
W U K U M

TIN3AUAN SEGI HUKUN ATAS PT YANG GO PUBLIC

Satj u j  jgi

SKRIPSI ^

M I L I K
PEItPUSTAKAAN 

-UKTVERSITAS AIRLANOOA” 

S U R A B A Y A

OLEH

tf. DYAH HASTUTI K. 

038131304

FAKULTAS HUKUN UN1VERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

1986

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



TINOAUAN SEGI HUKUM ATAS PT YANG GO PUBLIC

SKRIP3I

DIA3UKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 

DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK 

MENCAPAI GELAR SAR3ANA HUKUM

OLEH

PI. DYAH HASTUTI K. 

038131304

FAKULTAS HUKUM UNIVER5I1AS AIRLANGGA 

SURABAYA 

1906

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



KATA PENGANTAR

Oengan penuh rasa gembira saya panjatkan segala pu« 
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an skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Segi Hukum Atas PT
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Yang Go Public",

Dan dangan segala karendahan hati sarta dengan sepe- 

nuh kemampuan yang ada, saya berusaha untuk menyusun skrip

si ini guna memenuhi salah satu ayarat dalam menyelesaikan 

studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*

Sadar akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya 

milikif maka bila dalam skripsi ini terdapat banyak keku- 

rengan, saya mengharapkan kritik maupun saran-saran yang 

sangat berguna demi kesempurnaan dan kemajuan selanjutnya* 

Dengan aelesainya penyusunan skripsi ini maka per- 

tama-tama saya manghaturkan terima kasih kepada Bapak Dr«Ru- 

dhi Praaetya, S.H. yang dientsra kesibukannya beliau masih 

barkenan meluangkan uaktunya untuk membimbing dan mangarah- 

kan pada materi yang saya tulis. Ucapan terima kasih ini 

juga saya baturkan kepada Dapak A. Oemar Uongsodiuirjo, S.H. 

dan Bapak Samzari Boentoro, S.H. yang berkenan mengoreksi 

dan menguji skripsi saya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula saya ingin 

manghaturkan terima kasih kepada segenap dosen yang telah 

membakali saya dengan ilmu selama saya menjadi mahasisui
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yarto Ak* sarta bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya 
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mengadakan penelitian di Bapepam, juga saya sampaikan kepa

da fihak PT Danareksa, kepada Kepala Oagian Biro Adininistra 

si Akademik Fakultas Hukum Unair beserta staff, pimpinan 

den segenap karyouan perpustakaan Unair serta tak lupa pula 

kepada teman-temanku yang telah memberikan dorongan yang 
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Terakhir gelar yang saya raih ini akan saya persem- 

bahkan kepada Bapak Ibu tercinta yang telah berhasil mem- 

bimbing dan mendidik saya selama ini, demikian juga kepada 

kedua adikku tersayang Yoyok dan Edhi yang telah memberikan 

semangat demi keberhasilan cita-cita saya.

Akhirnya saya berharap bahua skripsi ini dapat meru- 

pakan sumbangan pemikiran untuk semua fihak.

Penulis 
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ABSTRAK 

 

Tujuan pembangunan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

rakyat dengan mengusahakan peningkatan pendapatan masyarakat serta pemerataan 

pendapatan. 

Dengan berbagai cara Pemerintah mengambil langkah agar dari PT yang ada, 

sedemikian rupa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun dalam hal masyarakat ikut 

serta menanamkan modalnya tersebut, masyarakat perlu dilindungi yaitu harus adanya 

keterbukaan merupakan syarat yang paling penting, dan perusahaan itu harus sehat dan baik, 

dengan maksud agar resiko pemodal dapat ditekan sekecil mungkin. Karenanya PT yang 

akan go public harus bersedia mengungkapkan sepenuhnya akan keadaan perusahaan yang 

bersangkutan. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



DAFTAR I SI

HALAMAN 3UDUL

KATA PENGANTAR.....................................................iii

DAFTAR ................................................................ .

BAB I : PENDAHULUAN.............................................. 1

1* Permasalahan dan Latar Belakang................1

2. Penjelasen 3udul.................................... 4

3. Alasen Pomilihan 3udul........................... 5

4. Tujuan Penulisan.................................... 6

5. Metodologi dan Pondekatan Masalah...............6

6* Pertanggungjauaban Sistematika..............••••7

BAB II : GAMBARAN UMUM PASAR MODAL DI INDONESIA.............9

1* Pengertian dan Tujuan Pasar Ploctal* *.............9

2. SejarahbPasar Modal*..,*....................... *13

3. Latar Belakang Pemikiran Menghidupkan Pasar 

Modal Saham PT ......... ...»....... .............. .22

4. Peraturan Perundang-undangan yang Menunjang..25 

BAB III : KARAKTERISTIK PT SEBAGAI ASOSIASI MO D A L.......... 20

1. Sejarah dan Perkembangan lerjadinya P T . ......28

2* Tiga Karakteristik Dominan PT...............-29

3. Psar Modal dalam Kaitannya dengan PT sebagai

Asosiasi Modal.,............ .....................*36

BAB IV : MEKANISME PENGAUASAN PEMERINTAH TERHADAP PENA-

SARAN SAHAM PADA PASAR MDDAL DI INDONESIA........40

1. Lembaga-Iembaga yang Tarlibat dalam Pema -

i/

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



saran Saham dan Tujuannya........................40

2* Proses yang Harus Ditempuh dalam Pemasaran -

Saham...... ♦..................................... *46

BAB lit P C N U 1 U P ...........................................57

1. Kaslmpulan..................................... ... ,57

2. S a r a n ........................................... *

DAFTAR BACAAN

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



PENDAHULUAN

BAB I

1 * Permasalahan dan Latar Belakanq

Negara Indonesia deuasa ini sedang gibt-giatnya me- 

laksanakan pembangunan naaional* Tujuan pembangunan nasio- 

nal sebagaimana tercantum dalam Tap. MPR. no. Il/MPR/1903 

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara edalah untuk meuu- 

judkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materi-

il maupun spirituil bardasarkan Pancasila di dalam uadah 

negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan perjuangan 

yang sungguh-sungguh Pemerintah Orde Baru berusaha mencip- 

takan stabilitas nasional baik dl bidang sosial, ekonomi, 

hukum maupun bidang-bidang lainnya.

Selanjutnya dalam rangka mengisi kemerdekaan serta 

mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan serangkaian 

kagiatan pembangunan yang harus dilaksanakan secara terus- 

menerus, terarah, terpadu, bertahap dan berencana.

Sebagaimana kita ketahui bahua pada deuasa ini nega

ra kita tengah menggalakkan program pembangunan di segala 

bidang. Dan dalam era pembangunan ini, bukan saja fihak Pe

merintah yang senantiasa harus menangani, namun diharapkan 

pula baik dari fihak perorangan maupun suasta secara bersa- 

ma same memberikan andil untuk Lerperan aerta dalam proses 

pembangunan yang sedang dilaksanakan ini*

Karennnya Pemerintah menyadari bahua dalam pertumbuh

1
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2

an gerak pembangunan khususnya di bidang ekonomi perlu di- 

berikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha
*

suasta untuk menunjang teruujudnya tujuan pembangunan itu 

sendiri, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45.

Dapatlah dimengerti bahua untuk mencapai tujuan ter- 

sebut tidaklah mudah, ini disebebkan banyak fakt&r, yang 

salah satu diantaranya adalah adanya perbadaan latar bela

kang keadaan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat ki

ta. Sehingga dengan melihat kondisi yang demikian Pemerin- 

tah berusaha untuk meniadakan jurcng pemisah atau setidak- 

tidaknya memparsempit dari kondisi masyarakat yang berbeda 

tersebut, sehingga dapatlah dicapai pemerataan pemdapatan 

oleh masyarakat secara menyeluruh, Untuk manandaskannya ba- 

iklah saya kutip sambutan Presiden Soeharto dalam peresmian 

Pasar Modal di Jakarta, 10 Agustus 1977 yang menyatakan :

Kita secara bertahap mampu meletakkan dasar-dasar ekono 
mi modern yang tetap kita tegakkan di atas landasan de- 
mokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Arah yang 
kita tempuh adalah bertumpu pada Trilogi Pembangunan 
yang meliputi keserasian antara stabilitas pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan pembangunan, sehingga perlu ada
nya pengerahan kemampuan modal yang ada untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi baik di sektor negara, suasta mau- 
pun masyarakat,

Untuk itu maka realisasi Pemerintah dalam kebijaksa- 

naannya antara lain di dalam penilikan saham-saham perusaha 

an. Di mana sebelumnya saham-saham itu hanya dimiliki oleh 

golongan tertentu saja, yaitu golongan manyarakat ekonomi 

kuat, sehingga keuntungan hanya akan menumpuk pada golongan
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mereka saja*

Akhirnya di dalam laju pertumbuhan ekonomi yang se- 

roakln mambolk rnuka oleh Pofinuintuh dlberituklah Paa&r Modal 

yang didasarkan pada Keppras no. 52 tahun 1976, yang anta- 

ra lain bertujuan ugar saham-saham dari parusahaan dapat 

memasyarakat (go public).

Namun demikian hanya dengan Pasar Modal saja masya- 

rakat luas balumlah dapat memiliki saham, sehingga dalam 

langkah selanjutnya Pemerintah mendirikan PT Danareksa, y 

yang didasarkan pada Pereturan Pemerintah no. 25 tahun 1976 

yang antara lain bertugas untuk mengelola dana, baik dana 

dari masyarakat maupun dari Pemerintah. Berdirinya PT Da

nareksa ini berfungsi membeli saham-saham dari perusahaan- 

perusahaan yang go public melalui Pasar Modal dan kemudian 

memecahnya menjadi sertifikat saham yang akhirnya diperju- 

al belikan pada ma9yarakat luas. Dengan demikian Pemerintah 

memberikan kesempatan pada masyarakst luas melalui PT Dana

reksa, agen dan sub agen di seluruh pelosok tanah air se

hingga dapatlah diharapkan akan teruujudnya pemeretaan pen- 

dapatan. •

Dengan ikut sertanya masyarakat di dalam perusahaan 

yaitu dengan jalan memiliki saham dari perusahaan yang be- 

rupa sertifikat saham dari PT Danareksa itu, masyarakat da

pat menikmati keuntungan yang berupa deviden, sehingga pada 

akhirnya dapat menaikkan pendapatan masyarakat. Dengan ke- 

ikut sertaan masyarakat memiliki saham itu, maka dana dari
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masyarakat dapat untuk msnambah dan meningkatkan pembiaya- 

an, pembangunan nasional*

Gila kita lihat lebih jauh lagi maka sebenp.rnya pe- 

manfaatan Pasar Modal sebagai sumber pembelanjaan perusaha- 

an tidak saja sebagai sarana pemerataan dan pengerahan da- 

»a> tetapi sekeligus juga mendorong timbulnya perusahaan 

yang sehat, yang pada saatnya nanti ikut memperkokoh pere- 

konomian nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Se

hingga prinsip keterbukaan (full disclosure) yang dianut 

oleh Pasar Modal memungkinkan setiap perusahaan yang meman- 

faatkannya bersikap terbuka bagi pengauasan masyarakat lu- 

as, ketrbukaan inilah yang mendorong usaha menyehatkan pe- 

ngelolaan perusahaan.

Bertolak dari latar belakang dan berdasarkan uraian- 

uraian di atas make pokok pormasalahan yang akan saya bahas 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a', perananaPasar Modal sebagai salah satu sarana ponghimpun 

dana dan sarana pemerataan pendapatan melalui pemilikkan 

saham-saham perusahaanj

b. sampai sejauh mana prases atau hal-hal lain yang dilaku- 

kan oleh PT-PT dalam rangka usahanya untuk go public,

2. Penjelasarr 3udul

Sebagai judul dari skripsi saya ini adalah " Tinjau- 

an Segi Hukum Atas PT Yang Go Public ", Adapun sebagai pen- 

jelasan dari judul tersebut secara singkat dapat saya urai- 

kan sebagai berikut, yang saya maksudkan dengan PT adalah
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suatu bentuk badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai 

badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi atas sa

ham-saham, yang dalam hal ini diatur dalam Bagian III t3ab 

III Buku I pasal 36 s/d 56 KUHD.

Sedangkan yang saya maksudkan dengan go public ada- 

lah tindakan dari PT dalam menjual saham-sahemnya kepada 

masyarakat luas sehingga mereka dapat turut serta memiliki 

saham-saham dari PT yang bersangkutan*

Dengan judul tersebut saya bermaksud akan melihat 

bagaimans segi hukumnya atas PT-PT yang go public itu,

3. fllasan Pemilihan Judul

Sebagaimana diketahui bahua tujuan pembsngunan anta- 

ra lain urjtuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

rakyat dengan mengusahakan peningkatan pendapatan masyara

kat serta pemerataan pendapatan.

Dengan berbagai cara Pemerintah mengambil laffrQkah 

agar dari PT yang ada, sedemikian rupa dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat* Namun dalam hal masyaiakat ikut serta me- 

nanamkan modalmya tersebut, masyarakat perlu dilindungi ya- 

itu harus adanya keterbukaan merupakan syarat yang paling 

penting, dan perusahaan itu harus sehat dan baik, dengan 

maksud agar resiko pemodal dapat ditekan sekecil mungkin* 

Karenanya PT yang akan go public harus bersedia mengungkep- 

kan sepenuhnya akan keadaan perusahaan yang borsanykutan* 

Sedangkan untuk proses go public sendiri tidaklah
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gampang, karena harus meliptati seramgkaian kegiatan yang 

cukup rumit, yang kesemuanya itu didasarkan pada peraturan** 

peraturan yang ada.

Permasalahan-permasalahan tersebut di ataslah yang 

mendorong saya untuk memilih judul " Tinjauan Segi Hukum 

Atas PT Yang Go Public ".

4. Tujuan Penuli sari,

Tujuan penulisan skripsi ini pertama-tama adalah un

tuk melengkapi salah satu syarat mencapai Gelar Kesarjanaan 

pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yang kedua adalah 

untuk mengkaji dan menguraikan permasalahan mengenai PT yang 

go public ditinjau dari segi hukum.

5* Metodoloqi dan Pendekatan Masalah

Di dalam menguraikan permasalahan yang saya tulis 

maka saya berusaha mencari, mengumpulkan, mempelajari dan 

mengolah skripsi ini melalaui cara :

a. meftakukan penelitian kepustakaan, yang dimaksurikan untuk

mendapatkan pengetahuan dasar untuk memudahkon meniperoleh

pengetahuan yang lengkap bortalian dengan masalah yang

disusun, antarn lain tentang ketentuan Undang-Uodang yang

berlaku, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dnnoe-

*1
raturan-peraturan yang bertalian dengan itu*

b, melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan mengadakan

i
Undang-undang, antara lain KUHD dan KUH Perdata ser- 

ta peraturan-peraturan lain, dalam hal ini Himpunan Peratur
an Perundangan mengenai Pasar Modal,
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uauancara dengan pejabat-pejabat Bapepem dan PT Danareksa

i
sehingga diperoleh data lapangan yang empiris.

6, Pefctanggunqjauaban Sistematika

Skripsi saya ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai 

berikut :

Bab I, yang- meiupakan Bab Pendahuluan, yang di dalam- 

nya saya uraikan mengenai Latar Belakang dan Permasalahan, 

Penjelasan judul, Alasan Pemilihan 3udul, Tujuan Penulisan, 

Metodologi dan Pendekatan Masalah serta Pertanggungjauaban 

Sistematika.

Bab II, sebettum beranjak pada materi penulisan skrip- 

si ini maka saya akan mengaualinya dengan menguraikan ten., 

tang Gambaran Umum Pasar Modal di Indonesia, yang .sekaligus 

saya jadikan judul bab dimana di dalamnya akan saya uraikan 

tantang pengertian dan tujuan diidrikanya pasar modal, seja- 

rah pasar modal dan hal-hal yang melatar belakangi dihidup- 

kannya kembali pasar modal setelah sekian lama tidak mempu

nyai keaktifan. Dan sehubungan dengan diaktifkannya kembali 

pasar modal tersebut, maka akan saya sertakan pula beborapa 

peraturan penunjongoya. Maksud penulisan bab ini tiada lsin 

agar lebih dahulu diperoleh gambaran latar belakangnya*

Bab III, saya beri judul 0 Karakteristik PT sebagai 

Asosiasi Modal u « Dalam uraian bab ini sebelumnya saya akan 

sebentar menenyok ke belakang melihat sejarah dan perkem- 

bangan terjadinya P T , dimana sebenarnya keberadaan PT adalah
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dimotiva9ikan untuk menghimpun modal. Dan lebih lanjut sa

ya uraikan pula oampai sejauh m.ana hak dan tanggung jauab 

para pemegang saham pada PT . Untuk su.b bab terakhir ini sa

ya akan menguraikan sampai seberapa jauh keterlibatan Pasa* 

Modal dalam kaitannya dengan PT sebagai asosiasi modal. 

Maksud penguraian bab ini adalah agar diperoleh gambarah 

tentamg kgrakteristik PT tersebut*

Gab IV, merupakan inti dari penulisan skripsi saya 

ini, yaitu uraian tentang Mekatbisme Pengauasan Pemerintah 

Terhadap Pemasaran Saham Pada Pasar Modal di Indonesia, ba

ik ditinjau dari lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya 

maupun proses yang harus ditempuh dalam pemasaran saham 

( go public ).

Bab V , merupakan bab terakhir dari penulisan ini, 

dimana akan saya kemukakan kesimpulan pembahasan yang meru

pakan kebulatan pemikiran dari bab sebelumnya yang telah 

saya uraikan.
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GAMBARAN UMUM PASAR MODAL DI INDONESIA

BAB II

1 • Penqertian dan Tujuan Pasar Modal di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahua di dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari suatu usaha niega memerlukan dana yang 

cukup besar jumlahnya. Dana-dana yang diperlukan itu dapat 

diadakan oleh pengusaha sendiri atau mencari sumber-sumber 

dari luar, dan sumber-sumber tersebut pada umumnya dikuasai 

oleh lembaga-lembaga keuangen atau individu-individu dalam 

masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahua di dalam 

masyarakat ada dua fihak yaitu, fihak yang membutuhkan dana 

dan fihak yang menauarkan dana. Kedua fihak tersebut harus 

dipertemukan agar fungsi masing-masing fihak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Sebagai uadah pertemuan kedua fihak 

tersebut diperlukan adenya pasar, karena pasar adalah meru- 

pakan suatu titik berfcemunya fihak yang membutuhkan dan fi- 

hak yang menauarkan dana. Dana-dana inilah yang akan merupe- 

kanmodal bagi yang membutuhkacv dana, yang selanjutnya akan

dipasarkan sehingga disinilah timbul adanya pasar modal.
!

Menurut Keputusan Presiden no. 52 tahun 1976 Bab I 

pasal 1 Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud 

di dalam Undang-undang no. 15 tahun 1952 (LN tahun 1952 - 

no. 57) yang menyebutkan bahua yang dimaksud dengan burse

Bepepam, Pasar Modal dan Mekanismenvai Jakarta, h.11.
2

9
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dalam arti Undang-undang tersebut adalah bursa-bursa perda-

gangan di Indonesia yang didiriken untuk perdagangnn uang

dan efek termasuh semua pelelangan efek*

3adi jelasnya pasar modal adalah sarana yang memper-

temukan penjual dana dan pembeli dana. Dana yang diperjual-

belikan itu adalah dana yang akan dipergunakan untuk jangka

panjang yaitu yang jangka uaktunya lebih dari satu tahun se-

perti saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang seje-

nis* Yang dimaksudkan dengan surat-surat berharga menurut

Keputusan Presiden no 52 tahun 1976 pasall ayat 3,

Efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti lainnya, 
termasuk sefctifikat atau surat pengganti serta bukti 
sementara dari surat-surat jaminan, opsi, atau hak-hak 
lainnya untuk memesan atau membeli saham, obligasi, atau 
bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, ser
ta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.

Dalam hal irti uujud dana yang dipasarkan di Pasar Modal ada

lah surat berharga seperti saham dan obligasi.

Adapun yang dimaksud dengan saham menurut Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 695/KMK.011/1985 

adalah tanda penyertaan modal pada PT sebagaimana diatur 

dalam KUHD ( Stbl. 1847 no. 23 ).

Sedang arti obligasi adalah surat pengakuan hutang 

atas pinjaman uang oleh emiten dari masyarakat untuk jangka 

uaktu sekurang-kurangnya 3 t.ahun dengan imbalan bunga yang 

jumlah serta saat pembayarannya telah ditenfcukaci.

Dana yang terkumpul dari hasil jual beli tersebut 

akan dipergunakan untuk menunjang pengembangan usaha. Tempat
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penauaran ataui perrjualan efek ini dilaksanakan berdasarkan 

satu bent.uk resmi yang disebut Bursa Efek*.

Bagi perusahaan-perusahaan yang menjual saham, tuju- 

an. ujtama adalah untuk memperoleh dana yang murah demi pe- 

ngembangan. usahanya. Sedangkan bagi pemodal atau pembeli 

saham tujuannya adalah untuk mendapat tarnbahan penghasilan 

bagi modalnya.

Dalam kaitannya dengan masalah permodalan ini* suatu 

perusahaan lebih cenderung menerbitkan saham dari pada obli

gasi* hal ini bila dilihat dari segi keuntungannya. Untuk 

memperjelas hal ini saya kutip penda[bat Soekardono, yang 

menyatakan. :

Lebih dari aual mula pendirian PT dengan teliti diperhi- 
tungkan supaya PT ini dapat langsung hidup dengan ber-r 
tambah subur usahanya tanpa mengeluarkan obligasi-obli- 
gasi temaksud, sebab uang yang didapatkannya harus toh 
dikembalikan. Selama hutang belum lunas, bunga-bunga 
tetap atau bunga dari keuntungan sekedar bagiab dari 
keuntungan bagi pemegang-pemegang obligasi harus dida- 
hulukan pembayarannya dari pada deviden-deviden bagi 
para pemegang saham biasa.

Selanjutnyaa dinyatakan :

Bagaimanapun juga : surat-surat obligasi itu memberikan 
hak kepada pemegang untuk menagih bunga dari PT, dengan
tak perlu dihiraukan, apakah PT pada suatu- k e t i k a’men
dapat keuntungan ajjau menderita kerugian. Tetapi bunga 
itu harus dibayar.

»
Sedangkan dengan menerbitkan saham maka yang diper-

oleh para pemegang saham dari suatu PT antara lain :

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, jilid I ( bagi- 
an kedua ), cet. V , Rnjauali, Jakarta, 1983, h. 181.

\ b i d ,  h. 180.
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yang dimasukkan saja, dalam arti kalau PT itu menderita 

rugi maka pemegang saham itu hanyo menderita.sebesar mo

dal yang dimasukkan saja; 

b. kalau PT memperoleh keuntungan maka pemegang saham akan

5
memperoleh bagian keuntungan yaitu deviden,

Lebih lanjut perlu diketahui bahua pada urnumnya yang 

menjadi pembeli di .Pasar Modal adalah :

a. perusahaan asuransi;

b. yayasan dana pensiun;

c. bank tabungan ;

d. semua jenis perusahaan ;

e. penanam modal perorangan*^

Sejauh itu dalam Peraturan Pemerintah no, 25 tahun - 

1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Un

tuk Pendirian Perusahaan Perseroan ( PERSERO ) Danareksa 

maka Pemerintah dalam hal ini Pasar Modal rnempunyai jang- 

kauan dan tugas yang luas, yang mencakup 3 aspek, 

a* mompercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat 

dalam pemilikan saham perusahaan;

b, pemerataan, pendapatan masyarakat melalui pemerataa'n pe- 

milikan saham perusahaan;

c. menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan 

dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif.

5
Rudhi Puasetya, Kuliah Hukum Dagang I I , Agustus 1983.

^PT Danareksa, Informasi dan Data ( Inda ) Pasar Uang 

d a n M o d a l ,  10 Agustus 1900, h, 9.
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Ketiga aspek tersebut sejalan dengan isi pasal 33 ayat J - 

UUD*45, yang menyebutkan bahua perekonomian Indonesia dija- 

lankan berdasarkan asas keke&uargaan dan motiuasinya dikecn-i- 

bangkan lagi yaitu menuju keadilan yang dicita-citakan. Se

hingga landasan idiil Pasar Modal di Indonesia, benar-benar 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD'AS dan fal- 

safah Pancasila,

Segi penekanan lairrnya dalam Pasar nodal adalah bah

ua piada setiap PT yang go public harus dapat memberi keun

tungan pada nasabahnya sehingga distrdibusi kekayaan peru

sahaan dapat langsung dinikrnati masyaraknt luas, di samping 

upaya-upaya untuk mengindonesianisasikan Pf-PT yang PMA*

Presiden Soeharto dalam sambutan pembukaan Pasar Mo

dal tanggal 10 Agustus 1977 menyatakan demikian :

Pasar Modal harus diarahkan pada usaha-usaha pemerataan 
pendapatan masyarakat demi mencapai keadilan sosial 
yang lebih tinggi dalam struktur ekonomi Indonesia. Ber 
bicara tentang keadilan sosial, di dalam situasi ekono
mi yang terbelakang sama saja dengan menyebar ratakan 
kemiskinan.

Sekali lagi dalam pertimbangan Presiden Republik In

donesia mengeluarkan Keputusan Presiden no. 52 tahun 1976 

tentang Pasor Modal bahua tujuan Pasar Modal di Indonesia 

adalah pemerataan pendapatan melalei pemerataan pemilikan 

saham perusahaan sehingga masyarakat dapat ikut menikmati 

pembangunan.

2• Ssjarah Pasar Modal

Mengenai sejatah Pasar Modal maka akan saya uraikan
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melalui tahap-tahap dimulainya Pasar Modal dari jamen Be- 

lanfcla sampai diaktifkannya kembali.

a. Periode sebelum Perang Dunia II sampai 1 9 5 1 ' .

Pada pertengahan abad ke 19 dalam rangka pengembang- 

an usaha untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda yaitu 

dalam rangka menibuka perkebunan secara besar-besaran, maka 

diperlukan dana yang cukup banyak. Salah satu cara yang di- 

tempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan me- 

ngerahkan dana dari masyarakat( pemodal ). Para pemodal ini 

adalah orang-orang Belanda dan orang Eropa, dan hanya mere- 

kalah yang berkecimpung dalanr Pasar Modal, orang Indonesia 

tidak ada. Dengan mencontoh keadaan di negeri Belnnda, maka 

difikirkanlah untuk mendirikan Pasar Modal di Batavia. Se- 

sudah diadakan persiapan. seluruhnya para pengusaha Belanda 

mendirikan "V’ereniging voor de Effectenhandel ,f di Qatawia 

dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 12 De- 

sember 1912, kemudian di Surabaya tanggal 11 Danuari 1925
j

dan. di nSemarang tanggal 1 Agustus 1925.

Pada mulanya anggotanya terdiri dari 13 makelafc da« 

pada tahun 1928 ditambah dengan 3 buah bank suasta Belan

da, jadi semua anggota bursa efek tersebut adalah para ma- 

kelar, komisioner dam bank-bank suasta adalah pengusaha 

Belanda dan mdjngkin ada pengusaha Belanda lainnya.

Para pemodal adalah perusahaan perorangan, dana pen- 

siun, institutional investor dari pengusaha yang dikuasai

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



15

Belanda sehingga pada hakekatnya pada uaktu itu bursa efek 

hanya merupakan sotu sarana untuk kepsntingan masyarakat 

Belanda.

Permulaan tahun 1939 ketika suhu politik di Eropa m 

memuncak, dengan memuncoknya kekuasaan Adolf Hitler pcme- 

rintahan Hindia Belanda beranggapan lebih baik memusatkan 

perdagengan efek di Jakarta saja dan akhirnya bursa efek 

di Semarang dan di Surabaya ditutup.

Ketika perang dunia kedua berkecamuk, kegintan bur

sa efek di Jakarta pada tanggal 10 Nei 1940 jucja ikut ditu

tup, dengan alasan kebanyakan dari saham Belanda dan Indo

nesia dimiliki oleh musuh yaitu orang-orang Derman sehing

ga dikeluarksn peraturan pada tanggal 17 Mei 1940 bahua s 

semua efek harus disimpan di dalam bank yang ditunjuk Pe- 

merintah Hindia Belanda.

Penutupan bursa efek di ketiga cempat tersebut yai

tu di Jakarta, Semarang dan Surabaya sangat mcngganggu li- 

kuidotas efek di samping juga menyulitkan bagi para pemi- 

lik efek, hal ini berarti pula penutupan kantor-kantor ma- 

kelar dan pelepasan pcgouai mereka. Selama pendudukan De

pang bursa efek itupun tidak dibuka.

Demikian pula di masa purang komerdekaan para pengu-
i

saha dan perorangan Belanda masih kurang berhasrat untuk 

memaryamkan modalnya di Indonesia, banyak diantara meraka 

yang membutuhkan likuiditas terpaksa mengirirnkan efeknya

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



16

keluar negeri, umumnya ke negeri Belanda.

b. Periode Pemerintahan Orde Lama dari 1952 sampai 1967

Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh peme- 

rintahan Belanda ditahun 1949 disertai dikeluarkannya obli

gasi Republik Indonesia tahun 1950, telah mendorong keingin- 

an Pemerintah untuk mengektifkan kembali bursa efek*

Didahului oleh Undang-Undang Darurat no. 12 tahun 1951 

tanggal 1 September 1051, yang kemudian dijadikan Undang-Un 

dang no. 15 tahun 1952 tentang Bf-ursa dan Keputusen f'-enteri 

Keuangan no 289737/UU, tanggal 1 November 1951, Dan akhir

nya puda tangga 3 3uni 1952 Bursa Efek dibuka kembali seca

ra resmi di Dakarta, yang penyelenggaraannya diserahkan pa

da Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek ( PPUE ) yang ter- 

diri dari tiga bank negara dengan Bank Indonesia sebagai pe- 

n asehat.

Sejek saat itu Ouraa E'fek berkembang dengan pesat.

Efek yang dip.vrdagengkan adalah yang dikeluarkan sebelum 

atau sesudah Perang Dunia kedua. Aktifitas ini semakin me- 

ningkat sejak pemerintah mengeluarkan pinjaman obligasi Dank 

Industri Negara berturut-turut pada tahun 1945, 1955, 1956,

Para pembeli efek ini adalah uarga negara Indonesia 

baik perorangan maupun badan hukum, ualau dalam jumlah ke- 

cil namun telah mulai msmpak aktifitasnya. Tapi kcadaan ini 

hanya berlangsung sampai akhir tahun 1958, karena mulai sa

at itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di -
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Bursa Efek Jakarta, ini dikarenakan uerga Qelsnda rnenj.nggal- 

kan Indonesia akibat politik konfrontasi yang dilc^ncarkan 

pemerintah terhadap Delanda dan disusul pula dengnn nesio- 

nalisasi perusahaan Belanda.

Dengan memburuknya hubungan Belanda, mengcnai sengke- 

ta Irian Jaya, yang memuncak dengan pcngambi 1-alihan sernua 

perusahaan Delanda di Indonesia bcrdasa^ Undany-bndano i.a- 

sional-no. 86 tahun 1956 yang kemudian disusul demjrn Ins- 

truksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda ( B a NAS ) 

pada tahun 1960, yaitu lc:rangan untuk memperdagangkan di B 

Bursa EfeR Indonesia sernua eftak dcri perusahaan Belanda yang 

beroperasi di Indonesia termasuk seniua efek yang berbunyi 

dalam mata uang Nf, yang mengakibatkan perdagangan efek In

donesia menjadi jauh berkurang. Di samping itu sebagian be- 

sar para pemodal yang terdiri dari perorangan dan perusahaan 

Belanda sebagai akibat tindakan: nasionalisasi banyak yang 

meninggalkan Indonesia.

Inflasi pada uqktu itu mengganas, telah menggoncang- 

kan kehidupan perekononuan, yang pada akhirnya mongurangi 

pula kepercayaan masyarakat, baik terhadap pasar uang dcm 

modal maupun terhadap mata uang rupinh. Dalam usaha menahan 

kecepatan inflasi, uang rupiah diturunkan nilainyn dari 

Rp. 1.000.00 menjadi Rp.1,00 yang berlnku juga untuk saham 

dan obligasi yang dikeluorkon Pemerintrh, nilai nominalnya 

sudah seddmikian rendah sehingga tidnk rncnarik 1< gi bagi pe

riod al.
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Demikianlah perkembangan Pasar ModaB: di Indonesia 

di jaman pemerintahan orde lama yang mati dengan sendirinyn 

pada akhir tahun 1958 karena soal politis dan inflasi yang 

sangat tinggi, sehingga rakyat tidak mernpunysi perhatian t 

terhadap itu lagi.

c. Periode tindakan Pemerintahan Orde Baru ( 1960 sampai ke 

peresrnian aktifitas )

Tindakan pertama yang diambil oleh Pemerintah orde 

baru adalah menekan inflasi dan membuat perekonornian Indone

sia normal kembali. Dengan jalan monekan inflasi tersebut 

dimaksudkan agar kepercayaan rakyat kepada mat? ucng rupiah 

semakin membaik, hal mona merupakan dnsar yong penting bagi 

Pemerintah untuk mengambil langkah selan j u t n y a P e r t a m a - t a m a  

Pemerintah mengdakan Rencana Pembangunan Uasional Lima Tahun 

pada tahun 1969 yang memerlukan modal dalam dan luar negeri 

yang sangat besar. Untuk ini rakyat dianjurkan untuk membi- 

asakan diri menabung, dan untuk moncapai maksud tersebut Pe

merintah pada tahun 1969 sampai sekarang mengadakan, deposi- 

to berjangka dengan suku bunga yang monarik dan Tabanas-Tas 

ka yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Oersamaan de~ 

ngan tabungan ini, Dank Indonesia pada tahun 1970 mengeluar- 

kan sertifikat Dank Indonesia, sebagai usaha untuk mornberi- 

knn kosempatan pada dunia perusahaan perbankan d m  purorang- 

an menanamkan dana lebih inereka do dnlam surat-surat tanrher- 

ga yang aman dan mendatpngkan hasil serta mempprkonalkan je- 

nis instrumen pasar modal ( sHiain dan obligasi ) kepada ma-
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syarakat. Dengan perkenalan sertifikat Dank Indone sia itu, 

pertengahan tahun 1971 bank-bank Pemerintah dan komersiil 

asing ikut jucja mengeluarkan sertifikat daposito mareka da

lam uang rupiah dengan maksud untuk menarik dana dari masya~ 

r a k a t .

Untuk menghindari persaingan antara kedua roacam ser

tifikat tadi, Bank Indonesia menghentikan pengeluaran serti

fikat dan hanya mengauasi setiap pengeluaran sertifikat ba- 

ru. Volume peredaran dari tahun ke tyhun terus meningkat 

sampai akhir tahun 1977.

Dalam kurun uaktu antara tahun 1967 sampai tahun 1976 

Pemerintah terus mengadakan persiapan-persiapan khusus untuk 

dapat teruujudnya Pasar flodal di Indonesia sebagai sarana 

pengerahan dana dari masyarakat.

Langkah pertama yaitu dengan dikeluarkannya Surat Ke- 

putusan Direksi Bank Indonesia no. 4/16 Kep, Dir. 26 3uli 196G 

tentang Pembentukan Team Persiapan Pasar Uang dan Modal. Se- 

lanjutnya dengan Surat Keputusan Flenteri Keuangan no. Kep.- 

02/nK/lV/l/1970 dibentuk Tunm Pasar Uony dan Modal. Dan de

ngan pertimbangan b^hua Team Pasar.Uang dan f'lodal sudah me- 

nyelesaikan tugasnya maka dengan Surat Keputusan Plenter! Ke- 

uangan no. Kep. 25/HK/lU/1/1972 tanggal 13 Danuari 1972 team 

tersebut dibubarkan dan dibentuk Oadan Pembina Pasar Uang 

dan nodal.

Di samping peraturan-peraturan lainnya, telah pula
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dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan no. Kep. - 

36/MK/IU/I/1972 tentang Lembaga Keuangan Non Bank yang mem- 

punyai peranan penting dalam penyelenggaraan Pasar Modal.

Sebagai langkah akhir, setelah dirasa cukup maka pa

da tanggal 28 Desember 1976 dikeluarkanlah seperangkat pcrs- 

turan yang menyangkut Pasar Modal, terbitan Departemen Keu- 

angan yang isinya antara lain :

a. Keputusan Presiden no. 52 tahun 197G tentang ptndirian 

Pasar Modal, pombentukan fBadan Pembina Pasar Modal, pem- 

bentukan Dadan Pelaksana Pasar Nodal dan peinbontukan ba- 

dan yang memecah saham dalam sertifikat saham yaitu -

PT Danareksa ;

b. Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 1976 tentang Ditetapkan- 

nya PT Danareksa dengan Penyertaan Modal Negara RI seba- 

nyak 50 milyart;

c. pemberian fasilitas perpajakan kepada perusnhaan-pcrusa- 

haan yang menjual saham kepada pembeli-pembeli saham me- 

lalui Pasar Modal;

d. peraturan permainan yany harus diikuti oleh semua fihak 

sesuai dengan kepenfcingan masing-masing di Ppssr Modal.

Pada tanggal 10 Agustus 1977 oleh Presiden RI dilaku- 

kan peresmian Pasar Model dan PT Danareksa di Indonesia dnn 

setelah itu disaksikan long sung punjunlan perdana sertifi

kat saham PT Dsnqroksa untuk saham PT Sumen Cibinong yrntj 

sebelumnya telah disetuju'- untuk go public.
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d* Periode sesudah 10 Agustus 1977 sampai sekarang

Tujuan Pasar Modal yang diresmikan Presiden RI pada 

tanggal 10 Agustus 1977 adalah bahua Pasar Modal sebagai 

ssrana untuk menghimpun dona dari masyarakat dan sebagai 

pemerataan pendapatan inslalui pemerataan pemilikan saham 

perusahaan dapat diuujudkan ualau dalam jumlah yang relatif 

masih kecil*

Dibandingkan dengan jumlah PMA dan PMDN yang ada, 

jumlah perusahaan yang go public tersebut masih jauh dari 

menggembirakan• Hal ini disebabkan adanya kebijaksanaan Pe

merintah karena tidak semua perusahaan yang rnau go public 

akan disetujui oleh Pemerintah,

Pemerintah tidak semata-mata hanya ingin agar seba- 

nyak mungkin perusohaan-perusahaan yang go public, melain- 

kan mengutamakan perlindungan, agar masing-masing pembeli 

saham tidak dirugikan. Oleh karena itu pada hakekatnya ha

nya saham-saham dari perusahaan yang sehat dan mempunyai 

masa depan yang baik saja yang dapat go public dan dapat 

diperdagangkan di buisa efek Indonesia, dengan demikian Pe- 

merintah sangat selektif dalam menyetujui suatu perusahaan 

untuk rnendapatkan dana meskipun program memasyarakatkan sa

ham juga merupakan program Pemerintah dalam rangka memera-

7
takan pendapatan melalui pemilikan saham perusahaan.
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3. Latar Belakang Pemikiran Menghidupkan Pasar Modal Sa

ham PT

Kebijaksanaan pemerataan dalam konsep pembangunan 

nasional sudah merupakan strategi politik ekonomi nasional 

sasuai dengan Trilogi pembangunan, Akan tetapi sebagaimana 

maksud dari pemerataan yang tercakup dalam delapan jalur 

pemerataan, pemerataan bukan lagi hanya sekedar konsep stra- 

togis belaka tetapi sudah menjadi bagian dari setiap lang- 

kah kegiatan pembangunan, Sehingga dapat kita rasakan bagai- 

mana setiap bidang kegiatan pembangunan, masalah pemerataan 

senantiasa diikut-sertakan di dalamnya,

Demikian pula dengan salah satu dari latar belakang 

pemikiran menghidupkan Pasar Modal saham PT di Indonesia 

adalah segi pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama da

ri sektor suasta yang telah berkembang pesat,

Langkah-langkah yang diambil agar Pasar Modal menca- 

pai sasaran yang dituju, adalah dengan memberi kesempatan 

pada perusahaan-perusahaan yang sehat dan bertumbuh baik un- 

tuk menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat, dan masya

rakat diberi kesempatan untuk membeli saham-saham tadi. De

ngan adanya Pasar Modal* maka perusahaan akan memperoleh 

tambahan modal langsung dari masyarakat pembeli saham, de

ngan demikian kredit Rerbankan dapat lobih disalurkan pada 

bidang-bidang usaha baru terutama dari pengusaha-pengusaha 

kecil dan menengah yang meinerlukan modal. Ini berarti mem-
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buka kesempatan lebih luas la9i bagi tumbuhnya dunia usaha 

dan industri baru. Pemerintah mengajak para pengusaha untuk 

ikut bersama-sama mengembangkan Pasar nodal ini tanpa regu- 

ragu.^

Sejauh itu pula kita harus dapat melihat bahua tuju

an dari lahirnya Pasar Modal ditinjau dari sudut kepenting- 

an masing-tnasing fihak hrnya akan berkembang haik, bila roe- 

menuhi hal berikut, yaitu Pemerintah dalam pemerataan pen

dapatan dan distrihusi kekayaan serta mobilisasi sebagai 

sumber pembnngunan ekonomi, bagi pengusaha ialah mencari 

modal yang relatif mu r a h t sedangkan bagi masyarakat atau 

pemodal ialah harapan akan mendapatkan deviden*

Pasar nodal dapat pula meningkatkai efisiensi pema- 

kaian dana dalam perekonomian dengan menyalurkan dana dari 

sektor yang kelebihan dana ke sektor yang membutuhkan dana, 

sehingga sebagian dari kebutuhan dana dunia usaha dapat di- 

penuhi dengan uang yang swdah beredar di masyarakat melalui

g
peningkatan perputaran pemakaian dana*

Dengan adanya pemikiran untuk menghidupkan Pasar n o 

dal saham PT dirasa parlu adanya campur tangan Pemerintah 

sebagai pendorong dan pembina* Adapun sasaran carapur tangan 

Pemerintah ini ditujukan untuk :

a. membantu dan mempercepat penghimpunan dana di dalam ne- 

geri untuk diarahkan ke sektor-sektor produktif guna mom-

g
Uauancara dengan Staff Eapspam, 7 Agustus 1985,

g
Basyirudin A, Sarida, Pasar Uang dan Pasar nodal, 

Jakarta, h* 26, ""
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pertahankan stabilitas ekonomi dan memparluas kesempat

an kerja;

b. dengan: adanya sarana Pasar Modal yang telah disediakan 

Pemerintah maka PT-PT yang go public melalui Pasar Mo

dal tersebut diharapkan dapat memperbaiki struktur per- 

dalan dalam upaya meningkatkan kemampuan permodalannya# 

tidak lagi ditempuh dengan jalan melakukan pinjaman dari 

fihak lain;

c* dapat mempercepat proses Xndonesianisasi perusahaan-pe 

rusahaan yang didirikan dalam rangka PMA;

d. mengikut-sertakan masyarakat dengancara menanamkam dana- 

nya ke dalam PT yang bersangkutan, dengan harapan dapat 

mengurangi beban biaya bagi PT itu; 

e* dengan ikut sertanya masyarakat secara langsung diharap

kan terciptanya suatu keadaan yang membuka kemungkinan 

tercapainya pemerataan pandapatan masynrakat dalam rang

ka meningkatkan taraf hidup r a k y a t . ^

Dengan demikian apa yang dimotivasikan oleh Trilocji 

Pembangunan dapat tercapai terutama dalam logi pertama, ya

itu pemerataan pembangunan dan hasilnya, Sehingga kehadiran 

Paaar Modal di Indonesia harus dapat dideya gunakan untuk 

memberikan manfaat bagi Pemerintah, perusahaan serta masya

rakat.

Bagi Pemerintah dampak positifnye, adalah pemupukan

24

Uauancara dengan Staff Bapepam, 6 Agustus 1905
10
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modal dalam negeri, selain memperkecil kemungkinan pelarian 

modal ke luar negeri* Bagi perusahaan yang memerlukan dana 

dapat memperoleh melalui penjualan saham* Sedangksn bagi 

masyarakat, daya tarik dan manfaat yang diperoleh adalah 

upaya untuk mendayagunakan uang yang dimilikinya* Karenanya 

Pasar nodal di Indonesia merupakan salah satu sumber pambi- 

ayaan pembangunan di samping sumber-sumber lain yaitu ta- 

bungan masyarakat.

Khususnya bagi perusahaan PFIA, dengan pemindahan mo

dal dari fihak asing menjadi milik Indonesia, melalui petei-

likan saham diharapkan sebagian laba yang mengalir ke luar

11
negeri dapat disedot dan dinikmati oleh rakyat Indonesia* 

Sehingga Rudhi Prasetya 'dalam hal ini mengatakan, bahua da

ri langkah yang telah dilakukan Pemerintah itu, Pemerintah 

telah bersungguh-sungguh berkehendak memanfaatkan PT yang 

ada sebagai salah satu uahana memasyarakatkan secara merata

PT yang ada itu* flemasyarakatkan penghimpunan modal dan me-

12
masyarekatkan keuntungan yang diperolehnya.

4* Peraturan Perundanq-undangan Yang Manunjanq

Berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah dalam 

rangka penyebar luasan serta memasyaraketkan saham-saham 

perusahaan sehingga peruujudan pemerataan pendapatan oleh 

masyarakat akan segera dapat terkalsana. Dalam hubungan

11
Uauancara dengan Staff BBpepam* 10 Agustus 1985*

^ R u d h i  Prasetya, Kedudukan Mandlrl Dan Pertangqunq- 
jauaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas, disertasi, Air- 
Xangge Uniuersity Press, 1^83, h . 186.
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inilah oleh Pemerintah dikeluarkan beberepa peraturan yang 

menunjangnya, diantaranya seperti saya uraikan di bauah ini, 

Peraturan Pemecintah no, 25 tahun 1976 tanggal 27 De- 

sembar 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendi- 

rian Perusahaan Perseroan Terbatas ( Persero ) Danareksa* 

Dengan Peraturan Pemerintah i n i f PT Danareksa sebagai lemba- 

ga milik Pemerintah melakukan penyertaan dalam modal peru

sahaan, Tujuannya adalah antara lain dintuk menjamin bahua 

saham-saham yang dijual melalui bursa itu akan mernta dan 

dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan care mambeli 

saham-saham perusahaan terlebih dahulu, baru kemudian meme- 

cahnya dalam pecahan-pecahan kecil ( sertifikat saham ) se

hingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas, Di samping 

itu juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerah 

an dana dengan membeli efek perusahaan-perusahaan untuk men- 

dapatkan keuntungan dan menjual sertifikat sendiri dengan 

meksud egar masyarakat luas pembeli sertifikat dapat menik- 

mati keuntungannya,

Keputusan Presiden no, 52.tahun 1976 tanggal 27 De- 

sember tentang Pasar Modal* Dengan Keputusan Presiden ini 

Pemerintah membentuk Badan Pembina Pasar Modal dan Badan 

Pelaksana Pasar Modal ( Bapepam ), Dalam hal ini Badan Pem

bina Pasar Modal bertugas memberikan pertimbangan kebijaksa- 

naan kepada Menteri Keuangan dalam melBksanakan ueuenangnya 

di bidang Pasar Modal, 3adi badan ini akan berfungsi membe-
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beri pembinaen dan pengarahan dalam Pasar Modal, Sedangkan 

Bapepam dalam hal ini bertugas melakukan pengendalian ter

hadap Pasar Dodal, karema itu Bapepam antara lain bertugas 

mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang 

akan menjual sahamnya apakah sehat dan baik, serta mengikuti 

perkembengan perusahaan yang menjual seham-sahamnya.

Keputusan nenteri Keuangan no 66/KnK.04/1982 tentang 

Penilaian Kembali rtktiva Tetap Perusahaan PT dalam Rangka 

Penjualan Sahem-sehemnya Melalui Pasar nodal. Penilaian ek- 

tiva tersebut herus dilakukam oleh perusahaan penilai yang 

ditunjuk oleh nenteri Keuangan , sedangkan tujuannya adalah 

agar terdapat nilai uajar atas kekayaan perusahaan tersebut, 

sehingga masyarakat terlindung, dalam arti tidak mengalami 

kerugian.

Keputusan Mentari Keuangan no. 695/KI*lK.011/1985 ten

tang £misi Efek nelelui Pasar nodal. Dalam per aturan ini 

diatur tentang suatu tindakan menerbitkan efek untuk dita- 

uarken pada masyarakat. Dan dalam kaitannya dengan ini, sa- 

lah satu pasalnya menyebutkan bahua yang dapat bertindak 

selaku emiten untuk emisi saham adalah badan usaha, baik 

badan usaha milik negara-atau daerah maupun milik suasta 

yang berstatus badan hukum. Dan untuk ini maka saya akan 

membicaraken lebih terperinci dalam bab selanjutnya.
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KARAKTERISTIK PT SEBAGAI ASOSIASI MODAL

BAB III

1, Sejarah dan Perfcembanqan Terjadlnya PT

Sebagaimana diketahui bahua negara Indonesia pernah 

menjadi jajahah Belanda selama hamplr tiga setengah abad, 

hal ini sudah barang tentu ikut mempengaruhi keadaan sosi- 

alv ekonomi dan hukum yang berlaku di Indonesia* lebih-lebih 

dalam bidang hukum tidak bisa dipungkiri lagi, bahua sebagi- 

an baser hukum yang berlaku dan dipakai sekarang ini berasal 

dari hukum Belanda.

Sehubungen dengan itu, perlu diketahui bahua lembaga 

PT yang dikenal di Indonesia ini masuk melalui hukum Balan~ 

da. Lembaga ini di Negeri Belanda disebut dengan Naamloze 

Vennootschap ( NV ). Hal tersebut diauali dengan lahirnya 

de Vereenigde Dost Indische Compagnie ( VOC ) yang didiri- 

kan pada tahun 1602.

Tumbuhnya VOC bermula karena adanya kebutuhan modal 

yang am8t besar dalam menyelenggarakan perdagangan rempah- 

rempah melalui pelayaran ke kepulauan Musantara yang kian 

hari kian meluas. Untuk itu mereka mula-mula mencoba menga- 

tasinya dengan jalan menggabungkan diri yaitu antara fihak 

psnanam modal ( commenda participale ) dalam suatu badan 

yang dinamakan commenda participatie dengan para pengusaha 

kapal ( principelo reders ).

Dalam commenda participatie ini semua penana* modal

20
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tidak perlu menjalankan pengauasan perusahaan Jen tidak pu 

la ikut bertanggungjauab lebih dari horta kekayaan yang 

tertanam di dalamnys.

Sedangkan pada para reders masih tetap rnempunyai 

tanggung jauab secara pribadi serta memimpin pengurusan 

perusahaan•

Karena itulah keduanya bergabung dan maju selangkah 

lagi yaitu membentuk suatu badan yang dinaroakan V/DC, dima- 

nassluruh tanggung jauab dibebankan sepenuhnya sema'ta-mato 

pada harta kekayaan yang terkumpul dalam \iOC* Sebagai per- 

tanda penanaman modal, kepada mereka diberikan penningan, 

dan penning inilah yang marupakan cikal bakal dari saham.

Dari pertumbuhan sampai terjadinya struktur VOC ini

lah yang kemudian dijelaskan ke dalam bentuk NV# hal ini 

dikarenakan adanya motiuasi untuk menghimpun modal. Dalam 

rangka inilah lalu dikatakan bahua NV (atau yang lebih di-

kenal dalam tata hukum di Indonesia sebagai PT.) marupakan 

13
asosiasi modal.

2. Tiga Karakterlstik Dominan PT

Untuk mencapai sasaran agar terkumpulnya modal ter

sebut, maka menurut Rudhi Prasatya dikonstruksikanlah :

a. partanggungjauaban yang timbul semata-mata dibebankan 

kepada harta kekayaan yang terh.impun dalam asosiasi;

13Ibid. h. 12-13.
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b* sifat mobilitas atas hak penyertaan; 

c. p r m s i p  pengurusan oleh suatu organ.

Untuk jslasnya maka tiga karakteristik yang sangat dominan 

ini akan saya uraikan sr-tiagai berikut*

Tentang segi pertanggungjauaban yang terbatas itu 

menurut Rudhi Prasetya dalam disertasinye mengemukakan bah

ua, secara ekonomis unsur pertanggungjauaban terbatas tadi 

merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong kese- 

diaan memanamkan modal dalam P T , Selanjutnya diuraikan pula 

secara panjang lebar, yang antara lain inenyatakan *

Adapun yang saya maksudkan dengan pertanggungjawabsn di 
sini adalah bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian 
maka hutang itu akan semata-mnta dibayar secukupnya da 
ri harta kekayean yang tersedia i^alam PT (baca ; peme- 
gang saham) secara pasti tidak akan memikul kerugian 
hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya y8ng ter 
tanam dalam PT* Makna terbatas itu aekaligus mengandung 
arti ketbrbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut 
penanam modal* Plaka sebab itulah saya mengatakan tang- 
gung jauab terbatas itu mempunyai arti penting sebagai 
umpan pendorong agar ada kosediaan ikut serta manonam- 
kan modal* Dengan pertanggungjauaban terbatas itu, ter- 
lebih dahulu telah diramalkan bcrap^besar maksimal re- 
sikokerugian yang rnungkin diderita.

Untuk lebih jelesnya maka saya akan mombnndingkan 

hoi tersebut dengan firma dimana rnenurut ketentuan pasal

18 KUHD dinyatakan bahua : " Dalam perseroan firma adalah 

tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggungja

uab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan n .

14Ibid., h. 13.

^5Ibid. . h. U .
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uab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan M . 

Untuk itu perlu diingat pula bahua di dalam kepustakaan di- 

sebutkan bahua firma merupakan bentuk asosiasi orang, yang 

jumlah sekutunya hanya tardiri dari beberapa orang saja*
*

sehingga tidaklah menjadi masalah bilaoana seorang sekutu 

harus ikut bertanggungjauab sampai pada harta kekayaan pri- 

badinya karena perbuaten sekutu lain.

Namun tidaklah demikian halnya dengan PT, pada PT ma

ka hal yang demikian itu akan mengalami kesulitan karena 

jumlah sekutunya yang amat banyak. Keadaan ini juga nampak 

dari sejarah perkembangan terjadinya PT yang bermula dari 

reders sampai terbentuknya \IOC* sebagaimana telah seya urai- 

kan sebeluronya.

Kalau di atas telah saya singgung bahua firma sebagai 

asosiasi orang, maka PT merupakan asosiasi modal.

PT sebagai asosiasi model yaitu akan dihimpunnya su

atu modal yang besar dari orang yang amat banyak jumlahnya, 

■ehingga bila seorang pemegang saham harus ikut bertanggung 

jauab penuh sampai ke harta kekayaan pribadimya untuk per- 

buatan yang dilakukan oleh salah seorang pemegang saham 

yang jumlahnya amat banyrk itu, akan mengalami kesukaran 

karena tidak saling mengenal. Sehingga benarlah tentang apa 

yang dikemuhakan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahua: 

11 ♦*.. karakteristik pertanggungjauaban terbatas itu tidak 

bisa lain mutlak dilekatkan pada PT sehibungan dengan sifat
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asosiasi modal dari PT

Tentang sifat mobilitas atas hak penyertaan dimaksud 

di atas harus kita lihat dalam hubungannya dengan jaman VOC, 

sebagai tanda ikut sertanya seseorang dalam suatu bidang 

usaha diberi tanda panning. Pada jaman yang telah maju seka- 

rang ini penning diganti dengan tanda saham. Dengan demikian 

tanda saham ini pada hakekatnya merupakan tanda bukti ikut 

sertanya seseorang monanamkan modalnya dalam P T • Sehingga 

sebagai ciri khas dari PT, keikut sertaannya diuujucfkan me

lalui lembaga saham.

Perlu diingat bahua tanda saham tidaklah sekedar se

bagai tanda bukti ikut serta saja, namun yang lebih dari 

itu adalah adanya sifat asosiasi modal dari PT dimana PT 

sebagai uadah penghimpun modal adalah dimaksudkan agar se- 

kali modal itu telah terkumpul, harus dijaga jangan sampai 

tercorai berai lagi. Melalui lembaga saham yang diadakan PT 

maka dalam hal seorang pemegang sahom tidak Irgi berkeingin- 

an untuk melanjutken penyertaannya, maka cukup hanya meng- 

alihkan sahamnya pada fihak lain yang bersedia menggantikan 

atau bila pemegang s^ham itu meninggal dunia, makn hak atas 

saham itu dianggap beralih pada ahli uarisnya* Deriyan deni- 

kian konstruksi PT itu tetap dipertahankan, dengan rnaksud 

agar bisa berlangsung teius tanpa ado pembahrruan PT yang 

ada serta stabilitas modal yang telah terkumpul tidak teran- 

cam sehingga tidak ada kemunykinan di.inintanya kombeli bagi-

16

I bid.
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an dalam persekutuan kecuali bila ada I'.ata sepakat dari pa-

1 7
ra pemegang saham untuk bubar.

Untuk memperjelas hal tersebut make akan saya ban- 

dingkan dengan firma, di mans firma sebagai asosiesi orang 

merupakan uadah untuk menghimpun orang di mana dalam pasal 

1646 ( 3° ) dan ( 4° ) KUH Perdata ( yang berlaku pula un

tuk firma berdasarkan pasal 15 KUHD ) ditentukan bila se- 

orang sekutu keluar atau meninggal dunia dianggap perseku

tuan itu pecah atau bubar.

Sedangkan tentang prinsip pcngurusan oluh suatu or

gan dimaksud di atas, maka untuk lebih jelas.iya akan saya 

perbandingkan pula antara firma dan P T ,

Dalam firma hal ini akan nampak bila kita lihat ke- 

tentuan pasal 17 KUHD dan pasal 1639 ( 1° ) KUH Perdata di 

mana dapat disimpuO.kan bahua firmanlah yang menjalankan ke~ 

pengurusan untuk suatu persekutuan. Dalam hal firma di mana 

jumljjh sekutu terdiri atas beberapa orang saja, maka hal ini 

masih dimungkinkan adanya tanggungjauab renteng tanggung me- 

ncnggung sampai pada harta kekayaan pribadinya.

Berlainr.r. dengan PT di mana para pemegang saham ter

diri dari sejumlah orang yang amat banyak, sehingga tidak 

mungkin PT tersebut menerapkan prinsip kapengurusannya se- 

bagaimana pada firma. Hal ini nampak dari pendapyt Rudhi 

Prasetya yang menyatakan : n , dalam PT pada prinsipnya

17Ibid., h. 15
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ada tig3 organ yaitu direksi, komisaris dan rapet uinum pe

megang saham, yang ketiga-tiganyei merupakan alat perleng- 

kapan PT M . Untuk itu akan saya uraikan satu persatu 

fungsi dari rnasing-masing pengurus tn*sabut•

Pelaj<sanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh 

cuatu organ yang disebut direksi, di mana direksi dopat 

terdiri dari satu orang atau beberapo orang, Pejabat ini 

disebut direktur*

Dengan adanya lembaga direksi ini, maka dopatlah di- 

hindari adanya kemungkinan seluruh pemegang saham menjalan- 

kan pengurusan sehari-hari.

3ika dilihat ketentuan pasal 44 KUHD bahua c'irektur

dapat terdiri dari seorang ’‘pemegang saham" atau "orang la-

19in", maka ketentuan ini bagi Rudhi Pra~ntya mongandung 

makne yang penting sekali* Dalam hal ini Rudhi Prasetya ber 

pendirian bahua unsur direktur y?ng sokaligus pemegang sa

ham tidaklah ponting, hal ini nampak dari pendapatnya yang 

menyatakan bahua :

Untuk pemegang jabatan direksi dengan pemegang sabam 
sama sekali tidak ada relevansinya. Karene itu saya 
berpendirian. bahua jika pemegang jabatan direksi seka- 
ligus adalah pemegang saham, maka hal ini s’emota-mnfca 
suatu kebetulan, Dalam praktek acapkali direktur bukan 
pemegang saham yaitu dijabat oleh seorancj direk
tur yang provesional,

Sedangkan dalam hal terdapat kepentin^jan dari para pe

10

19

Ibid., h. 17,

I bid „

20
Ibid,
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megang saham, rnaka diciptakanlah suatu uadah yaitu rapat 

umum pemegang saham, inilah yang merupakan pemegang kekua- 

saan tertinggi dan menentukan segala sesuatu tentang kebi- 

jaksanaan perusahaan, Rapat ini pulalah yang menentukan da 

mengangkat siapa yang akan memduduki jabatan direksi, kare 

na itu direksi bertanggungjauab pada rapot umum pemegang 

saham.

Pada rapat umum pemegang saham yang terdiri dari se 

jumlah orang yang amat banyak, tentunya rapat ini tidak da 

pat terus menerus bersidang. Untuk mengauasi pekorjaan di

reksi sehari-hari maka diciptakan suatu lembaga tersendiri 

yaitu komisaris, di mana lembaga ini merupakan peruakilan 

dari rapat umum pemegang saham untuk melakukan komtrol se- 

hari-hari terhadap direksi. Jadi status komisaris dapat di 

katakan sebagai mandataris daripad'a pemogang saham dalam 

menjalankan pengauasan atas tindakan direksi, karonanya ji 

ka direksi melakukan pelanggaran, hal ini sedikit banyak 

juga merupakan kesalahan komisaris karena kurang cermat da 

lam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengauasan. Hal 

ini nampak dari pendapat Rudhi Prasetya yang menyatakan :

tidaklah seyogyanya dalam hal ada pelanggaran 
atau pertanggungjauaben direksi tidak dapat diterima, 
pantasnya fihak komisaris harus ikut pula b e r t ^ g g u n g -  
jauab secara pribadi dengan harta kekayaannya,

Dari uraian Lcrsobut di atas nampaklah bahua di dal

21Ibid., h. 129
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PT berlaku sistem pengurusan yang lain dari pada yang lain* 

yaitu pengurusan dilakukan bukan oleh orang perorangan ta- 

tapi oleh suatu organ.

3* Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan PT sebagai Asosiasi

bahua kegiatan Pasar Modal sesungguhnya merupakan kegiatan 

suasta yang mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah 

pemblayaan usahanya* dan secara makro difikirkan pula bahua 

pembangunan national blasanya tidak saja bargantung dari 

sektor Pemerintah telapi penting juga dari sektor suasta. 

Dalam ini perusahaan suasta yang berbentuk PT mencari dana-* 

dananye dalam pembangunan itu dapat antara lain melalui emi- 

ei yaitu suatu pemasaran saham pada masyarakat.

saham telah diambil oleh para pendiri, sedang saham lainnya

sukkan pada Pasar Modal.

Pada PT yang sifatnya lokel dan tidak membutuhkan ba- 

nyak modal biasany8 hanya menjual sahamnya pada lingkungan 

yang terbatas saja. Sadang untuk PT yang besar akan membutuh 

ken banyak modal* untuk itu PT tersebut mengeluarkan saham- 

sahamnya di Pasar Modal ( go public )•

yang go public sampai pada saat skripsi ini ditulis berjum-

Modal

Sebagaimana telah saya singgung dalam bab sebelumnya

Pada uaktu pendirian suatu P T f sebagian dari saham-

dikeluarkan dan ditauarkan pada masyarakat dengan cara mema-

Menurut sumber dari Bapepam, pada kenyataannya PT

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TINJAUAN SEGI HUKUM ATAS M. DYAH HASTUTI K.



37

lah 24, seperti tercantun di bau/ah ini :

1. PT Semen Cibinong;

2. PT Centex { Century Textile Industry );

3. PT BAT ( British American Tobacco Indonesia );

4. PT TIF ICO ( Teijin Indonesia Fiber Corporation );

5. PT Richardson Vicks Indonesia;

6. PT Goodyear Indonesia;

7. PT Merck Indonesia;

B. PT Multi Bintang Indonesia;

9. PT Unilever Indonesia;

10. PT Sepatu Bata;

11* PT Unitex;

12. PT Sucaco ( Suprsme Cable Manufacturing Corporation ); 

13* PT Bayer Indonesia;

14* PT Pan Indonesia Bank, Ltd. ;

15. PT Squibb Indonesia;

16. PT Asurensi 3iua Panin Putra;

11* PT: Sari Husada;

18. PT Pan Union Insurance;

19. PT Regnis Indonesia;

20. PT Pfizer Indonesia;

21. PT Delta Jakarta;

22. PT Hotel Prapatan ( Hyatt Aryatfuta Hotel );

23. PT Jakarta International Hotel ( Hotel Borobudur );

24. PT Prodenta Indonesia*22

Bapepa*> & PT Danareksa* Seuindu Pasar Modal ( Buku 
InPormasl pasar nodal. ), h. 20.

22
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Dalam hal PT yang bermodal besar, maka dana yang di-

perlukan haruslah bertolato dari sumber-sumber dalam negari

untuk menurtjukkan kemandirian suatu negara, Sedang dana yang

23
diperoleh dari luar negeri hanyalah merupakan pelengkap. 

Karena khususnya bag! PT yang tunduk pada UU PM A akhirnya 

akan melepaskar> sahamnya pada masyarakat melalui Pasar Modal. 

Karena itu pemberian ijin usaha dalam rangka PMA tersebut, 

disyaratkan adanya keuajiban dari PMA agar secara berangsur- 

angsur mengindonesianisasikan penilikan sahamnya.

3ika diteliti apakah banar motiuasi dari PT-PT yang 

bersumberkan modal aslng itu melakukan emisi untuk mencapai 

sasaran penghimpuci modal dari masyarakat banyak seperti ter- 

urai di atas. 3ika ditelaah bukankah PT-PT itu sebenarnya 

merupakan PT-PT; multi national corporation yang mempunyai 

modal yang amat besar yang sebenarnya tidak memerlukan penam- 

bahen modal melalui penghimpunan modal dari masyarakat. Oa- 

lam hal ini Rudhi Prasetya mengkonstantirkan motivasi lain, 

yaitu bahua motiwasinya bukanlah. untuk menghimpun modal teta

pi hanya untuk memenuhi syarat ketentuan pemberian ijin PMA
2 i

sebagaimana dimaksud di atas.

Namun bila dilihat lebih jauh lagi dari apa yang men- 

jadi jangkauan pemikiran Pemerintah maka menghimpun modal

23
Uauancara dengan Staff Bapepam, 9 Agustus 1985,

24
Uauancara dengan Rudhi Prasetya, 11 Deseraber 1985.
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melalui penjualan saham kepada masyarakat adalah merupakan 

langkah yang haik di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Karenanya Pemerintah bermaksud memanfaatkan PT sebagai ua- 

hana memasyarakatkan secara merata PT yang ada, meraasyara- 

ketkan penghimpunan dana dan memasyarakatkan keuntungan 

yang diperolehnya# Dan atas berbagai pert!.nbangan maka pem- 

bentukan Pasar Modal merupakan suatu usaha ks arah penghim

punan modal masyarakat untuk pembangunan sekaligus mening

katkan sumber-sumber tabungan masyarakat, dengan demikian 

bisa menambah sumber-sumber penghasilan secara nyata* Ini 

berarti dengan Pasar Modal dalam rangka ikut serta mening

katkan pembangunan pada umumnya perlu diikut-sertakan masya

rakat secara langsung dengan cara nenanamkan modalnye ke da

lam perusahaan yang baik dan sehat pengelolaannya* Untuk ini 

maka akan saya bicarakan dalam bab tersendiri*
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MEKANISME PENGAUASAN PEMERINTAH 

TERHADAP PEMASARAN SAHAM PADA 

PASAR MODAL DI INDONESIA

*1 • Lembaga-lembaqa Yang Terlibat Dal am Pemasaran Saham Den 

Tujuannya

Pada ere pembangunan deuasa ini, Pemerintah berke- 

yakinan bahua Pasar Modal merupakan salah satu sarana yang 

dapat dipakai untuk menaikkan taraf hidup rakyat Indonesia 

yaitu bilamana masyarakat turut berperan serta dalam memi- 

liki saham-saham dari peruaahaan-perusahaan yang ada di In

donesia.

Untuk mencapai tujuan pokok Pasar Modal di Indonesia 

sebagaimana telah saya slnggung dalam bab terdahulu maka 

berdasarkan Kappres no. 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal 

dan berdasarkan keputusan ini Pemerintah mengambil prakar- 

ae untuk langsung menangani masalah Pasar Modal di Indone

sia dengan membentuk herbage! macam kegiatan melalui Pasar 

Modal serta lembaga per.unjangnya, sehingga dapat berkembang 

dengan sehat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk 

itu.

Sedangkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pema- 

earen saham di Pasar Modal antara lain ;

a. Badan Pembina Pasar Modal;

b. Badan Pelaksana Pasar Modal ( Bapepam );

BAB IV

40
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c. PT Danareksa;

d* Lembaga Penunjang di Pasar Modal*

Berdasarkan Keppres no, 52 tahun 1976 yang mBnjadi 

tugas dlbentuknya badan dimaksud dalam butir a adalah :

a, memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Ke- 

uangjan dalam melaksanakan uGuenangnya di bidang Pasar 

Modal berdasarkan UU no* 15 tahun 1952 tentang bursa 

dan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Ke

uangan dalam melaksanakan ueuenangnya terhadap badan usa- 

ha milik negara yaitu PT Danareksa,

Sedangkan sesuai dengan Keppres no, 52 tahun 1976 

maka untuk mengendalikan dan melaksanakan Pasar Modal sesuai 

dengan kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah, dibentuklah 

Bapepam, Badan ini berada langsung di bauah Menteri Keuang

an dan bertugas:

a, menggdakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang 

akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal* apakah 

perusahaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang te

lah ditentukan » sehat dan baik atau tidak;

b, menyelenggarskan bursa Pasar Modal yang efektif serta ofi 

sien;

c, terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahe- 

an yang menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal,

Sedang PT Danareksa sebagaimana dimaksud dalam butir c
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dibentuk berdasarkan PP no* 25 tahun 1976 dan Keppres - 

no* 52 tahun 1976.

Untuk melihat peratnan PT Danareksa dalam mekanisme 

pengauasan Pemerintah terhadap pemasaran saham di Indonesia 

terlebih dahulu kita lihat tnaksud dan tujuannya, yaitu yang 

tercantum dalam pasal 2 PP no* 25 tahun 1976 : 

a* mempercepat proses pengikut-sertaan masyarakat dalam 

pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan 

dengan jalan nembeli saham perusahaan melalui Pasar Mo

dal dan memecahnya dalam pecahan kecil ( sertifikat sa

ham ) sehingga terjangkau oleh masyarakat luas; 

b* meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan 

dana dengan membeli efek perusahaan untuk diri sendiri 

dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjual sertifikat 

sendiri agar masyarakat luas pembeli aertifikat dapat 

menikmati keuntungannya*

Kemudian menurut Keputusan Menteri Keuangan - 

no. 150/KMK.01/1981 tentang Pembentukan Dana PT Danareksa 

disebutkan :

a* PT Danareksa memisahkan sebagian kekayaannya yang beru- 

pa saham dari perusahaan yang sudah tercatat di bursa 

efek yaitu obligasi, surat berharga yang diperdagangkan 

di Pasar Uang serta uang tunai untuk pembentukan dana;

b. PT Oanareksa harus dan uajib mengelola dana sebaik-baik 

nya dengan mengutamakan kepentingan pemodal;
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c. dana harus disimpan berdasarkan peraturan pengelola ma- 

sing-masing pada bank Pemerintah yang ditunjuk ntengelo- 

1e dana, dengan'persetujuan Menteri Keuangan;

d. PT Danareksa sebagai pengelola dana menerbitkan. serti

fikat saham;

e. untuk mencegah penumpukan pemilikan sertifikat dana PT- 

Danareksa pada seseorang atau sekelompok orang PT Dana

reksa menjual sebanyak~banyaknya 100 sertifikat dana da

ri masing-fnasing jenis ® nominal Rp. 10,000,00 kepada se- 

orang pemodal;

f. sertifikat dana dapat dijual kepada koperasi dana pensi- 

un, asuransi sosial yang jumlahnya akan ditetapkan kemu- 

dian oleh Menteri Keuangan;

g« PT Danarekda uajib mernbeli sertifikat dana PT Danareksa 

yang dijual kembali oleh pemiliknya.

Sebagaimana lembaga miliknPemerintah maka PT Danarek

sa ini juga mempunyai peranan penting lainnya, di mana da- 

pat mendorong dan mendinamisir kegiatan perdagangan efek di 

bursa. Di samping itu dapat pula menstabilkan kurs saham 

yang menunjukkan gejala naik atau turun secara uajar, se - 

hingga dengan aktlfnya PT Danareksa sebagai makelafc, maka 

tidak mungkin lagi saham yang telah disertifikatkan harga- 

nya turun di bawah nominal* PT Danareksa mau membeli dengan 

harga yang lebih tinggi bila ada seseorang yang dengan mak- 

sud tertentu menurunkan harga satuan di bauah nilai. saham
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tersebut, atau menjual dengan harga yang lebih murah dari 

penauaran di bursa, bila ada yang menauarkan lebih tinggi 

dan ingin inenarik keuntungan yang berlebihan dari nilai 

saham tersebut* Jadi dalam hal ini PT Danareksa momilih 

kerja dengan tekanan pada usaha melindungi kepentingan pa

ra pemegang saham. PT Danareksa bertindak sebagai stabili- 

sator di bursa dengan maksud untuk menghindari spekulasi 

yang dapat merugikan masyarakat banyak. Di samping itu ju- 

ga melindungi sertifikatnya yang diperdagangkan di luar 

bursa, karena harganyr mengikuti kurs saha.-t aslinya yang 

tercatat di bursa. Ketidak stabilan kurs saham asli di bur

sa akan mengakibatkan pula ketidak stabilan kurs sertifikat

25
PT Danareksa.

Tentang yang dimaksud dengan lembaga penunjang harus 

kita lihat dalam hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerin

tah dalam Passr Modal di sampimg lembaga yang memberikan 

pcrnbinaan dan pengembangan, misalnya penjamin emisi, akun- 

tan public, konsultan hukum dan perusahaan penilai.

Kemudian dalam rcngka memperlancar kebijaksanaan pe

merintah tersebut ada lagi yang dinamakan "penjamin emisiH 

(underwriter). Adapun fungsi badan ini adalah untuk menja- 

min penjualan saham pada uaktu emisi pada umum, termasuk 

mengenai sisa saham yang tidak terjual habis pada inasa pasar

oc
PT Danareksa, o p . cit. , h. 259-261.
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perdana. Singkatnya fungsi dan tugas penjamin emisi adalah:

a. mempunyai fungsi pokok menjamin serta menanggung terju- 

alnya seluruh efek yang diemisikan dan membeli sisa efek 

yang tidak terjual;

b, memberikan bantur.n pada penerbit saham eaisi ( emiten ) 

yang berupa nasehat, jenis efek apa yang sebaiknya diter 

bitkan, serta dalam penentuan harga yang uajar untuk - 

emisi•

Dalam hal ini peranan penjamin emisi dilaksanakan secara

terperinci, dan emiten betul-betul dibarvtu dari aual sampai

2 6
setelah go public dilaksanakan,

Sebagai salah satu di antara lembaga penunjang Pasar 

Hodal yang lain ada yang dinamakan akuntan publik yang ber- 

tugas memberikan pendapat atas kauajaran laporan keuangan 

perusahaan yang akan go public, Uajar atau tidaknya suatu 

laporan keuangan menentukan tingkat kepercayaan dari para 

pembaca atas date yang disajikan dalam laporan keuangan* 

Pernyataan pendapat akuntan publik ini dimaksudkan 

untuk meluruskan dan sekaligus memberikan peringatan-peri

27
rtgataft di samping itu juga merupakan usaha penyempurnaan* 

Selain itu ada pula perusahaan penilai ( valuer )« 

Perusahaan penilai merupakan salah satu lembaga penunjang 

Pasar Modal guna melaksanakan penilaian kembali aktiva te-

*5

26ibld., h. 229-231.

Uauancara dengan Stsff Bapepam, tanggal 13 Agustus

1985,

27
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tap perusahaan* Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Men- 

teri Perdagangan no, I6l/Kp/Vl/1977, tanggal 7 Juni 1977 

bahua perusahaan penilai adalah perusahaan yang bidang usa- 

hanya melakukan penilaian uajar atas harta kekayaan perusa

haan baik barang-barang beruujud maupun tidak beruujud atas 

permintaan dari perusahaan langganannya, Dan selanjutnya 

dipergunakan sebagai dasar dalam penauaran efek pada Pasar 

Modal* atau dengan kata lain s

a.untuk mengetahui keadaan perusahaan yang akan go public;

b, untuk menentukan nilai uajar dari pada ektiva tetap mi

lik suatu perusahaan;

c* sebagai salah satu dasar untuk memperkirakan harga saham

yang akan dijual, sehingga mencerminkan nilai sesungguh-

nya dari perusahaan yang bersangkutan;

d* laporan hasil penilaian, dapat diambil sebagai salah sa-

tu dasar pertimbangan penjamin eraisi untuk membereskan

jeminan serta pertimbangan Bapepam, dapat tidaknya dibe-

28
rikan ijin untuk go public,

Konsultan hukum sebagai lembaga penunjang Pasar Mo

dal dalam peraiapan emisi saham dan obligasi mempunyai tu- 

gas :

a, meniliti keabsahan PT berdasarkan dokumen-dokumen asli 

dan meneliti keaslian dan kebenaran dokumen tersebut;

b. meneliti ijin yang dimiliki gune menjalankan perusahaan

^®PT Danareksa, op*cit., h. 223-224
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dan tidak ada perbuetan-perbuatan perusahaan atau direk- 

sinya yang melauan hukum;

c. meneliti dokumen-dokumen yang melindungi kekayaan peru

sahaan;

d* meneliti hak-hek pemegang sahani untuk memiliki atau men

jual saham;

e* meneliti apakah perusahaan atau direksinya sedang dalam

29
perselisihan hukum,

Perantara perdagangan efek sebagai ealah satu dian- 

tara lembaga penunjany Pasar Modal dituntut sikap yang ju~ 

jur dan dapat dipBrcaya dalam melaksanakan tugasnya yang 

merupakan syarat pokok demi tercapainya pertumbuhan dan pe- 

ngembangan Pasar Modal*

Dalam hal ini perantara perdagangan efek adalah ma- 

kelar dan komisioner sebagaimana dimaksud dalam KUHD yang 

telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan untuk melaksana

kan transaksi jual beli efek bagi kepentingan pemberi ama- 

net* Dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

no* 696/KMK.011/1985 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal 

maka dalam menjalankan usahanya, perantara perdagangan efek 

mempunyai tugas pokok :

a. menyelesaikan amanat jual beli efek dari pemberi amanat;

b. menyediekan data atau informasi bagi kepentingan para 

pemodal;

Uauancara dengan Staff Bapepam, 15 Agustus 1985.
29
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c, mnmbantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal; 

d* memberikan saran bagi pemodal;

a, tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pasar 

Modal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

berlaku*

2. Proses Yang Harus Oitempuh Dalam Pemasaran Saham

Mekanisme memasarkan saham atau go public sdalah su

atu' proses yang harus ditempuh oleh suatu perusahaan dalam 

rangka pemasaran tersebut* Dan sebagaimana telah saya sing- 

gung di depan bahua menyebar-luaskan pemiliken saham peru

sahaan adalah cara yang lasim digunakan oleh pemilik-pemi- 

lik perusahaan untuk memperoleh tambahan modal bagi perusa- 

heannya.

Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembica- 

raan sub-bab ini baiklah kita melihat beberapa faktor pen- 

dorong yang dapat memepengaruhi suatu perusahaan memasya- 

rakatkan sahamnya* yaitu bahua :

a. perusahaan memang memerlukan dana untuk penambahan in- 

vestasi sehubungan dengan adanya rencana pengembangan 

perusahaan* untuk biaya perluasan dan tambahan modal 

kerja karena menurut perhitungan kondisi pasaran masih 

menguntungkan;

b. dana yang diperldjkan tidak dapat atau tidak mudah diper- 

oleh dari pinjaman baik karena persyaraten maupun resiko 

nya;
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c. kondisl perusahaan memenuhi syarat untuk go publik.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal5 ayat 1, Kepu

tusan Menteri Keuangan RI no. 695/KP1K.011/19B5 tentang - 

Emisi Efek Melalui Pasar nodal, yaitu :

a. bertempat kedudutdan di Indonesia;

b. mempunyai modal yang disetor penuh sekurang-kurangnya 

Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah );

c. dalam dua tahun buku terakhir secara berturut-turut mem

peroleh laba dengan ketentuan perbandingan laba bersih 

tahunterakhir dan ruudal sendiri sekurang-kurangnya 10$,

d» laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan publik un

tuk dua tahun terakhir secara berturut-turut dengan per- 

nyataan pendapatan uajat tanpa syarat ( unqualified opi

nion ) untuk tahun terakhir.

Dengan masuknya perusahaan dalam bursa, dapat diha- 

rapkan bahua perusahaan-perusahaan akan memperoleh sejumlah 

keuntungan entara lain ;

a. modal lebih mudah berkembang dengan cepat karena tidak 

tergantung dati modal perusahaan sendiri;

b. untuk memperoleh keringanan pajak, karena perusahaan yang 

telah go public memperoleh prioritas keringanan pajak;

c. saham perusahaan dapat diperdagangkan di Pasar Nodal;

d. perusahaan yang mendapat kepercayaan yang lebih luas da

ri masyarakat dan dikenal oleh segala lapisan;

e. nilai saham akan naik jika perusahaan dapat berkembang
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dengan balk dan mendapat perhatien besar masyarakat pe- 

nanam modal atau pembeli saham,'

Dengan uraian tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesim- 

pulan bahua pemasaran saham merupakan care pembelanjaan yang 

menarik dan dapat dilaksanakan.

Bipandang dari sudut perusahaan maka proses pemasar

an saham kepada masyarakat ( go public ) ini dapat dibagi 

dalam dua tahap* yaitu :

a, proses intern perusahaan ( extern Bapepem );

b, proses extern perusahaan ( intern Bapepem ).

Yang dimaksud proses intern perusahaan tersebut di 

atas yaitu meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaku- 

kan ol®h calon emiten antara lain s

a. rapat umum pemegang saham ( RUPS );

b. penunijukan penjamin emisi;

c* laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan pubblik;

d, penunjukan perusahaan penilai;

e, perubahan enggaran dasar;

f, pengajuan pBrnyataan kehendak ( letter of intent ),

Sebagaimana disebutkan dalam butir a bahua go public 

hanya mungkin bila ada kehendak dari para pemegang saham 

untuk menjual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham ba- 

ru yang akan dijual kepada masyarakat, di sini ditegaskan 

bahua dalam pembelanjaan perusahaan dipilih sebagai sumber 

dana* Faktor kehendak pemegang saham ini kelihatannya meru

pakan pertimbangan yang tidsk mudah. Kemungkinan dilusi da
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ri kontrol kepengurusan ( dilution of management controle ) 

serta syarat-syerat keterbukaan merupakan variabel dominan. 

Itulah sebabnya dalam suasana inwestasi sekarang ini terha- 

dap terhadap pemegang saham lama yang bersedia menjual sa- 

ham-saham melalui Pasar Modal diberikan fasilitas atau pe- 

rengseng di bidang perpajakan.

Lebih lanjut dalam butir b disebutkan tentang penun- 

jukan penjamin emisi* Dalam konsep pembelanjaan, arus dana 

yang akan masuk harus mudah dan pasti. Kepastian ini akan 

terlaksana dengan hadirnya penjamin emisi. Pada suatu tang

gal yang disepakati bersama» dana tersebut akan diperoleh 

perusahaan dengan tidak tergantung pada tahu tidaknya saham 

yang dijual, Dengan demikian rencana perusahaan, misalnya 

untuk ekspansi, pembayaran hutang, peningketan modal kerja 

akan dapat dilakukan sesuai dengan jadual.

Sedangkan bagi perusahaan yang akan go public disya- 

ratkanadanya laporan keuangan yang telah diaudit oleh akun

tan publik minimal 2 tahun terakhir berturut-turut dan la

poran tersebut harus disertai pendapat tak bersyarat, yaitu 

etas keuajaran posisi keuangan perusahaan pada tanggal ter* 

tentu, dan hasil usaha serta perubahan sumber dan pengguna- 

an dana dari suatu masa ( tahun buku ) yang berakhir pada 

tanggal tertentu.

Tentang penunjukan perusahaan penilai yaitu bila 

akan dijual paling sedikit 15% saham, maka perusahaan dapat
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memperoleh kesempatan untuk merevaluasi aktiva tetapnya de

ngan memperoleh barbagai fasilitas keringanan perpajakan. 

Laporan penilai yang disertai pernyataan perusahaan penilai 

ini terlebih dahulu disahkan oleh Direktur Oendral Pajak.

Dalam proses intern perusahaan maka calon emiten ha

rus pula melakukan perubahan anggaran dasar. Sebagaimana 

diketahui PT-PT yang ada di Indonesia pada umumnya adalah 

PT tertutup. Salah satu ciri dari PT tertutup umumnya dalam 

anggaran dasarnya terdapat klausula "blokkering" yaitu su

atu (clausula yang menyatakan dalam hal seorang pemegang sa

ham berkehendak memindahkan sahamnya kepada orang lain9 ter

lebih dahulu harue memajuken penauaran kepada pare pemegang 

saham lainnya. Demikian pula dalam hal dikeluarkannya saham 

baru dari saham simpanan atau emisi, sebelum ditawarkan ke

pada orang lain harus terlebih dahulu ditauarkan kepada pa

ra pemegang saham yang telah ada. Sekiranya pemegang saham 

yang telah ada tidak berminat mengambil alih, atau membeli 

saham emisi, barulah saham yang bersangkutan dapat dipindah- 

tangankan atau dijual secara bebas kepada orang lain, flak a 

dengan sekarang dijadikan PT terbuka diperlukan perubahan 

anggaran dasar yaitu dengan ditiadakannya klausula blokke- 

ring tersebut.^

Sedang masalah-masalah lain yang perlu ditangani ya

itu tentang pengajuen pernyataan kehendak ( letter of in-

Rudhi Prasetya, op, cit., h. 86.
30
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tent )• Jadi setelah keinginan go public disepakati oleh 

rapat umum pemegang saham* perusahaan dapat mengajukan su

rat pernyataan kehendek ke Bapepam. Dalam surat tersebut 

dlsampaikan data-data umum mengenai perusahaan* besarnya 

jumlah saham yang akan dijual* rencana penggunaan dana yang 

masuk serta bila ada masalah-masalah yang dihadapi peruse- 

haan pada aaat ini. Disertakannya masalah-masalah dimaksud 

adalah guna memungkinkan Bapepam memberikan bantuan yang 

diperlukan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan proses intern Ba

pepam yaitu dengan diterimanya letter of intent tersebut* 

maka dimulailah proses go public* yang dilakukan Bapepam 

terhadap emiten* Ini berarti bahua Bapepam secara formal 

sudah dapat memulai proses evaluasi dan penelitian-peneli- 

tiannya*. hal ini dimaksudkan untuk melindungi pemodal ter- 

hadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Adapun 

proses evaluasi dan penelitian tersebut meliputi :

a. menjawab letter of intent dan sedapat mungkin memberikan 

bantuan bagi masalah yang diajukan oleh calon emiten*

b. meneliti apakah pernyataan pendaftaran yang diajukan su-. 

dah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Nenteri Ke

uangan no. 695/KMK.011/1985 dan dengan diterimanya per

nyataan pendaftaran ini* make Bapepam secara formal su

dah akan memulai proses evaluasi den penelitiannya, dan 

profisi pendaftaran ini akan diperhitunghan lebih lanjut.
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mengirimkan daftar pertanyaan ( questioner ) untuk keleng 

kapan data yang mencakup bidang-bidang : hukum, tenaga 

kerja, produksi, pemasaran, akuntansi dan perpajakan, ma- 

salah kebursaan. Uaktu yang diperlukan oleh calon emiten 

untuk mempersiapkan jauaban tidaklah soragaw satu dengan 

yang lain tergantung dari jadual go public* 

mengedakan evaluasi dan penelitian setempat. Berdasarkan 

jauaban emiten di atas, Bapepam akan mangadakan tindak 

lanjut berupa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh 

biro-biro di lingkungan Bapepam sesuai dengan fungsi m 

masing-masing. Dalam kegiatan ini termasuk pula peneli

tian terhadap kesiapan emiten dalam kegiatan balik nama 

saham dan pengujian terhadap masalah-masalah lain yang 

diperlukan. Dari laporan tersebut dibuat suatu laporan 

intern mengemai sehat tidaknya suatu perusahaan untuk 

go public*

Selama proses pemeriksaan berlangsung dilakukan pula pe- 

nelaahan penelitian dokumen lain, seperti : prospektus, 

perjanjian emisi, perjanjian antar penjamin emisi, per- 

janjian penjualan, comfort letter, legal opinion, anggar- 

an dasar. Dan khusus untuk anggaran dasar ini Bapepan 

akan memberikan rekomendasi tertulis pada Departemen Ke- 

hakiman dalam rangka perubahan anggaran dasar sebagaima

na telah saya uraikan sebelumnya. Pembahasan tersebut di- 

atas dilakukan Bapepam bersama emiten dan lembaga penun-
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jang lainnya*

f. bila hasil ev&luasi akhir Bapepam telah menyimpulkan 

bahua perusahaan memenuhi syarat untuk go public maka 

sebagai proses terakhir evaluasi dan penelitian akan 

dilakukan dengar pendapat akhir yang bersifat terbuka* 

Pada seat ini Bapepam akan mengajukan pertanyaan-perta- 

nyaan inti ysng mencekup aspek-aapek sebagaimana terse

but di atas# Pertanyaan itu dikirim pada calon emiten 

untuk terlebih dahulu dijawab aecara tertulis dan di - 

samping itu juga diajukan pada lembaga penunjang. Per

tanyaan dan jauaban itu akan diulang dalam acara dengar 

pendapat. Setelah itu kepada perusahaan diberikan surat 

ijin menauarkan efek yang ditanda-tangani oleh Ketua 

Bapepam.

g. dalam kegiatan pasar perdana, Bapepam khususnya bagian 

penyelenggaraan bursa dan pengauasan perdagangan efek 

selalu memonitor semua aktifitas yang seharusnya dilak- 

sanakan oleh penjamin emisi maupun para brokers sesuai 

dengan apa yang telah disepakati dalam prospektud. Keua- 

jibart-keuajiban yang dilaksanakan oleh para penjamin 

emisi selama masa pasar perdana ini ialah mengiklankan 

dari prospektus, mrlayani pemesan saham, penjatahan sa

ham, pengembalian uang pesanan. Di samping tugas-tugas 

tersebut setelah masa perdana berakhir para penjamin 

emisi berkeuajiban membayarkan hasil emisi kepada emiten
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setelah dipotong biaya pendaftaran atas jasa para 

penjamin emisi* Sernua kegiatan-kegiatan tersebut diikuti 

agar jangan sampai merugikan para pemodal. Penjamin emi

si berkeuajiban untuk melaporkan aktivitas penjatahan 

pada Bapepam. Dalam kegiatan penjatahan diprioritaskan 

pesanan-pesanan dari pemodal kecil. PT Danareksa diberi 

hak untuk membeli saham yang ditauarkan minimal 50$.

h. setelah mase perdana berakhir, maka kegiatan selanjutnya 

adelah mencatatkan saham yang telah diperdagangkan di- 

pasar perdana bursa efek, untuk itu akan diperhitungkan 

listing fee ( pencatatan biaya pendaftaran ) oleh fihek 

Bapepam yang juga bertindak sebagai pengelola bursa*

Yang boleh ambil peranan dalam transaksi di bursa adalah

terbatas pada para perantara yang telah menjadi anggota

. 31 
bursa.

31
Bapepam dan PT Danareksa, op,cit« . h. 14-16 serta 

dilengkapi uauancara dengan staff Dapepam, 15 Agustus 1985.
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BAB V 

P E N U T U P

1 • .Kesimpulen

Setelah saya menguraikan bab demi bab dalam skripsi 

ini, maka saya ingin memberikan beberapa kesimpulan, anta- 

ra lain sebagaimana terurai di bauah ini,

Pasar Modal adalah merupakan suatu peruujudan upaya 

Pemerintah dalam rangka mengumpulkan dana bagi pembiayaan 

pembangunan serta sebagai sarana pemerataan pendapatan me

lalui penyebaran pemilikan saham kepada masyarakat.

Melalui Pasar Modal masyarakat dapat ikut memiliki 

saham-saham yang ada dan ikut menikmati serta memperoleh 

hasil pendapatan dari keuntungan yang diperoleh PT dalam 

satu jalur sejalan dengan tujuan pembangunan menuju suatu 

masyarakat sejahtera yang adll dan makmur, Demikian tegas- 

nya dengan perusahaan-perusahaan go public, make masyarakat 

pembeli saham dapat ikut menikmati keuntungan yang dipero- 

leh perusahaan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

taraf hidup mareka.

Ikut campurnya Pemerintah dalam pengelolaan sektor 

usaha suasta khususnya terhadap perusahaan-perimsahaan go 

public merupakan salah satu faktor yang sangafc menunjang 

dalam pencapaian tujuan meningkatkan kemampuan perusahaan 

suasta yang ada itu dan sekaligus dimanfaatkan untuk peme

rataan pendapatan. masyarakat melalui pemilikan saham peru-

57
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aahaan,

Pengembangan Pasar Modal di Indonesia diperlukan bu- 

kan saja sebagai salah satu cara untuk keberhasilan pemba

ngunan nasional tetapi juga sebagai wadah untuk dunia usaha 

suasta memperoleh tambahan dana guna meningkatkan usahanya.

Pemerintah telah berusaha agar Pasar Modal dapat di- 

gunakan sebagai salah satu alst untuk memeratakan pendapat

an* Hal ini diusahakan dengan menyecjiakan perangkat peratur 

an-peraturan dan pembentukan lembaga penunjangnya.

Go public sebaiknya tidek saja dikaitkan dengan ren- 

cane perluasan perusahaan* tetapi dapat juga dikaitkan de

ngan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka Indonesianisasi 

etau peningkatan saham nasional dari perusahaan PMA«

Bagi perusahaan ( PT ) yang bermaksud mencari dana 

melalui penjualan saham di Pasar Modal, tidaklah dengan b 

begitu saja dapat langsung menauarkan sahamnya di Pasar Mo

dal tetapi harus melalui suatu tata cara tertentu sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Manteri Keu

angan no, 695/KMK*011/1985 tentang Emisi Efek Melalui Pasar 

Model dan Keputusan Ketua Bapepam no. 014/PM/1978 tanggal-

20 Agustus 1978 tentang Ketentuan Pelakeana Penjaminan Emi

si Efefk* yang kesemuanya itu dimaksudkan agar masyarakat 

pemodal terlindung.
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