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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM 

MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA 

 

 

Oleh 

 

SYOFIA GAYATRI 

 

 

 

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “Mayority Rule Minority 

Protection”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas 

diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi 

yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan 

dengan pemegang saham mayoritas. Perlindungan hukum terhadap pemegang 

saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan 

perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang 

mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan 

Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan 

terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dari pemegang saham 

minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya 

 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap 

pemegang saham minoritas diatur di dalam dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal. Apabila terjadi terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham 

minoritas, Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan 

kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya, pemegang saham 

minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta 

keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat 

(6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2). 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan 

Terbuka 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. 1 Pasar modal memiliki peranan penting, karena pasar 

modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber 

pemberdayaan usahanya, di samping menambah alternatif baru bagi investor 

untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi 

yang lain. 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat,berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

                                                           
1  Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

(selanjutnya disingkat UUPM). 
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dan jenis surat berharga lainya dengan memakai jasa para perantara perdagangan 

efek.2 

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham 

dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan 

jumlah saham yang dimilikinya. adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum 

dimana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada 

perseroan terbatas dilihat daripada cara penentuan modal pada badan hukum itu 

yang terdiri saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung 

jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada 

jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. 

 
Ditinjau dari cara menghimpun modal PT, maka PT (Perseroan Terbatas) dapat 

dibedakan menjadi PT Terbuka, PT Tertutup dan PT Perseorangan.Pengertian PT 

Terbuka tercantum dalam UUPT No.40 tahun 2007, PT Terbuka adalah perseroan 

yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau 

perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan di bidang pasar modal.3 

 

PT terbuka dalam UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) mengharuskan 

pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga didahului 

dengan kata “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Contohnya : PT. Astra 

Internasional Tbk, berarti “Perseroan Terbatas Astra Internasional adalah PT 

terbuka”. 

 

                                                           
2Nor Hadi. 2013. Pasar Modal; Acuan Teoretis Dan Praktis Investasi di Instrumen 

Keuangan Pasar Modal. Yogykarta : Graha Ilmu. hlm. 10. 
3www.hukumonline.com 
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PT Tertutup  adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan 

sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang 

sahamnya belum sampai kepada jumlah dari suatu perusahan publik. Saham 

Perseroan tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek, dalam kewajiban pelaporan 

PT tertutup tidak punya kewajiban melaporkan ke OJK. Pemegang saham  yang 

sahamnya dalam perseroan tertutup tidak terlalu banyak disebut pemegang saham 

minoritas. Dalam hal melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi tidak harus 

memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tetapi pemegang saham 

minoritas dapat meminta agar sahamnya dengan harga yang wajar.4 

 

PT Perseorangan adalah saham-saham dalam PT (Perseroan Terbatas) tersebut 

dikuasai oleh seorang pemegang saham (Pesero). Hal ini dapat terjadi setelah 

melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih 

dari seorang pemegang saham, yang selanjutnya beralih menjadi berada pada 

seorang pemegang saham. Setelah berlakunya UUPT maka PT Perseorangan tidak 

mungkin dilakukan lagi, karena UUPT melarang hal yang demikian. Dalam pasal 

7 angka (5) UUPT menyebutkan dengan tegas : “setelah Perseroan memperoleh 

status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, 

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut 

pemegang saham yang bersangkutan wajib mengendalikan sebagian sahamnya 

kepada orang lain”.5 

PT terbuka terdiri dari saham-saham, saham merupakan surat berharga yang dapat 

dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga dipasar tempat suatu surat 

                                                           
4http://konsultanhukum.web.id di akses pada tanggal 20 februari 2017 pukul 16.00 
5C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009. Seluk Beluk Perseroan Terbatas. Penerbit 

PT Rineka Cipta : Jakarta. 

http://konsultanhukum.web.id/
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tersebut dijual-belikan.  Menurut Robert Ang, saham merupakan surat berharga 

sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu 

perusahaan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki 

klaim atas pendapatan perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham selanjutnya disingkat (RUPS). 

 

Saham sebagai surat berharga, berarti saham memiliki nilai dan dapat diperjual-

belikan. Nilai suatu saham, berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu : 

1. Par Value (Nilai Nominal) 

2. Base Price (Nilai /Harga Dasar) 

3. Market Price (Nilai/ Harga Nominal)6 

 

Salah satu bentuk investasi yang populer saat ini adalah dengan  investasi melalui 

pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pengelolaan investasi 

tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan, yang kemudian akan 

membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas 

dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas 

dibedakan dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang 

saham,misalnya nilai saham di atas 50% pemegang saham ini disebut juga dengan 

pemegang saham pengendali atau sebagai pihak mayoritas.  

 

Adapun pemegang saham selebihnya disebut pemegang saham minoritas. 

Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan. 

Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan 

                                                           
6Ibid. hlm. 67. 
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mengendalikan perusahaan tersebut dan mengambil keputusan-keputusan penting 

bagi perusahaan tersebut. Termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat 

perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai 

deviden. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup 

terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas 

hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini 

dikarenakan oleh : 

1. Berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi. 

2. Bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa yaitu pihak mayoritas. 

3. Rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu 

perusahaan. 

 

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas 

perusahaan terbatas terbuka ditekankan dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas (UUPT) yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.  

Kedudukan pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu 

perusahaan yaitu antara lain : 

1. Pasal 61 ayat (1), setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan 

terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan 

perseron yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat 

keputusan RUPS , Direksi, dan/atau Dewan komisaris. 

2. Pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar 

sahamnya dibeli dengan harga tinggi yang apabila yang bersangkutan tidak 

meneyetujui tindakan  perseroan yang merugikan pemegang saham atau 

perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan 
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perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan 

atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. 

3. Pasal 79 ayat (2), pemegang saham perseroan meminta diselenggarakanya 

RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada 

kewenangan untuk memutuskan diadakanya RUPS.  

 

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas seringkali 

bertentangan satu sama lain. Beberapa kasus antara pemegang saham mayoritas 

dan minoritas pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus antara PT. 

Sumalindo Lestari Jaya.Tbk,dengan pemegang saham minoritasnya yang bernama 

Dedy Hartawan Jamin. Sengketa di perusahaan Sumalindo disebabkan oleh 

menurunnya kinerja perusahaan. Karena menurunnya kinerja perusahaan maka 

menyebabkan kerugian setiap tahun.  

 

Pada tahun 2007 harga saham PT. Sumalindo bernilai Rp. 4800, kemudian pada 

tahun 2012 harga saham anjlok dikisaran Rp. 100. Karena hal tersebut Deddy 

Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas dan pemilik dari 13,6 persen 

saham PT Sumalindo Lestari Jaya, meminta penjelasan mengenai hal tersebut 

kepada Direktur Utama PT Sumalindo Lestari Jaya Amir Sunarko.  

 
Pihak direksi memberikan keterangan bahwa Sumalindo terus merugi dikarenakan 

dampak dari krisis ekonomi 2008. Upaya Deddy Hartawan untuk mendapatkan 

keterbukaan dari pihak perusahaan selalu gagal. Di dalam RUPS upaya Deddy 

selaku pemegang saham minoritas selalu digagalkan melalui voting. Hal ini 

dikarenakan pihak manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham 

mayoritas. Deddy Hartawan Jamin akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan 
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Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya, yakni audit terhadap 

pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan. Pada tanggal 

9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan 

tersebut. Upaya memperjuangkan keterbukaan ini sempat mendapat halangan dari 

Sumalindo dengan mengajukan Kasasi ke  MA namun ditolak pada tahun 2012.  

 

Kasus perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham 

minoritas juga pernah terjadi antara PT Blue Bird Taxi dengan dua orang 

pemegang saham minoritasnya yakni Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, mereka 

menggugat bos Blue Bird yang bernama Purnomo Prawiro Mangkusubroto, 

Kresna Pariawan Djokosoetono dan tergugat lain dari Blue Bird yang jumlahnya 

mencapai 19 orang. Kasus ini bermula ketika Lani dan Elliana menilai purnomo 

dan almarhum Chandra Suharto dan ahli warisnya telah melakukan perbuatan 

melanggar hukum dengan mengesampingkan tata kelola perusahaan yang baik 

dengan tidak melindungi kepentingan para pemegang saham. 

 

Keduanya juga tidak transparan dalam mengelola perusahaan. Mereka justru 

menbangun banyak perusahaan lain seperti PT Pusaka Citra Djoekosoetopo dan 

PT Blue Bird dengan mendompleng reputasi dan sumberdaya Blue Bird Taxi. 

Purnomo dan Chandra telah mendirikan dan merangkap jabatan dalam 

kepengurusan Blue Bird.Lani dan Elliana menuding merk, logo, dan gedung serta 

sumber daya lain Blue Bird telah mendompleng Blue Bird Taxi. Tindakan 

tersebut dinilai telah menyesatkan publik seolah-olah Blue Bird sama dengan Blue 

Bird Taxi yang sudah lebih dulu berdiri dan memiliki reputasi baik di masyarakat. 

Selain itu, Purnomo dan Chandra juga dituding telah secara sepihak mengalihkan 
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konsumen yang sebelumnya dikelola Blue Bird Taxi ke Blue Bird sehingga 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pemegang saham. 

Tindakan sepihak yang dinilai mendompleng ketenangan Blue Bird Taxi itu 

membuat Blue Bird menjadi perusahaan grup yang sangat besar dengan nma Blue 

Bird Grup. Namun, hal itu tidak memberikan kontribusi akan kenaikan nilai 

saham Blue Bird Taxi.  

 

Purnomo dan para pemegang saham lainya telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan imaterii kepada Lani dan Elliana 

sebagai pemegang saham Blue Bird Taxi Minoritas. Kerugian materiil sebesar Rp 

4,1 triliun dan kerugian imateriil sebesar Rp 300 miliar.Namun dalam sidang yang 

dilakukan hari selasa 1 juli 2014, gugatan Lani Wibowo dan Ellina Wibowo tidak 

dikabulkan oleh Majelis Hakim. Majelis hakim di PN Jakarta Selatan menilai 

gugatan Lani dan Ellina cacat formil dan tidak dapat diterima. Ketua Majelis 

Hakim Suprapto menilai, Lani dan Ellina sebagai pemilik 20% saham Blue Bird 

Taxi tidak dapat menggugat  atas nama pribadi kepada direksi perusahaan.7 

 

Pihak pemegang saham minoritas perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak 

bisa diabaikan begitu saja haknya. Dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip 

Mayority Rule Minority, Protection. Prinsip ini memiliki arti bahwa yang 

memerintah tetap pihak mayoritas akan tetapi kekuasaan yang dimiliki pihak 

mayoritas tersebut, dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritasnya, yaitu 

didasarkan pada hak perseorangan, hak meminta keterlibatan pengadilan, hak 

melakukan pemeriksaan dokumen, hak mengusulkan diadakanya RUPS, hak 

                                                           
7https://kontan.co.id 
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untuk meminta RUPS membubarkan perseroan, hak memperoleh keterbukaan 

informasi, hak untuk tidak menggung kerugian yang diakibatkan oleh perseroan. 

Berdasarkan prinsip tersebut, setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa 

akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas.8 

 

Demi menjaga kepentingan di kedua belah pihak agar dapat mencapai adanya 

suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham 

mayoritas dan pemegang saham minoritas masing-masing mendapatkan haknya 

secara proporsional. Hal-hal seperti kasus diatas, jika tidak mendapatkan 

perhatian dari pihak pemerintah di khawatirkan akan mengganggu dalam hal 

investasi.9 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum di Indonesia dalam 

memberikan dan melindungi hak-hak pemegang saham minotitas dan akan 

dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan 

Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan 

terbuka? 

b. Bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas berkenaan dengan 

pelanggaran hak-haknya? 

                                                           
8www.digilib.unila.ac.id 
9http://news.liputan6.com/read/71372/sengketa-pemegang-saham-saksi-pt-sumalindo-

untungkan penggugat  di akses pada tanggal 21 februari 2017 pukul 13.00  
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C. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup Keilmuan dan Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bentuk pengaturan mengenai 

perlidungan hukum yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan 

terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia. 

Upaya hukum dari pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di 

Indonesia berkenaan dengan pelanggaran hak-haknya. Bidang ilmu ini adalah 

hukum keperdataan, khususnya hukum pasar modal. 

 

Ruang Lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang bagaimana pengaturan 

mengenai perlidungan hukum yang diberikan oleh peraturan Perundang-

Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di 

Indonesia. Upaya hukum dari pemegang saham minoritas pada perusahaan 

terbuka di Indonesia berkenaan dengan pelanggaran hak-haknya.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami dan menganalisis secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang: 

1. Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

peraturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada 

perusahaan terbuka di Indonesia. 

2. Memahami dan menganalisis, upaya hukum dari pemegang saham minoritas 

berkenaan dengan pelanggaran hak-haknya. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun 

secara praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum 

Pasar Modal. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham 

Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pasar Modal  

1. Pengertian Pasal Modal 

Pasar Modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti 

(saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.10 Istilah pasar 

modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah capital market, yang berarti suatu 

tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana 

untuk kapital suatu peusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan 

menjual surat efek yang baru dikeluarkan.11 

 
Undang-Undang Pasar Modal No. 08 tahun 1995 pasal 1 angka 13 memberi 

pengertian kepada pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkenaaan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek. Peningkatan kegiatan ekspansi perusahaan-perusahaan di tingkat global ini 

tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, maka perusahaan-perusahaan 

semakin giat mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam 

jumlah besar. Untuk itu pandangan manajemen dan pemilik perusahaan diarahkan 

                                                           
10 Martalina dan Maya Malinda, Pengantar Pasar Modal, Yogyakarta:Penerbit Andi, 

2011, hlm. 2. 
11 Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Jakarta: PT 

Pradnya Paramitha, 1991, hlm. 169. 
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ke pasar modal baik yang ada di dalam negeri maupun di negara lain. Hal tersebut 

menyebabkan semakin marak pula kegiatan pasar modal di hampir seluruh negara 

baik di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang dan juga 

mempermudah masuknya investasi modal dari satu negara ke negara lain.  

 
Berbagai perusahaan dari suatu negara menjual sahamnya di pasar modal negara-

negara lain untuk mendapatkan tambahan dana, ini berarti pemodal dari suatu 

negara dapat ikut melakukan investasi dan memiliki modal perusahaan-

perusahaan yang didirikan di negara lain. Kegiatan pasar modal pada umumnya 

dilakukan oleh berbagai lembaga antara lain adalah pusat perdagangan sekuritas 

atau resminya disebut  bursa efek, yang didalamya terdapat berbagai lembaga 

seperti lembaga kliring dan lembaga keuangan lainya.  

 

Pasar modal pengertian sederhananya adalah suatu tempat di mana bertemunya 

pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa itu penjual dam pembeli datang 

utuk mengadakan transaksi jual-beli efek. Oleh karena itu transaksi tersebut 

dilakukan di suatu tempat yang tertentu maka diharapkan transaksi bisnis yang 

terjadi antara penjual pembeli dapat menciptakan harga yang wajar yang 

didasarkan pada permintan dan penawaran. Hal ini sesuai deangan tujuan 

dibentuknya Bursa Efek yaitu untuk dapat menyelengarakan perdagangan yang 

tertib dan wajar Bursa Efek mempunyai kewajiban mengawasi kegiatan anggota-

anggotanya. 

 

Pasar Modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 
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pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor).  

 

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan 

usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk  berinvestasi pada instrumen keuangan, 

seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pelaku pasar modal di Indonesia 

tidak jauh beda dengan hal yang disebutkan diatas. Secara umum pelaku pasar 

modal tersebut adalah Perusahaan Efek yang mempunyai kegiatan sebagai 

perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer investasi. Di 

samping itu terdapat pula pelaku kegiatan di pasar modal yang lainya seperti 

perusahaan reksa dana yaitu perusahaan yang menyelenggarakan wadah yang 

menghimpun dana dari masayarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan 

kedalam potofolio efek. 

 

Masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliknya sesuai karakteristik 

keuntungan dan resiko masing-masing instrumen. Pasar modal dapat memainkan 

peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena 

suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :12 

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedala 

kegiatan-kegiatan yang produktif. 

2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan 

pembangunan nasional. 

                                                           
12Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2011,hlm. 11. 
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3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan 

kesempatan kerja. 

4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. 

5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finasial market dalam menata sistem 

moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana ”open market operation” 

sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. 

6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable. 

7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. 

 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena 

memiliki empat fungsi, yaitu : 

1. Fungsi Saving 

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakt yang ingin menghindari 

penurunan mata uang karena inflasi. 

2. Fungsi Kekayaan 

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam 

berbagi instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai 

sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. 

3. Fungsi Likuiditas 

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga 

memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan ruman 

dan tanah. 

4. Fungsi Pinjaman 

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan 

membiayai kegiatannya. 



16 

 

Dilihat dari perspektif lain, pasar modal juga memberikan fungsi besar bagi pihak-

pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi. Fungsi pasar modal 

tersebut antara lain : 

1. Bagi perusahaan Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan 

untuk memperoleh sumber dana yang relatif memiliki risiko investasi (cost of 

capital) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang. 

2. Bagi investor 

Alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang memberikan 

likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk investor 

kecil, pemula, bahkan masyrakat awam sekalipun. 

3. Bagi perekonomian nasional 

Daya dukung perekonomian secara nasional, pasar modal memiliki peran 

penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi. 

 

Selain sebagai upaya pencarian dana yang merupakan pertimbangan yang paling 

penting, terdapat pula beberapa hal yang menjadi dasar bagi suatu perusahaan 

dalam melaksanakan penawaran umum hal-hal tersebut adalah: 

1. Meningkatakan kepemilikan saham bagi pemodal individual (retail investor) 

2.   Melepas sebagian dari kepemilikan perusahaan 

3. Mencari proceed yang sebesar-besarnya 

4. Menciptakan dasar bagi distribusi produksi yang  berlingkup internasional  

(untuk penawaran diluar negeri) 
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5. Mengalokasikan saham kepada pemodal jangka panjang sebagai 

pendukung.13 

 

Perusahaan sebaiknya mempelajari masing-masing alternatif ini sbagai pilihan 

sebelum menetapkan untuk melakukan penawaran umum. Walaupun tidak ada 

suatu formula yang baku yang dapat digunakan untuk menetapkan mana pilihan 

yang baik bagi perusahaan, namun ada beberapa indikator  yang dapat dipedomani 

sebagai anjuran untuk bahan pertimbangan sebelum memutuskan melakukan 

penawaran umum perdana, pertimbangan ini antara lain: 

1. Perusahaan memiliki piutang yang dapat ditagih, persedian tanah dan aset-aset 

yang cukup besar yang sedang tidak sedang dijadiakn anggunan. 

2. Perusahaan membutuhkan dana sanat besar untuk membeli tanah, pabrik 

ataupun peralatan. 

3. Teknologi yang diterapkan perusahaan belum canggih.14 

 

Selain dengan melakukan penawaran umum kepada publik, penjualan 

kepemilikan modal perusahaan ini dapat pula dilakukan dalam lingkup yang 

terbatas yaitu dengan jalan melakukan penawaran secara terbatas yang dikenal 

dengan istilah Privat Placement. Penawaran ini dapat juga dengan menerbitkan 

efek yang merupakan tanda hutang seperti obligasi 

 

 

 

 

                                                           
13Asril Sitompul, Pasar Modal Penawaran Umum dan permasalahannya, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004, hlm, 11-12. 
14Opcit, hlm, 13 
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2. Struktur Pasar Modal Indonesia 

Bagan Struktur Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut :15 

 

Struktur Pasar Modal Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

8Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan 

UU Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk pada tanggal 31 Desember 2012, tugas, 

wewenang, serta fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan 

                                                           
15http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspxdiakses 

pada tanggal 21 februari 2017 pukul 13.50 WIB. 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx
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disektor peransurasian, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta 

lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-

LK kepada OJK.  

 

OJK dibentuk berdasarkan amandemen dari Pasal 34 UndangUndang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34, OJK bersifat independen 

dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan 

berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).16 

 

OJK dalam fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, mempunyai tugas 

pokok: 

a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal. 

b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal. 

c. Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal. 

d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar 

Modal. 

e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk 

Pasar Modal Syariah. 

f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal. 

g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh 

OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian. 

                                                           
16 Nazia Tunisa, Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Cita 

Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015, ISSN: 2356-1440,hlm. 2.  
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h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga 

Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperolah izin 

usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di 

bidang Pasar Modal. 

j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan 

pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan 

kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi 

kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.17 

 

b. Emiten 

Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan 

melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung .Usaha mendapatkan 

dana itu dilakukan dengan cara menjual efek kepada masyarakat melalui pasar 

modal.Emiten akan menjadi perusahaan publik apabila pemegang sahamnya 

minimal 300 orang dan modal disetor minimal 3 miliar.18 Emiten mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal.Emiten sudah 

pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai 

perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal yang disetor. 

Sebaliknya perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten 

kalau perusahaan tersebut tidak melakukan penawaran umum di bursa. Meskipun 

                                                           
17https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan 
18Pasal 1 angka 22 UUPM. 
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demikian baik emiten ataupun perusahaan publik sama-sama merupakan 

perusahaan terbuka.19 

 

c. Self Regulator Organizations (SRO) 

Self Regulator Organizations (SRO) adalah organisasi yang berwenang membuat 

peraturan untuk kegiatan usahanya. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-

undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek. SRO 

terdiri berikut ini : 

a. Bursa Efek, yaitu tempat memperdagangkan efek-efek (surat berharga). Bursa 

efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta 

sarana untuk melakukan penawaran jual dan beli efek, bursa efek  diberikan 

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, 

karena mengingat kegiatan perdagangan efek berkaitan dengan dana 

masyarakat yang besar. 

b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), adalah pihak yang 

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa, agar transaksi 

terlaksana secara efisien, wajar, dan teratur. Lembaga kliring di Indonesia 

berbentuk perseroan yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI). 

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan kustodian sentral 

yang aman dalam rangka penitipan efek bagi Bank Kustodian, perusahaan 

efek, dan pihak lain.20 

 

                                                           
19 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009, hlm. 23-24. 
20M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: 

Kencana, 2011, hlm. 148-150. 
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d. Perusahaan Efek 

Perusahaan efek berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Perusahaan Efek 

dapat melakukan kegiatansesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK sebagai 

Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta 

kegiatan lain. 

1) Perantara Pedagang Efek (PPE) merupakan pihak yang mewakili kepentingan 

Perusahaan Efek untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perdagangan efek. 

2) Penjamin Emisi Efek (PEE) merupakan pihak yang membuat kontrak dengan 

Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan 

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 

3) Manajer Investasi (MI) merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

Portofolio Efek untuk para nasabah,dan atau mengelola portofolio investasi 

kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali dana pensiun, bank dan 

perusahaan asuransi yang melakukan dan mengelola kegiatan usahanya sendiri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang bekaitan 

dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja 

untuk perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan 

Efek dan Penasehat Investasi wajib mengikuti aturan dan ketetapan sebagaimana 

ditetapkan oleh UU Pasar Modal Pasal 35 dan pasal 44. 

 

 



23 

 

Secara umum Perusahaan Efek dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, 

yaitu: 

1) Perusahaan Efek Nasional, apabila seluruh sahamnya dimiliki oleh orang 

perorangan WNI dan/atau badan hukum Indonesia; 

2) Perusahaan Efek Patungan, apabila sahamnya dimiliki oleh orang perorangan 

WNI, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak di 

bidang keuangan. 

 

Ketentuan kepemilikan saham perusahaan efek oleh orang perorangan warga 

negara asing dan atau badan hukum asing dibatasi sampai dengan 85% dari modal 

disetor. Batasan ini tidak berlaku untuk perusahaan efek yang melakukan 

penawaran umum. Bagi perusahaan efek yang melakukan penawaran umum, 

sahamnya dapat dimiliki seluruhnya oleh pemodal asing, baik warga negara asing 

dan/atau badan hukum asing.21  

 

e. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Yang dapat bertindak sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah: 

a. Kustodian 

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang 

berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-

hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang 

menjadi nasabahnya. 

 
 
 

                                                           
21Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta: Andi Publisher, 

2013, hlm. 288. 
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b. Biro Administrasi Efek  (BAE) 

BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan 

pencatatan pemilikan efek emiten. 

 
c. Wali Amanat 

Wali Amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Emiten untuk mewakili 

kepentingan obligasi atau efek lain, baik didalam maupun di luar 

pengadilan.Kegiatan usaha Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum yang 

terdaftar di OJK dan Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
d. Penasihat Investasi 

merupakan pihak yang memberikan jasa berupa nasihat kepada pihak lain 

mengenai pembelian dan penjualan Efek. Atas jasanya Penasihat Investasi akan 

memperoleh imbalan. 

 
e. Pemeringkat Efek  

Menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang 

dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang 

berkaitan dengan risiko gagal bayar.22 

 

f. Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal 

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran 

umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung 

jawab secara profesional. Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi 

                                                           
22Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta: Andi Publisher, 

2013, hlm.297-302. 
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akuntan publik, konsultan hukum, penilai/appraisal, notaris, dan profesi lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.23 

1) Akuntan publik, akuntan yang telah memperoleh izin dan terdaftar di Bidang 

Pengawas Pasar Modal. 

2) Konsultan Hukum, ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada 

pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Konsultan hukum 

dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan 

informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, 

objektifitas dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum. 

3) Penilai, pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di 

Badan Pengawas Pasar Modal. Penilai adalah perusahaan atau perorangan yang 

mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan 

yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal.  

4) Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di 

Badan Pengawas Pasar Modal. Notaris dalam kegiatan pasar modal 

mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan 

merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara 

berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum.24 

 

B. Tinjauan Perseroan Terbatas (PT) Terbuka 

Seperti telah disinggung dalam uraian latar belakang, berdasarkan pengertian 

perseroan sebelumya, perseroan terbatas dikategorikan menjadi dua yaitu 

perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas tertutup. PT terbuka seperti di 

                                                           
23Pasal 64 angka 1 UUPM.  
24Pramono, Op.Cit., hlm. 179. 
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dalam Pasal 1 ayat (7) UUPT, yaitu perseroan publik  atau perseroan yang 

melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. 

 

Sumber hukum perusahaan adalah pihak yang menciptakan kaidah atu ketentuan 

hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang 

menciptakan Undang-Undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang 

menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, 

masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan.25Istilah 

go public (Penawaran Umum) tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi 

kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual 

efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek 

lainnya kepada masyarakat secara luas.  

 

Penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek yang 

dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan akan membeli dan dengan 

demikian memberikan pemasukan dana kepada Emiten baik untuk 

mengembangkan usahanya, membayar utang, atau kegiatan lainnya yang 

diinginkan oleh Emiten tersebut. 

 

Perusahaan terbuka menurut Munir Fuady adalah: 

Perusahaan terbatas terbuka (PT. Tbk) adalah suatu perseroan terbatas 

yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah 

memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan 

                                                           
25Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999 
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publik, di mana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-

bursa efek.26 

 

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. 

Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 

7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007. 

 

Dalam mekanisme yang disebut go public ini, sektor hukum dan aparat penegak 

hukum berperan cukup jauh dan mengatur sampai pada hal yang sedetail-

detailnya. Satu dan lain hal karena keterlibaatan publik di dalamnya. Karena itu, 

dibandingkan dengan aspek-aspek lain dari suatu perseroan terbatas, maka 

pengisuan saham lewat mekanisme go public ini bersifat heavily regulated (sangat 

diatur).27 

 

Pengertian PT Terbuka adalah suatu PT (Perseroan Terbatas) di mana masyarakat 

luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang 

ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk 

investasi PT atau biasa disebut PT Go Public. Pengertian PT Terbuka tercantum 

dalam UU No.40 tahun 2007, PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan 

jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang 

melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal. 

 

                                                           
26Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go 

Public dan Go Private di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 5-6. 
27Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2008, hlm. 142. 
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Pengertian PT Terbuka di atas, maka PT terbuka dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu :28 

1. PT (Perseroan Terbatas) yang Go Public 

Perusahaan yang menjual dan menawarkan sahamnya di bursa saham dan 

melakukan penawaran umum. Pengertian  Perusahaan Terbuka adalah suatu PT 

(Perseroan Terbatas) adalah masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan 

modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka 

melalui bursa dalam rangka menambah jumlah modal untuk investasi PT atau 

biasa disebut PT Go Public. 

 

2. Perseroan publik 

Perseroan publik ini adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam 

arti tidak menjual sahamnya melalui bursa. Namun, modalnya sangat besar dan 

terbagi atas sejumlah pemegang saham yang sangat banyak. PT terbuka dalam 

UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) mengharuskan pada akhir 

perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan 

“Perseroan Terbatas” atau singkatan “PT”. Macam- macam PT (Perseroan 

Terbatas), ditinjau dari cara menghimpun modal PT, maka macam-macam PT 

(Perseroan Terbatas) dapat dibedakan menjadi PT Terbuka, PT Tertutup dan 

PT Perseorangan. 

 

Pengertian PT Terbuka tercantum dalam UU No.40 tahun 2007, PT Terbuka 

adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria 

tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan 

                                                           
28 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas. 

Jakarta:Penerbit PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 31 
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peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. PT terbuka terdiri dari 

saham-saham, saham merupakan surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh 

perorangan atau lembaga dipasar tempat suatu surat tersebut dijual-

belikan.Menurut Robert Ang, saham merupakan surat berharga sebagai bukti 

penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. 

 

C.  Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas 

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif 

(pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas 

sangat penting bagi pemegang saham minoritas yang merasa hak dan 

kepentingannya dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas, maka dibuat 

peraturan Perundang-Undangan agar pemegang saham minoritas mendapat 

perlakuan yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Pengertian pemegang 

saham minoritas menurut ketentuan UUPT  No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) : 

Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 

1/10bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau 

suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggran 

dasar PT yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan kedudukan dan kepentingannya pemegang saham minoritas dapat 

dibedakan, yaitu: 

1. Seluruh pemegang saham minoritas. 

2. Pemegang saham minimal 1 %. 
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3. Pemegang saham minimal 10 %. 

4. Pemegang saham minimal 1/3 %. 

5. Pemegang saham minoritas independent. 

 

Pemegang saham mayoritas dan minoritas dibedakan dari jumlah saham yang 

dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, Misalnya nilai saham di atas 50% 

pemegang saham ini disebut juga  pemegang saham pengendali atau sebagai pihak 

mayoritas.  

 

Kegiatan perdagangan di bursa efek, saham yang diperjualbelikan di pasar modal 

ini berbeda tingkatanya perbedaan ini tersusun berdasrkan nilai jaminan yang 

diberiakn oleh saham tersebut. Menurut tingkatan dalam perdagangan saham 

tersebut saham-saham dapat dibagi atas : 

1. Saham utilitas 

Saham ini merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

menyelenggaraka kegiatan usaha di bidang sarana dan prasaran umum 

misalnya telekomunikasi,listrik, dan yang berkaitan  dengan kepentingan 

umum lainya. 

 

2. Saham Blue Chip 

Saham yang dikategorikan dalam jenis ini adalah saham-saham dari 

perusahaan-perusahaan besar yang sudah sangat mapan misalnya perusahaan-

perusahaan multinasional seperti IBM ,General Electrics dan sebagainya di 

Indonesia. Namun demikian bukannyantanpa resiko menanamkan modal di 

perusahaan tersebut, karena dengan besarnya perusahaan-perusahaan maka 
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biasanya dividen yang diterim para pemodal akan kecil jumlah persahamnya 

sehingga bagi pemodal-pemodal kecil tidak menguntungkan. 

 

3. Saham perusahaan berkembang 

Saham dari perusahaan yang berkembang dengan pesat, saham perusahaan 

seperti ini menjajikan  keuntungan yang besar di masa depan. Menanamkan 

perusahaan di tempat ini berisko namun bila berhasil dengan baik maka 

keuntungan yang akan didapat akan besar. 

 

4. Saham perusahaan tumbuh 

Saham dari perusahaan yang baru mulai berkembang dan baru memasuki pasar 

untuk jenis produksi atau jasa yang dihasilkannya. Perusahaan ini 

penghasilanyan sebagian besar digunakan untuk mendukung pemasaran 

produksi atau jasanya. 

 

5. Saham Perusahaan Penny 

Perusahaan yang baru memulai usahanya dan tentunya memerlukan dana yang 

bsesar untuk menjalankan bisnisnya. Pemodal yang memiliki saham 

perusahaan ini harus siap menerima risiko kehilangan seluruh investasinya. 

 

Pemegang saham selebihnya disebut pemegang saham minoritas. Pemegang 

saham mayoritas mempunyai hak yang penuh atas perusahaan. Para pemegang 

saham mayoritas yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan 

mengendalikan perusahaan tersebut dan mengambil keputusan-keputusan penting 

bagi perusahaan tersebut. Termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat 

perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai 
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deviden. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup 

terjamin terutama melalui RUPS. Sedangakan perlindungan bagi pihak mayoritas 

hal ini merupakn hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini 

dikarenakan oleh : 

1. Berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi. 

2. Bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa yaitu pihak mayoritas. 

3. Rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu 

perusahaan. 

 

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas 

perusahaan terbatas terbuka ditekankan dalam Undang-Undang Perusahaan 

Terbuka (UUPT) yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Posisi 

pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan yaitu 

antara lain : 

1. Pasal 61 ayat (1), setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan 

terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan 

perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat 

keputusan RUPS , Direksi, dan/atau Dewan komisaris. 

2. Pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar 

sahamnya dibeli dengan harga yang apabila yang bersangkutan tidak 

meneyetujui tindakan  perseroan yang merugikan pemegang saham atau 

perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan 

perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan 

atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. 
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3. Pasal 79 ayat (2), pemegang saham perseroan meminta diselenggarakanya 

RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada 

kewenangan untuk memutuskan diadakanya RUPS.  

 

Menurut Sumantoro hak pemegang saham minoritas secara umum dapat 

disebutkan antara lain: 

1. Hak untuk mengeluarkan suara. 

2. Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan. 

3. Hak untuk menerima keuntungan. 

4. Hak unuk memerikasa pembukuan perusahaan. 

5. Hak-hak yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan. 

6. Hak untuk menentukan pengurusan perusahaan. 

 

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam UUPM 

dan UUPT tetapi UUPM tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan 

hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa 

pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun 

termasuk pemegang saham mayoritas.  

 

Pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai 

pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam pasar modal, disebutkan 

dalam Pasal 85 UUPM mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi dimana 

seluruh emiten yang telah memperoleh izin persetujuan wajib melapor kepada 

OJK, dan bagi yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi administratif 

yaitu sanksi yang dikenakan oleh OJK yang diatur dalam pasal 102 UUPM. Selain 

sanksi, adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar 
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modal. Dalam Pasal 100 UUPM, dinyatakan bahwa berwenang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam 

penyelenggaraan terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 29 

 

Pemegang saham minoritas juga dilindungi dalam UUPT. UUPT juga 

memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas seperti 

dalam pasal 54 ayat 1, pasal 55, pasal 66 ayat 2, pasal 67, pasal 110 ayat 3, pasal 

117 ayat 1 huruf b. pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga 

saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan 

perusahaan atau pemegangsaham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak 

menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 30 

Selain hal diatas, pemegang saham minoritas juga perlu diberikan hak untuk 

memaksa perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, op .cit., hlm. 90. 
30Op.Cit., hlm. 280. 
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D. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa: 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-

Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Dalam Perusahaan 

Terbuka terdapat dua pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. 

Terhadap pemegang saham mayoritas pelindungannya sudah terjamin melalui 

mekanisme RUPS, dan keputusan musyawarah yang dapat diterima oleh 

mayoritas.  

 

Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah diatur dalam 

UUPT dan UUPM namun UUPM tidak mengatur secara spesifik mengenai hal 

tersebut Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham disebutkan 

alam Pasal 61 ayat (1) apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya maka 

pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yangakandigunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 

perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis 

terhadap Perlindungan hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada 

Perusahaan Terbuka Di Indonesia 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan 

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-

undang, peraturan pemerintah, dan objek kajian lainnya. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan konsep 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan 

terbuka di indonesia. 
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C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan. Pendekatan 

perundang-undangan, merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggumakan sifat 

hukum yang normatif, karena dalam dalam penelitian ini dikonsepkan sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 

Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanya sebatas pada peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini 

yakni Undang-Undang N0.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. 

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.31 Yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; 

                                                           
31Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 12. 
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di 

Bidang Pasar Modal; 

 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: 

a. Buku-buku mengenai pasar modal; 

b. Buku-buku mengenai pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar 

modal; 

c. Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan pasar modal; 

d. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai pasar modal. 

 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus 

dan internet. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan 

keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu: 

 

Studi Pustaka 

Dilakukan dengan mengadakan penelahaan terhadap beberapa literatur ilmu 

pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan.Teknik yang digunakan 

yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan 

memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan 

untuk memudahkan mengolah data. 
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F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara: 

1. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap 

data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya 

dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut 

pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengan 

kerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman 

masalah. 

3. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok 

bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam 

pengolahan dan analisis data. 

4. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. 

5. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan 

diinterpretasikan. 

6. Sistemasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

 

G. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undanganserta norma-normayang hidup dan berkembang dalam 



41 

 

masyarakat. 32 Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarikkesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
32Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan hukum oleh peraturan Perundang-Undangan terhadap 

pemegang saham minoritas telah diatur secara lengkap dalam peraturan hukum, 

baik dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)  No.40 Tahun 2007, dan 

UU No. 8 Tahun 1995. Bentuk perlindungan  yang diberikan oleh UUPT : hak 

mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak melakukan pemeriksaan dokumen 

perusahaan, hak apprasial, hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan, 

hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan. 

 

Bentuk perlindungan yang diberikan UUPM: hak mendapatkan keterbukaan 

informasi, hak mendapatkan jaminan keamanan dalam kepemilikan dan 

pengalihan sahamnya, pengaturan terhadap transaksi yang berpotensi 

mengandung conflik of interest. Pemegang saham mayoritas haruslah 

memenuhi peraturan-peraturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham 

minoritas tersebut agar terciptanya rasa aman dalam berinvestasi, terciptanya 

keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham 

minoritas.Agar terciptanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham 

minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia juga ada prinsip yang harus 

diterapkan yaitu prinsip Mayority Rule Minority Protection. 
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2. Upaya hukum dari pemegang saham minoritas berkaitan dengan pelanggaran 

hak-haknya, upaya yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk 

melindungi haknya apabila ia merasa dirugikan disebutkan dalam pasal 61 ayat 

1 yaitu “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap 

perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan 

yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat 

RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”, dalam pasal 62 ayat 1 yaitu “ 

setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya 

dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui 

tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa 

:Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan 

yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih 

perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. 
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