
TANGGUNG GUGAT EMITEN ATAS KEBENARAN INFORMASIFAKTA 
MATERIAL DALAM PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM SAHAM 
PERUSAHAAN PERSEROAN  
NURUSOBAH  
Pembimbing : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. 
CAPITAL MARKET ; MARKET – LAW AND LEGISLATION  
KKB  KK-2  THB   03 / 09   Nur   t  
Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library  

 
ABSTRAKSI 

 

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan 
tujuan agar pihak lain membeli Efek (Pasal 1 Butir 26 UUPM). Oleh karena itu setiap 
perusahaan, termasuk badan Usaha Milik Negara (BUMN),  yang akan melakukan 
penawaran umum juga akan membuat dan menerbitkan Prospektus yang berisi rangkaian 
informasi fakta material mengenai perusahaannya baik yang terkait dengan masalah 
finansial, legal, maupun operasional perusahaan.  

 

Bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, prospektus merupakan salah satu 
instrumen untuk menampilkan performa perusahaan sedemikian rupa agar menarik bagi 
pemodal sehingga perusahaan bernilai tinggi.  

 

Bagi pemodal, prospektus merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan informasi 
sebagai referensi untuk mengetahui prospek kinerja emiten, dan menjadi acuan untuk ikut 
serta membeli atau tidak membeli efek.  

 

Disamping isi dan muatan prospektus yang kompleks, dalam proses penyusunannya pun  
banyak melibatkan lembaga/profesi penunjang di bidang pasar modal yang masing-masing 
berperan sesuai keahliannya.  

 

Berdasarkan peraturan Bapepam, suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta 
material mengenai Penawaran Umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan 
pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek, dan dilarang memuat informasi yang tidak akurat atau tidak benar atau juga yang 
menyesatkan. Akan tetapi dalam praktek dapat terjadi prospektus ternyata memuat 
informasi yang tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan atau juga tidak memuat fakta 
material baik karena kelalaian dalam penyusunanya maupun karena kesengajaan dengan 
maksud untuk menampilkan performa perusahaan emiten sebaik mungkin (window 
dressing) agar efek perusahaan memiliki nilai yang tinggi.  
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Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai tanggung gugat emiten 
atas kebenaran informasi fakta material dalam prospektus penawaran umum saham 
Perusahaan Perseroan, disamping itu dibahas juga mengenai implementasi prinsip 
keterbukaan dalam penawaran umum saham Perusahaan Perseroan. 
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