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PENUTUP 

1. KemnpoR' 

1. 	Due diligence wajib dilakukan oleh profesi. penunjang paGir modal &9rta penjamio. 

emisi dalam pm~s penawaran umum yang hams bekelja seem proinional dan 

iodependen untuk memberikan infoImati ynag beritikan taka matenal tenebut 

dengan tran1paran~ benarl' dan sesuai keadaan di lapangan. Hal ini dialUr dalam pasal 

78 dan pasal 79 Uodang..Undang Nomor 8 Tabon 1995 mengenai Pasar Modal. 

Hafil due diligence tersebut ~lanjutnya dimuat dalam pemyataan pendaftamn dan 

dia.iukan ke Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM ) .. mtuk d.,eriksa dan 

telanjullya dinyatakan eiektif Apabila pemyataan pendaftaran tenebuttelah efektif 

maka dimulailah kegiatan penawaran umum yang terdiri atas pemesanan~ 

penjatahan~ pengembalian lisa uang,. penca1atan 7 dan perbandingan harga dengan 

laba bersih yang diperoleb. Penawanm umum saham di bursa efek: adalab 

merupakan tahap akhir dan proses penjualan saham yang dilakukan oleh 

perusthaao emiten. 

2. 	 Pertanggungjawaban dati profes penmjang akan muncul ketika terdapat 

ke1idakbenamo infonnam mengenai data..data perusahaan dalam proq>ektus atauplDl 

pemyataan pendaftarao. Pertanggungjawaban tenebut wajib diberikan oleh protem 

penu~iang paSlr modal didaGirkan pada alasan bahwa mereka adalah protesi 

penunjang yang terlibat dalam protes pemeriksaan kondisi perusahaan emiten ~rta 

mencanbJmkaonya dalam pemya1Ban pendaftaran dan pnupektus. 
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Pertanggungjawaban yang diberikan oleh profesi penunjang dapat bempa 

pertanggungjawaban mcara hukum,. pemberian ganti mgi teJhadap investor yang 

dirugikan £etta pertanggtmgjawaban 9!Cara moral £elUai kode etik profesi 

penunjang pasar modal. Dalam hal penegakkan hukum yang dilakukan terbadap 

kaw s pemberian infonnasi yang tidak te wai dengan tBkta material adalah bempa 

pemeriksaan dan diJanju1kan dengan penyidikan 12thadap pihak-pihak yang dimga 

terlibat dalam kasus pemberian infonnasi yang tidak benar 12rsebut Penegakkan 

hukum wi juga memberikan Slnkff bempa sanksi amunistratif,. sanka pidana £erta 

gann rugi secsm. perdata. 

2.8... 

1. 	 Dengan akan datangnya era petdagangan bebaB; mm .dab £ewajamya apabila 

pemSlhaan yang benifat tertutup hams mulai membuka peru8lbaanoya tmtuk 

masukoya dana dan invemor. Hal ini dilakukan dengan cara menjual sahamnya ke 

masyarakat Namun fEbelum penjualan saham teISebut dilaksanakan • ~baiknya 

pemSlhaan tersebut mulu mempeniapkan koodisi perusahaanoya. Persiapan 

tenebut dilakukan dalam bidang hukum~ keuangan dan membaDglDl jaringan bisois 

yang bait. Peniapan yang baik tersebut akan meningka1kan citra perusabaan dan 

nannnya akan meningka1kanhatgajual saham di bursa efek. 

2. 	Profesi pentmjang pasar modal wajib tmtak tetap beketja ~cara proferiooal,. 

iodependen terta obyektif Sikap tersebut temp dijaga dan terns dikembangkan 

dengan melakukan berbagai pelatihan profesi penunjang pasar modal. ~rta 

melakukan pelbaikan temadap kode etik profesi penunjang pSSlr modal Hal ini 

akan meningka1kan kepercayaan dari inve&tor kepada peruBlhaan emiten tersebu~ 
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~hingga ~cara Y1l1idis pihak pemsahaan emiteo akan terhindar dari penna.lahan 

hukum betkaitan dengan kebenamn infotm.aa. 

3. 	 Berkai1an dengan pentingnya dUl! diligence dalam pm~s penawaran umum ~rta 

~iring dengan kemajuan yang 1etjadi dalam Wnia paEllr modal,. maka tebaiknya 

masalah due diligence ini diatur oleh mating..ma_g pmfeti penunjang pBsar modal. 

Sehingga abn lebih mempeonudah dan meningka1kan kmetja proEti penunjang 

daJam kaitannya dengan penawaran umum. 

http:infotm.aa

