam bidang 

perundang-undangan antara lain ditandai dengan terbentuknya berbagai 

perundang-undangan baru, seperti diantaranya undang-undang Perbankan, 

Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Kepailitan, Lingkungan Hidup, 

Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Dokumen Perusahaan, Telekomunikasi, 

Hak Milik Intelektual, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, 



 

2 
 

Mahkamah Konstitusi, Informasi dan Transaksi Elektronik serta tentang 

Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam bentuk rancangan 

undang-undang, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pembentukan perundang-undangan itu dilakukan berdasarkan perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat dalam era globalisasi sekarang ini.1  

Pembangunan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai 

fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan 

informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat global adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang 

antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan 

dunia maya (cyberspace) dengan hadirnya inconnected network (internet) 

yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (paperless document).2 

Hal-hal tersebut di atas dapat ditunjukkan dengan adanya ketentuan 

pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(“UUPT”) yang membuat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham 

(“RUPS”) dapat dilakukan melalui media telekonfrensi. Di dalam Pasal 77 

UUPT, selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 

76 UUPT, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonfrensi, video 

konfrensi, atau sarana media eletronik lainnya yang memungkinkan semua 

                                                             
1Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017), hlm 1. 
2Ibid., hlm 3. 
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peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi 

dalam rapat meskipun salah satu peserta rapat berada di luar Indonesia.3 

Dalam Pasal 77 UUPT dinyatakan bahwa:4 

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 

RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensi, video 

konfrensi, atau sarana media eletronik lainnya yang memungkinkan 

semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung 

serta berpartisipasi dalam rapat. 

2. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana 

diatur dalam anggaran dasar Perseroan. 

3. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung 

berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana diatur ayat (1). 

4. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh 

semua peserta RUPS. 

 

Berdasarkan Pasal 77 UUPT adanya pilihan untuk memanfaatkan 

media seperti telekonfrensi dan sarana media eletronik lainnya harus 

memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif yaitu:5 

1. peserta harus saling melihat secara langsung; 

2. peserta harus saling mendengar secara langsung; 

3. peserta berpartisipasi dalam rapat. 

Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media 

yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam 

pelaksanaannya. 

                                                             
3Yahya Agung dkk, Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, (Palembang: Jurnal Repertorium, 2019), hlm. 37.   
4Lihat Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
5Ahmad Miru, “Makalah: Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan 

Perkembangan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris”, dimuat 

dalam google, diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 04.24 WIB. 
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Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak 

lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, 

tetapi cukup memakai internet. Lahirnya UUPT, menampung aspirasi dan 

mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya 

media elektronik seperti teleconference atau video conference sebagai sarana 

untuk melakukan RUPS.6 

Ciri spesifik media eletronik dalam pelaksanaan RUPS yang memiliki 

nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat 

hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk 

memutuskan sesuatu, atau media eletronik yang dilakukan dalam rangka 

memberikan suatu keterangan atau kesaksian. Pemanfaatan kecanggihan 

teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus 

bertatap muka secara langsung atau face to face ketika melakukan RUPS, 

tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti layaknya bertatap muka 

secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat 

mempermudah pelaksanaan RUPS.7 

Dengan perkembangan teknologi informasi ini dan dengan diakomodir 

oleh ketentuan UUPT maka terdapat wacana dan pemikiran untuk 

menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dengan proses 

penyelenggaraan RUPS terutama bagi Emiten atau Perusahaan Publik.  

Emiten dan Perusahaan Publik merupakan istilah yang terkenal di dunia 

pasar modal. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam 

                                                             
6Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2006), hlm 151. 
7Jusuf Patick, Serba-Serbi Hukum dan Notaris, http://notarissby.blogspot.com/, diakses pada 

tanggal 14 Mei 2019 pukul 05.36 WIB. 



 

5 
 

rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan 

usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual 

efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Di lain pihak Emiten 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal.8 

Sedangkan pengertian Emiten adalah perusahan yang melakukan penawaran 

umum, menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal (“UUPM”), “Perusahaan Publik adalah perseroan yang 

sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang 

saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- 

(tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 

Ada sedikit perbedaan antara Emiten dengan Perusahaan Publik. Kalau 

Emiten sudah pasti Perusahaan Publik karena telah memenuhi persyaratan 

sebagai Perusahaan Publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal 

minimal yang harus disetor. Emiten melakukan penawaran umum dan 

sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (secondary market), sedangkan 

Perusahaan Publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai Emiten. Karena 

Perusahaan Publik belum tentu melakukan penawaran umum atau listing di 

bursa. Dengan kata lain, Perusahaan Publik dapat menjelma menjadi Emiten 

pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum 

dinyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh Bapepam (saat ini 

sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Namum kendati tidak melalui 

penawaran umum, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran. 

                                                             
8M. Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), hlm 151. 
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Baik Emiten maupun Perusahaan Publik, keduanya tergolong dalam 

pengertian “Perusahaan Terbuka (Tbk).”9  

Perusahaan Terbuka ini berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan 

wadah dalam melaksanakan kegiatan, yang dapat menjadi motor penggerak 

dunia usaha secara mikro dan juga perekonomian negara secara makro. 

Sebagai sebuah badan usaha yang menjadi motor penggerak dunia usaha 

secara mikro dan juga perekenomonian negara secara makro, Perseroan 

Terbatas harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang lengkap, kokoh, 

dan saling menopang, yang mana diimplementasikan dalam bentuk landasan 

hukum yang kuat agar dapat memacu pembangunan nasional yang sebesar-

besarnya.10  

Definisi Perseroan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, singkatnya Perseroan adalah 

sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terdiri 

dari dan terbagi dalam saham yang bertujuan untuk meraih keuntungan, serta 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang 

dan peraturan pelaksanaannya, dan lahir melalui proses hukum dalam bentuk 

                                                             
9Ibid., hlm 155. 
10Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan 

Terbatas (PT), Cet. Pertama, (Jakarta: PT Visimedia, 2009), hlm 1. 
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pengesahan pemerintah. Sebagai badan hukum, perseroan dikategorikan 

sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban.11  

Kepastian dan perlindungan hukum tersebut juga diperlukan karena 

praktik bisnis dewasa ini cenderung melibatkan pihak profesional tertentu 

yang ditunjuk untuk menjalankan operasional sehari-hari suatu kegiatan 

usaha. Hal ini wajar adanya, mengingat dalam hal suatu usaha dijalankan 

dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka dimungkinkan kondisi dimana 

pemilik modal atau investor tidak menjalankan langsung usahanya, melainkan 

hanya menjaga dan mengawasi kegiatan usaha. Menurut hukum, hal ini 

didasari adanya pengaturan mengenai organ-organ dalam suatu Perseroan 

antara lain Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS sebagai pelembagaan dari seluruh pemegang saham). Dewan 

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada Direksi. Sedangkan Direksi adalah organ perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah 

organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

                                                             
11Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, Cet. Pertama (Jakarta: Forum 

Sahabat, 2008), hlm 1. 
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Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang dan/atau anggaran dasar.12 

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing 

sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggaran dasar perseroan. Antara 

organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis 

maupun fungsional. Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan 

dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional 

adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing 

organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas 

pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka perseroan mutlak memerlukan 

Direksi, Dewan Komisaris dan menyelenggarakan RUPS. 

Perseroan diwajibkan menyelenggarakan RUPS setidaknya 1 (satu) kali 

dalam setahun. RUPS biasa dikenal dalam masyarakat merupakan hajat besar 

suatu perseroan, dimana pada RUPS dirumuskan atau diambil keputusan 

mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil atau dilaksanakan 

oleh perseroan, seperti persetujuan laporan keuangan tahunan, laporan laba 

rugi perseroan, perubahan pemegang saham maupun perubahan susunan 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Para pemegang saham sebagai pemilik 

perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi 

maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan 

manajemen perseroan.13 

                                                             
12Gandhi Mantan Alam, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang Melewati Jangka Waktu, 

(Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 3-4. 
13M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), hlm 306. 
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Menurut UUPT, RUPS dibagi menjadi 2 yaitu RUPS Tahunan dan 

RUPS lainnya. Adapun mekanisme penyelenggaraan antara RUPS Tahunan 

dan RUPS lainnya adalah sama, yaitu hal yang pertama kali dilakukan adalah 

pemberitahuan agenda RUPS, lalu pengumuman, pemanggilan lalu 

terselenggaralah RUPS. Mengenai tata cara pelaksanaan RUPS untuk 

perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang 

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka (“POJK No. 32/ 2014”). 

Dalam penyelenggaraan RUPS, terdapat beberapa kendala yang 

dialami Perusahaan Terbuka salah satunya yaitu sulitnya mengumpulkan 

pemegang saham agar dapat memenuhi kuorum agar dapat terselenggaranya 

RUPS. Seringkali dilakukan RUPS kedua, ketiga bahkan keempat demi 

tercapainya kuorum. Hal ini dapat terjadi yang salah satu faktornya adalah 

terbatasnya rentang waktu untuk menghadiri RUPS sedangkan pemegang 

saham tidak hanya memiliki saham pada satu perusahaan saja tetapi pada 

beberapa perusahaan.  

Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesian (“KSEI”) 

pada tahun 2018, mayoritas pemegang saham berlokasi di Pulau Jawa yaitu 

sekitar 610.328 atau sebesar 73,51%. Sedangkan pelaksanaan RUPS pada hari 

yang sama bisa mencapai rata-rata 6 atau maksimum 40 pemegang saham.14  

Data pemegang saham di Indonesia per September 2019 berdasarkan 

KSEI News Edisi 03 Jul-Sep 2019 adalah sebagai berikut: Jakarta dan Jawa 

                                                             
14Materi Seminar tentang “E-Proxy & E-Voting Platform” yang diselenggarakan oleh KSEI pada 

tanggal 10-14 Januari 2019. 
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sebanyak 72,46%; Sumatera 14,90%; Kalimantan 4,76%; Sulawesi 3,54%; 

Bali, NTT dan NTB sebanyak 3,12%; dan Maluku dan Papua sebanyak 

1,22%.15 Data tersebut tidak terlaku mengalami perbedaan yang signifikan 

dibanding data pada tahun 2018 dan daerah Jakarta dan Pulau Jawa tetap 

menjadi daerah yang terbanyak menjadi pemegang saham untuk perusahaan-

perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga hal ini mempersulit pemegang 

saham untuk hadir pada RUPS. 

Berdasarkan hal tersebut, OJK berinisiatif untuk memberikan inovasi 

dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan RUPS melalui E-Proxy 

Platform. Untuk dapat mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan RUPS 

melalui E-Proxy Platform, OJK sedang merancang peraturan pelaksanaannya 

dengan melakukan rancangan perubahan kedua pada Peraturan OJK Nomor 

10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Rancangan Perubahan Kedua POJK 

No. 32/2014”). Dalam Rancangan Perubahan Kedua POJK No. 32/2014 

tersebut yang dimaksud E-Proxy Platform adalah platform pendelegasian 

kuasa dan hak suara dari pemegang saham kepada penerima kuasa secara 

elektronik untuk keperluan RUPS. Penerima Kuasa adalah pihak yang 

ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam 

RUPS, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

                                                             
15KSEI, Data Sebaran Investor Domestik, (KSEI News, Edisi 03 Jul-Sep 2019), hlm. 11. 
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Penyedia wahana E-Proxy Platform ini adalah Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian, dalam hal ini adalah KSEI. Pada RUPSLB KSEI Tahun 

2018, KSEI memaparkan rencana strategis yang akan dilakukan pada tahun 

2019 yaitu salah satunya pembuatan E-Proxy dan E-Voting Platform.   

E-Proxy dan E-Voting Platform merupakan inisiatif KSEI agar proses RUPS 

dapat berjalan efisien dan efektif diantara pihak-pihak terkait, salah satunya 

memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS dan memberikan hak suara 

melalui E-Proxy dan E-Voting Platform. Untuk pengembangan tersebut, 

KSEI telah menunjuk Central Securities Depository (CSD) of Turkey – MKK 

(Merzeki Kayit Kurulusu) sebagai mitra untuk melakukan pengembangan E-

Proxy dan E-Voting Platform. Proyek ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu 

penerapan E-Proxy Platform untuk jangka pendek dan penerapa E-Voting 

Platform untuk jangka panjang.16 

KSEI menunjuk MKK karena dirasa MKK telah berpengalaman karena 

telah meluncurkan Electronic General Assembly Meeting (e-Gem) yang 

merupakan platform E-Voting Platform di Turki sejak tahun 2012. Sebagai 

Central Securities Depository atau CSD, MKK di pasar modal Turki 

memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam memberikan layanan 

sebagai Registrar, Securities Settlement System, Public Disclosure Platform, 

Electronic General Meeting Center, Electronic Registry Center, Digital 

Company Center, R&D Center, dan Trade Repository. Saat ini MKK 

menangani sekitar 45 juta Rekening Efek dengan jumlah investor yang 

                                                             
16Press Release KSEI pada tanggal 29 Oktober 2018, dimuat dalam 

http://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-

id/140_berita_pers_ksei_tunjuk_csd_turki_untuk_mengembangkan_e_proxy_dan_e_voting_platfo

rm_20171004171419.pdf 
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mencapai sekitar 25 juta. Sedangkan total aset yang tercatat pada MKK 

mencapai USD 346 miliar atau setara dengan Rp4,777 triliun.17 

E-Gem pertama kali diluncurkan MKK pada tanggal 1 Oktober 2012 

dengan menggunakan konsep hybrid, dimana investor dapat melakukan 

voting baik melalui e-GEM atau dengan menghadiri RUPS. Seiring dengan 

perkembangan pasar modal di Turki, e-GEM yang berbasis web dan mobile 

tersebut semakin banyak digunakan. Sebagian besar investor telah beralih 

menggunakan e-GEM untuk menyampaikan hak suaranya dalam RUPS.18 

Kemampuan e-GEM yang memungkinkan investor untuk 

menyampaikan hak suara pada lebih dari satu RUPS dalam satu waktu, 

membuat investor pengguna e-GEM semakin meningkat. Keunggulan lain  

e-GEM adalah dapat menyediakan data yang akurat, mudah diakses melalui 

jaringan internet serta TV broadcast dan mampu menyediakan hasil 

perhitungan suara dalam waktu yang singkat. Investor yang menggunakan  

e-GEM tidak hanya berasal dari Turki, tetapi juga digunakan oleh investor 

yang berlokasi di beberapa negara lainnya di kawasan Eropa dan Amerika.19 

Pengalaman  MKK dalam menjalankan e-GEM itulah yang menjadikan 

KSEI untuk menunjuk MKK, yang diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan kiat-kiat untuk memperoleh keberhasilan 

dalam mengelola E-Proxy Platform dan E-Voting Platform. Oleh karena itu, 

KSEI akan mengembangkan E-Proxy Platform terlebih dahulu yang 

merupakan tahap awal dari pengembangan E-Voting Platform yakni sebuah 

                                                             
17KSEI, Melihat Langsung Implementasi E-Voting, (KSEI News, Edisi 01 Jan-Mar 2018), hlm. 08. 
18Ibid. 
19Ibid. 
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fasilitas untuk memberikan kuasa secara elektronik untuk dapat mewakili 

investor yang tidak dapat menghadiri RUPS secara fisik.20 

Menurut Direktur KSEI Uriep Budhi Prasetyo, E-Proxy Platform ini 

akan memberikan kemudahan komunikasi antara Emiten, Biro Administrasi 

Efek (BAE), KSEI, Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan pemegang saham 

secara Straight Through Processing karena menggunakan standard 

messaging dalam satu platform yang terintegrasi.21 

Untuk penerapan di pasar modal Indonesia, KSEI akan membagi 

pengembangan E-Proxy Platform dan E-Voting Platform dalam dua tahap. 

Pada tahap pertama, KSEI mengembangkan E-Proxy Platform yang 

digunakan sebagai sarana elektronik untuk memberikan kuasa kehadiran 

kepada pihak ketiga. Pengembangan tahap kedua akan dilanjutkan dengan  

E-Voting Platform yang merupakan pengembangan jangka panjang karena 

diperlukan perubahan peraturan setingkat Undang-Undang.22  

E-Proxy Platform dan E-Voting Platform ini sangat perlu diterapkan di 

Indonesia karena kondisi geografis yang berbentuk kepulauan dengan 

domisili pemegang saham yang tersebar di berbagai tempat, baik di dalam 

maupun di luar negeri. Selain itu, lebih dari 35% pemegang saham memiliki 

lebih dari satu jenis efek, sehingga diharapkan platform ini menjadi solusi 

bagi pemegang saham yang harus menghadiri RUPS di waktu yang 

                                                             
20Ibid. 
21KSEI, Penetapan Jajaran Direksi KSEI Periode 2019-2022, (KSEI News, Edisi 02 Apr-Jun 2019), 

hlm. 04. 
22KSEI News Edisi 01 Jan-Mar 2018, Loc.Cit. 
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bersamaan. Dengan E-Proxy Platform, pemegang saham dapat memberikan 

kuasa secara elektronik kepada perwakilan yang akan hadir pada RUPS.23 

Dalam jangka pendek ini, KSEI dan OJK sedang merencanakan untuk 

pelaksanaan E-Proxy Platform. Berdasarkan informasi yang ada, rencananya 

E-Proxy Platform ini akan mulai diberlakukan pada Semester I Tahun 2019 

tetapi sampai sekarang belum terealisasi karena belum ada peraturan yang 

disahkan untuk mengatur dan mensahkan pelaksanaan E-Proxy Platform di 

Indonesia. Saat ini OJK sudah merancang suatu aturan untuk memperkuat 

pelaksanaan E-Proxy Platform dengan melakukan rancangan perubahan 

kedua pada POJK No. 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sedang dalam 

proses dengar pendapat dari masyarakat. 

E-Proxy Platform dijalankan oleh KSEI, yang mana dalam hal ini KSEI 

wajib menyediakan hak akses kepada pengguna E-Proxy Platform untuk 

dapat mengakses E-Proxy Platform, memiliki dan menetapkan mekanisme 

atau prosedur operasional standar penyelenggaraan E-Proxy Platform, 

memastikan terselenggaranya kegiatan dan kelangsungan E-Proxy Platform, 

dan memastikan keamanan serta keandalan E-Proxy Platform.  

Selain itu, menginformasikan kepada pengguna E-Proxy Platform 

dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk 

penambahan layanan dan fitur, menyediakan rekam jejak audit terhadap 

seluruh kegiatan pemrosesan data di E-Proxy Platform untuk keperluan 

                                                             
23KSEI, Rencana Strategis KSEI 2018: Wujudkan Hub Keuangan & Informasi 2020, (KSEI News, 

Edisi 01 Jan-Mr 2018), hlm. 04. 
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pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian 

dan pemeriksaan lainnya. 

Selain melibatkan lembaga pasar modal, penyelenggaraan RUPS  

berkaitan erat pula dengan peran serta profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat 

umum yang berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapannya yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta autentik. Membuat akta autentik dari RUPS merupakan hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan. Diberlakukannya UUPT dan Rancangan 

Perubahan Kedua POJK No. 32/2014 memungkinkan adanya pendelegasian 

kuasa melalui media elektronik, belum memberikan penjelasan mengenai 

mekanisme, proses dan peran serta Notaris dalam pembuatan aktanya. Hal ini 

menjadi menjadi sangat riskan mengingat mekanisme tersebut sangat penting 

karena mekanisme yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah 

RUPS dan akta autentik dari suatu RUPS. Selain itu, karena penyelenggaraan 

RUPS ini mengandalkan internet yang dimungkinkan terjadi kesalahan, 

kerusakan pada jaringan internet sehingga dapat menyebabkan RUPS tersebut 

tidak kuorum karena salah satu dari tujuan E-Proxy Platform yaitu sebagai 

sarana pendelegasian kuasa dan pemungutan suara tidak sah atau tidak dapat 

dilaksanakan. 

Saat ini, Indonesia sendiri masih mengalami kendala dan kesulitan 

dalam menghadapi perkembangan tersebut. Kejelasan mekanisme akan 

menjembatani tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Salah satu 

asas hukum yang juga merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. 
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Menurut Frans Magnis Suseno, kepastian diartikan sebagai kejelasan 

norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan 

peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada 

kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.24   

Menjawab kendala tersebut dan guna menemukan mekanisme 

pelaksanaan dan kekuatan hukum pemberian kuasa melalui  E-Proxy Platform 

pada RUPS demi tercapainya kepastian hukum, pelaksanaannya harus 

dilakukan dengan menganalisis UUPT, POJK No. 32/2014, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (“PP No. 71/2019”) serta Rancangan Perubahan Kedua 

POJK No. 32/2014. 

Hal-hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis tesis dengan 

judul “KEKUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA MELALUI  

E-PROXY PLATFORM PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

(RUPS) PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis merumuskan masalah-

masalah sebagai berikut: 

                                                             
24Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Eletronik, Edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 43. 
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1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan E-Proxy Platform pada Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka di Indonesia? 

2. Bagaimana kekuatan hukum pemberian kuasa melalui E-Proxy 

Platform pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan 

Terbuka di Indonesia? 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

1. Maksud Penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum 

khususnya dalam bidang pasar modal mengenai penyelenggaraan  

E-Proxy Platform yang menggunakan perkembangan teknologi 

berupa internet untuk pemberian kuasa dalam rangka pelaksanaan 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan Terbuka. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Terbuka yang 

ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

menggunakan E-Proxy Platform agar dapat terpenuhinya kuorum 

kehadiran maupun kuorum pengambilan keputusan sehingga 

tidak memerlukan RUPS berikutnya. 

  

2. Tujuan Penelitian 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 

yang timbul,25 berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai 

                                                             
25Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 41. 
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tujuan objektif dan tujuan subjektif. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Objektif 

Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan 

umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan E-Proxy Platform 

pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan 

Terbuka di Indonesia.  

2) Mengetahui kekuatan hukum pemberian kuasa melalui  

E-Proxy Platform pada pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka di 

Indonesia.  

b. Tujuan Subjektif 

Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan 

pribadi penulis sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama 

dalam menyusun penelitian hukum berupa tesis agar dapat 

memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 

Magister Kenotariatan pada Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta. 

2) Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah 

penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis 
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sendiri serta memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum 

kenotariatan. 

3) Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta 

pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek 

penulis dalam bidang hukum kenotariatan, khususnya 

terkait dengan pelaksanaan E-Proxy Platform pada Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka di 

Indonesia agar dapat diterapkan di Indonesia dengan baik 

dan tidak terdapat celah hukum yang dapat menjadi 

masalah dikemudian hari.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang 

diharapkan dapat memenuhi khasanah ilmu, khususnya ilmu kenotariatan 

mengenai pelaksanaan E-Proxy Platform pada Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka di Indonesia. Secara khusus hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta dapat dipakai 

sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis 

untuk tahap berikutnya. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang pelaksanaan E-Proxy 

Platform pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Perusahaan Terbuka di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan E-Proxy 

Platform pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Perusahaan Terbuka di Indonesia. 

b. Memberikan pendalaman, pengetahun dan pengalaman yang baru 

kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang 

dapat berguna bagi penulis maupun orang lain dikemudian hari. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Laporan hasil penelitian ini disusun dan dibagi atas beberapa bab dan 

sub bab yang penguraiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Maksud dan Tujuan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan 

variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan 
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teori-teori yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT), Pasar 

Modal di Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Perusahaan Terbuka dan pelaksanaan E-Proxy Platform pada 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka, 

serta peraturan pelaksanaannya. 

 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi mengenai metode atau cara yang diperlukan untuk 

menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang hasil 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini diuraikan tentang jenis penelitian, data yang 

dipergunakan, sumber penelitian hukum, pendekatan dan metode 

analisis data.  

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam 

tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data 

yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya, yaitu 

mengenai: 

1. Mekanisme pelaksanaan E-Proxy Platform pada Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka di 

Indonesia. 
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2. Kekuatan hukum pemberian kuasa melalui E-Proxy 

Platform pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Perusahaan Terbuka di Indonesia, dilihat dari sudut 

pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPer”), UUPT, POJK No. 32/2014, UUJN, UU ITE, 

PP No. 71/2019 dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas 

permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan 

dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis atas 

kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan 

jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis 

terhadap permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


