
BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan. 

a. Yang dimaksud dengan pengendalian perseroan adalah kegiatan untuk 

mengatur perseroan melalui kebijakan keuangan, kebijakan manajemen 

dan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Dengan tolok ukur 

pengendalian menurut UU Pasar Modal yaitu hubungan perusahaan 

dengan pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sekurang-

kurangnya memiliki 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai 

hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan. Menurut UUPT 2007 

tolok ukur pengendaliannya yaitu memiliki ¾ bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara. Menurut IAI akuisisi tetap dapat diidentifikasi 

meskipun tidak memiliki 50% hak suara dalam perusahaan lain asalkan 

pengakuisisi memperoleh Kekuasaan (power) lebih dari 50% hak suara 

atas perusahaan yang lain tersebut berdasarkan perjanjian dengan investor 

lain, Kekuasan (power) untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi 

perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian, 

Kekuasan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota 

pengurus perusahaan yang lain tersebut, Kekuasaan untuk mendapatkan 

hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan yang lain tersebut. 

b. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham dalam 

pelaksanaan pengambilalihan adalah pemegang saham berhak agar 

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, pembatalan keputusan 
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pengambilalihan, mengajukan gugatan langsung, mengajukan gugatan 

derivatif,  hak menjual saham. 

2. Saran 

Untuk memberikan kepastian hukum kepada orang perorangan, 

perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok terorganisasi serta masyarakat 

maka hendaknya segera dilakukan penyempurnaan dalam UUPT 2007. Antara 

lain :  

a. kepastian mengenai klasifikasi saham yang ditawarkan, mengingat saat ini 

dikenal adanya penyertaan modal berbasis syariah. 

b. Standar kriteria bagi perusahaan yang melakukan pengambilalihan terhadap 

perusahaan lain karena pengambilalihan dan penggabungan  harus semata-mata 

didasarkan pada motif yang bersifat ekonomik atau keuntungan finansial 

sebagaimana tujuan perusahaan yakni profit oriented, bukan motif non-

ekonomik seperti motif pribadi atau personal agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan dari pengendali utama yang bisa merugikan masyarakat.  

c. Dalam pengambilalihan, penggabungan dan peleburan, setiap perusahaan harus 

mendapat izin dari kreditor, jika tidak mendapatkan izin dari kreditor maka 

harus dilakukan penyusunan kembali perjanjian kreditnya terutama mengenai 

nama pihak yang berposisi sebagai debitor yang baru agar tidak mempengaruhi 

hak tagih kreditor. 
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