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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, semakin banyak Perseroan Terbatas yang memutuskan untuk 

meningkatkan modal usahanya melalui sektor Pasar Modal. Kegiatan yang lazim 

dilakukan ialah dengan menawarkan sahamnya ke masyarakat melalui Penawaran 

Umum Saham Perdana, yang dikenal juga dalam Bahasa Inggris dengan istilah 

Initial Public Offering atau go public. Bursa Efek Indonesia mencatat 539 

perusahaan tercatat (listed company) sampai pada saat ini, sehingga dapat 

dikatakan terdapat kurang lebih 500 Perseroan Terbatas di Indonesia yang telah 

melakukan Penawaran Umum Perdana1.  

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya 

akan disebut UUPM”) mengartikan Penawaran Umum sebagai “Kegiatan 

penawaran Efek2 yang dilakukan oleh Emiten3 untuk menjual Efek kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan 

peraturan pelaksanaanya”. 

Definisi yang diberikan oleh UUPM kurang spesifik mengingat kegiatan 

Penawaran Umum di dalam dunia pasar modal sangatlah beragam. Penawaran 

Umum yang objeknya saham terbagi menjadi dua jenis yaitu Penawaran Umum 

                                                             
1 http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx.diakses pada 

tanggal 10 Oktober 2016, pukul 12.43 WIB 
2 Efek adalah surat berharg, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas 
Efek dan setiap derivative dari Efek. (Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal).  
3 Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum (Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal). 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx


 
 

Saham Perdana (go public)  dan Penawaran Umum Saham Terbatas yang 

biasanya dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yang 

sering disebut juga dengan secondary public offering atau right issue. Dengan 

demikian, penulis mengutip definisi Initial Public Offering dari Black’s Law 

Dictionary sebagai berikut “a company’s first public sale of stock; the first 

offering of an issuer’s equity securities to the public through a registration 

statement4 (secara bebas dapat diterjemahkan sebagai penjualan perdana saham 

perusahaan kepada masyarakat/publik’ penawaran saham perdana oleh penerbit  

/perusahaan kepada masyarakat melalui pernyataan pendaftaran)” 

Black’s Law Dictionary juga mendefinisikan Going Public secara khusus  

sebagai “The process of a company’s selling stock to the investing public for the 

first time (after filing a registration statement under applicable securities laws), 

therefore by becominga public corporation5 (secara bebas dapat diterjemahkan 

sebagai  sebuah proses penjualan saham oleh perusahan kepada publik untuk 

pertama kalinya (setelah mengajukan pernyatan pendaftaran berdasarkan 

peraturan pasar modal yang terkait), sehingga menjadi perusahaan public.” 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa go public 

adalah prosesnya sedangkan kegiatan atau peristiwa hukumnya adalah Initial 

Public Offering atau Penawaran Umum Saham.  

Keberadaan pasar modal adalah sebagai sarana pendemokratisasian 

perusahaan6 kepada masyarakat, oleh karena itu diperlukan gambaran umum yang 

                                                             
4 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Ninth Edition, (USA, West, Thomson Business, 2009) 

hal. 1189. 
5 Ibid, Hal.760 
6 Raffles, Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Kaitannya dengan 

Pengelolaan Perusahaan yang Baik, Jurnal Ilmu Hukum “Inovatif”, Program Magister Hukum 

Universitas Jambi, Vol IV, No V, Tahun 2015, hal. 28. 



 
 

utuh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan yang menawarkan 

saham ke masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan dan penerapan 

Prinsip Keterbukaan (Disclosure System) adalah penting dan mutlak. Prinsip ini 

tidak hanya dianut oleh pasar modal Indonesia namun juga di seluruh dunia. Dari 

sisi perusahaan, prinsip ini menuntut adanya good corporate governance yang 

dikenal dalam Hukum Perusahaan. 

Good Corporate Governance lahir untuk mendorong terciptanya pasar 

yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. 

Salah satu asas dalam Good Corporate Governance ialah transparansi 

(transparency). Prinsip dasar asas ini ialah dalam rangka untuk menjaga 

obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi 

yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya7. 

Baik Prinsip Keterbukaan maupun Asas Transparansi dianut dalam sistem  

pasar modal, dengan demikian perusahaan yang masuk ke dalam dunia pasar 

modal secara mutlak menerapkan keterbukaan dan transparansi secara mutlak. 

Bentuk perwujudan Prinsip Keterbukaan dalam pelaksanaan go public ialah 

pengajuan dokumen Pernyataan Pendaftaran (registration statement) ke otoritas 

pasar modal. Pasal 19 UUPM mendefinisikan Pernyataan Pendaftaran sebagai 

                                                             
7 Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2006, hal. 5 



 
 

“Dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh 

Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.” 

Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk serta isi Pernyataan Pendaftaran 

dapat ditemukan dalam Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen 

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, 

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai 

Prospektus. Peraturan ini menggantikan Peraturan Bapepan No. IX.C.1 Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-113/PM/1996 yang 

mengatur hal yang serupa.  Pernyataan Pendaftaran yang merupakan dokumen 

prasyarat dalam mendapatkan pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan go 

public harus sekurang-kurangnya memuat: 

1. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran 

2. Prospektus 

3. Prospektus ringkas 

4. Prosepektus awal (jika ada) 

5. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan 

Pendaftaran. 

Perusahaan atau calon emiten bertanggung jawab atas ketelitian, 

kecukupan, kebenaran serta kejujuran dari semua informasi yang terdapat dalam 

Pernyataan Pendaftaran dan dokumen-dokumen lain yang disampaikan kepada 

OJK.  Hal ini dikarenakan Pernyataan Pendaftaran menitikberatkan pada 

informasi yang pada akhirnya akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk 

mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, perusahaan atau calon emiten 

harus memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan sehingga 



 
 

memungkinkan para investor untuk mengambil keputusan secara baik dan 

menggambarkan semua resiko yang mungkin ada dalam investasi yang akan 

dilakukan.  

Pada dasarnya, terdapat tiga jenis informasi yang perlu diketahui oleh 

calon investor untuk mengetahui kondisi calon emiten yaitu antara lain8: 

1. Informasi yang bersifat fundamental 

Informasi yang dikatakan fundamental ialah infirmasi yang berkaitan dengan 

keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang sejenis, dan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan tersebut di 

masa yang mendatang. 

2. Informasi yang berkaitan dengan masalah teknis 

Dalam hal ini, informasi yang dimaksud ialah informasi yang berkaitan 

dengan faktor teknis yang penting untuk diketahui oleh calon investor. 

3. Informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan 

Informasi ini berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik dan keamanan suatu 

negara. 

Bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang dapat memberikan gambaran 

informasi mengenai kondisi emiten secara menyeluruh adalah Prospektus. Melalui 

informasi yang terdapat dalam Prospektus inilah, calon investor pada akhirnya 

memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Definisi Prospektus yang diberikan 

oleh UUPM adalah “setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran 

Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek” 

 

                                                             
8 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi), (Semarang: Rineka 

Cipta, 2001), hlm. 88-89. 



 
 

Definisi Prospektus yang diuraikan dalam Black’s Law Dictionary adalah “a 

printed document that describe the main features of an entreprise (esp. a 

corporation business) and that is distributed to prospective buyers or investors; 

esp. a written description of a securities offering (secara bebas dapat 

diterjermahkan sebagai dokumen tertulis/tercetak yang mendeskripsikan fitur 

utama dari sebuah perusahaan (terutama perusahaan bisnis) dan didistribusikan 

kepada investor atau pembeli berpotensi; deskripsi tertulis dalam rangka 

penawaran saham)9 

Dengan demikian, Prospektus harus sudah siap dan dibaca serta dpahami 

oleh calon investor sebelum mereka menyatakan minat untuk membeli saham 

yang ditawarkan. 

 Otoritas Pasar Modal mengatur tiga jenis Prospektus yang harus disiapkan 

oleh calon emiten dalam rangka go public, yaitu Prospektus Ringkas, Prospektus 

Awal dan Prospektus Final dalam Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang 

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran 

Umum Efek Bersifat Ekuitas. Ketiga prospektus ini semuanya merupakan 

dokumen keterbukaan yang memuat informasi tertulis mengenai rencana go 

public dan keadaan perusahaan dengan tujuan agar pihak lain membeli efek yang 

dikeluarkan oleh calon emiten. Perbedaan diantara ketiga Prospektus tersebut 

terletak pada waktu pengeluaran Prospektus oleh calon emiten.  

 Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal dikeluarkan sebelum pernyataan 

pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan Prospektus Final dikeluarkan setelah 

pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Dari segi isi/substansi, Prospektus 

                                                             
9 Bryan A. Garner, Opcit, hal. 1342. 



 
 

Ringkas dan Prospektus Awal belum lengkap dalam beberapa bagian meskipun 

bagian tersebut bukan merupakan komponen yang penting bagi calon investor 

untuk mengambil keputusan investasinya. Ketidaklengkapan informasi dalam 

Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal adalah akibat belum efektifnya 

pernyataan pendaftaran dan belum ditentukannya beberapa informasi oleh calon 

emiten. Oleh karena penerbitan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan 

efektif oleh OJK, maka Prospektus jenis ini harus dibaca sebagai kesempatan 

untuk mempelajari lebih awal efek yang akan ditawarkan oleh calon emiten 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

Dengan demikian, calon investor harus berhati-hati dan tidak mengambil 

keputusan untuk memesan atau menyatakan komitmen membeli efek tersebut. 

Prospektus final adalah prospektus yang sudah berisi informasi yang 

lengkap mengenai efek yang ditawarkan oleh emiten, jadwal pelaksanaan go 

public, keadaan atau kondisi dari emiten yang harus diketahui oleh public dan 

informasi material lainnya. Informasi yang harus dicantumkan dalam prospektus 

final sekurang-kurangnya dibagi menjadi 21 Bab sebagai berikut: 

1. Daftar Isi; 

2. Ringkasan prospektus; 

3. Penawaran umum; 

4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum; 

5. Pernyataan utang; 

6. Ikhtisar data keuangan penting; 

7. Analisis dan pembahasan oleh manajemen; 

8. Faktor resiko; 



 
 

9. Kejadian pentiung setelah tanggal laporan akuntan public; 

10. Keterangan tentang emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan 

prospek usaha; 

11. Ekuitas; 

12. Kebijakan dividen; 

13. Perpajakan; 

14. Penjaminan emisi efek (jika ada); 

15. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain; 

16. Ketenmtuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting lainnya 

terkait pemegang saham; 

17. Tata cara pemesanan efek bersifat ekuitas; 

18. Penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian efek 

bersifat ekuitas; 

19. Pendapat dari segi hukum; 

20. Laporan keuangan; dan 

21. Laporan penilai dan laporan tenaga ahli (jika) ada.  

Sebagaimana diuraikan diatas, Prospektus final-lah yang pada akhirnya 

menjadi penentu bagi calon investor untuk berinvestasi atau tidak. Mengingat 

investasi saham di pasar modal adalah kegiatan sarat dengan resiko, maka 

prospektus yang baik adalah dokumen keterbukaan yang tidak hanya bermaksud 

menjual tetapi juga menyampaikan kepada investor pesan untuk berhati-hati 

dalam berinvestasi. Prospektus tidak hanya menggambarkan rencana-rencana 

tetapi juga harus menyampaikan pesan bahwa jika suatu rencana, situasi, kejadian 

atau target tidak dapat dicapai oleh emiten, maka investasi yang ditanamkan dapat 



 
 

terancam nilainya atau harga efek yang dibeli akan turun10. Dengan kata lain, 

Prospektus tidak hanya berisi informasi yang bagus-bagus saja tetapi juga 

kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan yang matang bagi calon investor.  

Uraian dalam prospektus harus bersifat komunikatif dan jelas. Fakta-fakta 

dan pertimbangan-pertimbangan yang penting harus dibuat ringkasannya dan 

dicantumkan pada bagian awal prospektus. Urutan penyampaian fakta dalam 

Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta terhadap masalah tertentu, dan bukan 

merupakan urutan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan yang terkait. Emiten 

harus sangat berhati-hati dalam penggunaan foto, diagram, atau table dalam 

Prospektus karena dikhawatirkan dapat memberikan kesan menyesatkan kepada 

masyarakat. Emiten juga harus menjaga supaya penyampaian informasi yang 

bersifat penting dan material tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang 

penting sehingga pada akhirnya informasi yang bersifat penting tersebut lolos dari 

perhatian pembaca. 

 Dalam hal informasi yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 

4/POJK.04/2017 dirasa kurang relevan dengan keadaan emiten tertentu, maka 

dapat dilakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material. Pengungkapan 

atas fakta material harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai 

dengan bidang usaha atau sektor industrinya sehingga prospektus tidak 

menyesatkan. Tim penyusun prospektus, dalam hal ini emiten, penjamin 

pelaksana emisi, lembaga dan profesi penunjang, bertanggung jawab dalam 

menentukan dan mengungkapkan fakta yang dimaksud11.  

                                                             
10 Hamud Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2006) Hal. 186. 
11 Agus Kretarto, Investor Relations, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2001), hlm. 87 



 
 

Masalah yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan 

pada go public adalah pemberian informasi dalam prospektus yang kurang 

lengkap atau sumir sehingga menjadi informasi yang menyesatkan. Walaupun 

investasi adalah kegiatan yang beresiko, namun calon investor memiliki hak 

terhadap informasi yang akurat dan jelas supaya dapat melakukan pertimbangan 

yang matang mengenai keputusan investasinya. Dalam hal emiten telah berupaya 

memberikan informasi sejelas dan seakurat mungkin sesuai kemampuannya, 

namun investor tetap mengalami kerugian akibat investasi maka hal tersebut aman 

untuk dikatakan sebagai investment risk yang harus ditanggung oleh investor serta 

tidak dapat meminta pertanggung jawaban dan ganti rugi. Hal tersebut menjadi 

berbeda apabila investor membuat keputusan investasi lalu mengalami kerugian 

setelah membaca informasi dalam prospektus yang menggambarkan keadaan 

positif namun ternyata sifatnya menyesatkan.  

Isu mengenai penerapan prinsip keterbukaan bukan merupakan hal baru 

dan sudah mendunia dalam dunia pasar modal. Istilah lain yang dipakai untuk 

mendeskripsikan misleading information ialah misstatement atau 

misrepresentation. Hal yang penting untuk diperhatikan ialah pemberian 

informasi dalam prospektus seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai 

misleading dan bagaimana pengaturan mengenai pertanggung jawabannya 

(prospectus liability). 

Salah satu perkara klasik mengenai misleading information terjadi di 

Inggris pada abad ke 18 yang dikenal dengan Derry Vs Peek dengan case 

summary sebagai berikut12: 

                                                             
12 http://www.casebriefs.com/blog/law/torts/torts-keyed-to-epstein/misrepresentation/derry-v-

peek/, diakses pada 12 Oktober 2016, pukul 10.09 WIB. 

http://www.casebriefs.com/blog/law/torts/torts-keyed-to-epstein/misrepresentation/derry-v-peek/
http://www.casebriefs.com/blog/law/torts/torts-keyed-to-epstein/misrepresentation/derry-v-peek/


 
 

““Plaintiff received a prospectus regarding the incorporation of 

Defendant’s company, which highlighted that the company would have the 

right to use steam or mechanical power. After receiving the prospectus, 

Plaintiff bought shares of the company, relying on the allegations of the 

prospectus, and believing that the company had the absolute right to use 

steam or mechanical power. The board of trade refused to allow steam or 

mechanical power, and the company was wound up, unable to complete its 

work. Thereafter, Plaintiff brought suit against Defendant for fraudulent 

misrepresentations. The trial judge dismissed the action, after coming to 

the conclusion that the directors knew that the use of steam or mechanical 

power was contingent on the board of trade and it was not unreasonable 

or deceitful for them to rely on the board. On appeal, the dismissal was 

reversed, because the court found that the Defendants may have 

reasonably believed the prospectus and, because they did not have 

reasonable grounds for what they wrote in the prospectus, they should be 

held liable for Plaintiff’s reliance. Defendant appealed.” 

Inti dari perkara diatas ialah penggugat mengalami kerugian karena telah 

membeli saham setelah membaca informasi dalam prospektus. Salah satu 

keterangan yang menyakinkan penggugat untuk membeli saham tergugat ialah 

tergugat memiliki hak untuk menggunakan tenaga uap atau tenaga mesin namun 

ternyata pada kenyataannya penggunaan uap atau tenaga mesin tidak 

diperbolehkan sehingga tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Perkara 

ini bukan perkara yang secara langsung merujuk pada go public, namun terdapat 

persamaan pada prinsipnya mengenai pemberian informasi yang menyesatkan 

dalam prospektus dan merugikan pembeli sahamnya. Perkara ini diklasifikasikan 

sebagai tort of deceit.  

Berbeda dengan Derry vs Peek, perkara Danier Leather merupakan 

perkara yang terjadi di Ontario mengenai misleading information dalam 

prospektus go public yang pada akhirnya diakhiri dengan pertanggung jawaban 

perdata. Duduk perkara Danier Leather adalah sebagai berikut13: 

                                                             
13 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2386/index.do, diakses pada tgl 12 Oktober 

2016, pukul 11.00 WIB 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2386/index.do


 
 

 

“In May 1998 Danier (a manufacturer and seller of leather clothing and 

accessories) undertook an initial public offering of its shares. The 

prospectus contained a forecast that included Danier's projected revenue 

and earnings for the last quarter of its fiscal year. 

 

An internal company analysis, prepared a few days before the offering 

closed but after the final prospectus had been filed, showed that Danier's 

fourth-quarter revenue and earnings were lagging behind a front end-

loaded internal store budget. However, on the date of closing Danier's 

senior management still believed that Danier could achieve the forecasted 

results, in part because of two planned sales promotions scheduled for the 

last six weeks of the fiscal year: the annual Victoria Day sale and a June 

promotion. 

 

The Victoria Day sale began the day after the offering closed. 

Unfortunately, the results of the sale were disappointing. Upon 

considering the results and investigating the matter further, Danier's chief 

executive officer concluded that the unexpected low sales were due to 

unseasonably hot weather across Canada. He told the underwriters that if 

the unseasonably hot weather continued, he could no longer be confident 

that Danier would meet the forecast. Danier's lawyer recommended that 

Danier assume the worst (that the hot weather would continue into June), 

and that the company prepare and file a revised forecast (under then 

National Policy 48) with the Ontario Securities Commission, which it did. 

Danier's announcement of the revised forecast precipitated a significant 

temporary decline in its share price on small volumes. However, the 

weather later cooled and Danier's sales rebounded. By the end of the 

fiscal year, Danier had substantially achieved its original forecast. 

 
Nonetheless, the plaintiffs began a class proceeding for prospectus 

misrepresentation under Section 130(1) of the Securities Act.” 

Inti dari perkara Danier Leather Case ialah, perusahaan memberikan 

informasi dalam prospektus go public mengenai perkiraan pendapatan dan 

keuntungan pada akhir tahun pajak berjalannya. Namun, oleh karena satu dan lain 

hal, proyeksi tersebut dikhawatirkan tidak dapat terjadi sehingga perusahaan 

mengeluarkan revisi atau perbaikan terhadap informasi tersebut. Meskipun pada 

akhirnya perusahaan mencapai keuntungan dan pendapatan sebagaimana 

diuraikan dalam prospektus go public yang pertama, para penggugat (pemegang 



 
 

saham public) sudah mengajukan gugatan dengan dasar prospectus 

misrepresentation sesuai dengan Securities Act 1933. 

Prospectus misrepresentation (misleading information atau misstatement) 

dan prospectus liability sudah mendapatkan pengaturan secara khusus di beberapa 

negara. Di negara Australia, istilah yang dipakai untuk misleading information 

dalam prospektus adalah prospectus misstatement yang diatur dalam Part 6D.3 

Corporations Act, yang menggantikan bagian dari Part 7.11 dari Corporations 

Law yang orisinil, dengan diundangkannya Corporate Law Economic Reform Act 

(CLERP Act) pada Maret 200014. 

The Securities Act 1933 di Amerika Serikat yang dikenal juga dengan 

sebutan “Truth in Securities Bill” dibentuk berdasarkan full disclosure kepada 

investor dalam proses peningkatan modal. Peraturan ini disusun mengikuti 

England Companies Act 1929 yang mengandung empat elemen kunci sebagai 

berikut: 

1. Pengajuan pernyataan pendaftaran untuk penawaran (filing of a registration 

statement for offerings); 

2. Masa tunggu sebelum penjualan dapat dilaksanakan (imposition of a waiting 

period before sales could be made) 

3. Penyampaian prospektus sebelum penjualan disimpulkan (the delivery of a 

prospectus before ales could be concluded); dan  

4. Pertanggung jawaban secara perdata untuk misstatements (civil liability 

provisions for misstatements) 

                                                             
14 Greg Golding, The Reform of Misstatement Liabilty in Australia’s Prospectus Laws, 

Dissertation, 2001, hal. 3 



 
 

Landasan untuk pertanggung jawaban dalam hal terjadi prospectus misstatements 

adalah Section 11 dari Securities Act bagi misstatements dalam pernyataan 

pendaftaran dan Section 12 Securities Act 1933 untuk misstatements dalam 

penjualan efek secara umum.  

 Pengaturan mengenai prospectus liability di Hongkong terdapat di Section 

40 dan 342.E Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance  

(Cap 32 of the Laws of Hongkong) (“C(WUMP)O”)15. Section 40 C(WUMP)O 

mengatur mengenai pertanggung jawaban perdata yaitu ganti rugi (compensation) 

kepada semua pembeli saham yang beritikad lalu mengalami kerugian  karena 

informasi menyesatkan dalam prospektus.  

Di Indonesia sendiri, Pasal 81 UUPM mengatur bahwa  

“setiap pihak yang menawarkan efek (dalam hal ini termasuk saham) 

dengan menggunakan Prospektus atau cara lain, baik tertulis maupun 

lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau 

tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib 

bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud.”  

 

Pasal 81 UUPM sebagaimana diuraikan di atas memberi kesempatan 

kepada pihak yang menderita kerugian akibat misleading information dalam 

prospectus untuk meminta pertanggung jawaban, namun dalam pasal-pasal 

berikutnya di UUPM tidak ada pengaturan lebih lanjut melalui apa proses ganti 

rugi tersebut dapat diajukan?  Apabila kita melihat rumusan Pasal 102 sampai 

dengan Pasal 111 UUPM yang mengatur mengenai sanksi, tidak ada penjelasan 

apakah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 81 UUPM terancam sanksi 

administrasi atau pidana.  

                                                             
15 http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/potential-liabilities-under-hong-kong-law-in-

connection-with-the-publication-of-a-prospectus-on-the-listing-of-a-company-on-the-stock-

exchange-of-hong-kong/, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.44 WIB. 

http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/potential-liabilities-under-hong-kong-law-in-connection-with-the-publication-of-a-prospectus-on-the-listing-of-a-company-on-the-stock-exchange-of-hong-kong/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/potential-liabilities-under-hong-kong-law-in-connection-with-the-publication-of-a-prospectus-on-the-listing-of-a-company-on-the-stock-exchange-of-hong-kong/
http://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/potential-liabilities-under-hong-kong-law-in-connection-with-the-publication-of-a-prospectus-on-the-listing-of-a-company-on-the-stock-exchange-of-hong-kong/


 
 

Pasal 111 UUPM hanya menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita 

kerugian sebagai akibat dari pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap pihak atau pihak-

pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dengan demikian, tidak 

terdapat pengaturan secara khusus mengenai pertanggung jawaban atau liability 

apabila terdapat misleading information dalam prospectus go public. 

Di Indonesia, pengaturan yang bersifat umum (lex generali) mengenai 

penggantian kerugian akibat perbuatan atau peristiwa yang melawan hukum dapat 

ditemukan dalam rumusan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

berbunyi 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut” 

Dalam bukunya M.A Moegni Djojodirdjo menyatakan pasal 1365 

KUHPerd tidak memberikan perumusan atau pengaturan mengenai perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad), melainkan yang diatur ialah syarat-syarat 

yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan 

melawan hukum16. Rosa Agustina sendiri berpendapat bahwa perumusan pasal 

1365 KUHPerd ini unik karena merupakan struktur norma17 dibandingkan 

substansi ketentuan hukum yang lengkap. Hal ini dalam prakteknya membawa 

                                                             
16 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) 

untuk Kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum,( Jakarta: Pradnya Paramita, 
1979), hal. 18 
17 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat 

warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah 

laku yang sesuai dan berterima.  



 
 

dua implikasi yaitu Pasal 1365 KUHPerd merupakan pasal keranjang sampah dan  

Pasal 1365 KUHPerd memberikan stimulans untuk terjadinya penemuan hukum 

secara terus menerus18. Rumusan pasal ini memerlukan materialisasi dari luar 

KUHPerd, dalam hal ini hukum pasar modal, sehingga menjadikannya “tak 

lekang di panas tak lapuk di hujan”19.  

KUHPerdata Belanda yang baru telah memasukkan satu section tersendiri 

mengenai misleading and comparative advertising dalam pengaturan tort. 

Menurut Chapter 194a KUHPerdata Belanda, misleading public announcement 

adalah 

“A person who makes public or allows to be made public an 

announcement regarding goods or services which he, or the person on 

whose behalf he acts, presents in the course of a professional practice or 

business, acts tortiously (unlawfully) if this announcement is misleading in 

one or more of the following respects, for example as to:  

a. the nature, composition, quantity, quality, characteristics or 

possibilities for use;  

b. the origin, the way and the time of manufacturing;   

c. the size or volume of the goods in stock;   

d. the price or its method of calculation;   

e. the grounds for or the purpose of the offer;   

f. the awarded distinctions, certificates (references) or other assessments 

or declarations of third persons, or the used scientific or technical 

terms, the technical findings or the statistic data;  

g. the conditions under which goods are supplied, services are rendered 

or payment is made;   

h. the extent, content or duration of the warranty (guarantee);   

i. the identity, qualities, capacity or competence and the person who or 

under whose control or supervision or with whose cooperation the 

goods are or will be manufactured or are presented or the services are 

or will be performed.” 

Uraian yang terdapat di Chapter 194A Book 6 Title 6.3 dalam KUHPerdata 

Belanda  secara spesifik tidak menunjuk pada misleading information dalam 

                                                             
18 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2003), hal.1. 
19 Ibid,  hal. 3. 



 
 

prospektus go public, akan tetapi konsep di baliknya dapat dipergunakan untuk 

perbandingan dengan pengaturan yang ada di Indonesia. 

 Penulis menemukan dua perkara di Indonesia yang terkait dengan 

informasi yang menyesatkan (misleading information) dalam prospektus go public 

yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagai berikut: 

1. Pada tahun 1991, terdapat Putusan Pengadilan Negeri No. 

213/Pdt.G.VI/1991/PN.JKT.PST antara Eddy Hartono melawan Direktur 

Utama PT Bank Duta dan Direktur Utama PT Mitra Dutasekuritas. Inti 

kasus ini adalah PT Bank Duta dianggap telah memberikn informasi yang 

menyesatkan dalam prospectus go publicnya sehingga mengakibatkan 

salah satu pemegang saham, Eddy Hartono, mengalami kerugian. Eddy 

Hartono tertarik untuk membeli saham PT Bank Duta setelah mempelajari 

informasi yang terdapat dalam prospkctus. Ketika Pemerintah Republik 

Indonesia mengeluarkan pengumuman yang berisi kerugian-kerugian yang 

diderita PT Bank Duta akibat permainan valuta asing yang menyebabkan 

harga sahamnya turun drastis di pasar modal, hal ini secara langsung 

membawa pengaruh besar terhadap nilai saham yang dimiliki oleh Eddy 

Hartono sehingga menimbulkan kerugian besar bagi dirinya. Berdasarkan 

keterangan yang dikeluarkan Pemerintah, PT Bank Duta terbukti telah 

mengalami kerugian jauh sebelum Eddy Hartono membeli sahamnya 

sehingga PT Bank Duta dianggap telah memberikan informasi yang tidak 

benar kepada calon investor yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian.  

2. Gugatan pemegang saham minoritas terhadap PT Media Nusantara Citra 

(MNC) pada tahun 2011. Hal yang membedakan antara peristiwa ini 



 
 

dengan peristwa yang dialami oleh pemegang saham PT Bank Duta Tbk 

adalah Undang-undang Pasar Modal dan Badan Pengawas Pasar Modal 

sudah ada. Robertus Ori Setiantono mengungkapan dalam gugatannya 

bahwa proses go public yang dilakukan oleh MNC merupakan perbuatan 

melawan hukum karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan atau 

disclosure system. Hal ini dikarenakan di dalam prospectus yang dibuat 

oleh MNC saat go public tidak disebutkan adanya sengketa kepemilikan 

saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang merupakan salah satu 

anak usaha MNC yang saat itu sedang tengah disidangkan. Penggugat 

merasa MNC seharusnya MNC menyebutkan secara detail kondisi 

perusahaan pada saat go public karena masyarakat berhak mengetahui 

secara terang kondisi perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

mengentikan pemeriksaan perkara ini. Dalam putusan selanya, pengadilan 

menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh 

tergugat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Badan 

Pengawas Pasar Modal adalah lembaga yang berwenang memeriksa 

perkara tersebut. Pernyataan Majelis Hakim dalam perkara go public MNC 

tidaklah salah mengingat gugatan yang diajukan oleh Robertus Ori 

Setiantono ialah proses go public-nya yang merupakan kewenangan dari 

Badan Pengawas Pasar Modal.  Meskipun Pengadilan Negeri 

menghentikan perkara ini, namun titik berat informasi yang bersifat 

menyesatkan dalam prospektus go public tidak dapat dipandang sebelah 

mata.  



 
 

Tidak adanya pengaturan secara khusus di Indonesia mengenai prospectus 

liability karena misleading information membuat penelitian ini penting untuk 

dilakukan. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa penelitian disertasi yang 

membahas mengenai pasar modal, namun penulis belum menemukan disertasi 

yang secara spesifik membahas mengenai misleading information dalam 

prospectus dan pertanggung jawaban perdata melalui perbuatan melawan hukum 

dengan menggunakan rumusan pasal 1365 KUHPerdata sebagai peraturan dasar. 

Penulis menemukan  empat disertasi yang telah diuji sebelumnya dengan 

topik pasar modal dan perbuatan melawan hukum. Disertasi yang ditulis oleh 

Prof. Dr Bismar Nasution, SH, MH berjudul Keterbukaan dalam Pasar Modal 

menitikberatkan pada pentingnya disclosure system untuk menciptakan Pasar 

Modal yang wajar, efektif dan efisien serta fakta material apa yang harus 

diungkapkan kepada publik. Dalam disertasi tersebut juga diuraikan mengenai 

teori Efficient Capital Market Hypothesis Theory yang akan dipakai mnenjadi 

salah satu rujukan dalam penelitian ini.  

Disertasi kedua ialah disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, 

SH, MS yang berjudul Kedudukan Hukum Pemiliki Sertifikat Saham yang 

diterbitkan oleh PT Danareksa di Indonesia. Fokus dalam disertasi tersebut ialah 

kedudukan hukum pemilik sertifikat saham PT Dana Reksa sebagai lembaga yang 

diberi tugas untuk melakukan sertifikasi saham.  

Disertasi berikutnya ialah disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. M.S. 

Tumanggor, SH, M.Si  dengan judul  Kajian Hukum atas Insider Trading di Pasar 

Modal Suatu Antisipasi terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia, yang 

menitikberatkan pada tindak pidana perdagangan orang dalam atau insider 



 
 

trading, termasuk di dalamnya upaya pembuktian. Ketiga disertasi yang 

disebutkan diatas ialah disertasi dalam ranah hukum pasar modal.  

Disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr Rosa Agustina, SH, MH berjudul 

Perbuatan Melawan Hukum menitikberatkan pada perkembangan konsep 

perbuatan melawan hukum di Indonesia, perbandingan konsep perbuatan 

melawan hukum di antara  negara Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon dan 

perkembangan konsep ganti rugi perbuatan melawan hukum dalam undang-

undang di luar KUHPerdata. 

Penelitian disertasi ini akan fokus pada perkembangan konsep perbuatan 

melawan hukum di Indonesia serta bagaimana mengkategorikan misleading 

information dalam prospektus go public sebagai perbuatan melawan hukum 

sehingga pada akhirnya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Hasil yang 

diharapkan melalui penelitian ini ialah pengaturan dalam hukum pasar modal 

mengenai prospectus liability sebagai wujud kepastian hukum yang pada akhirnya 

dapat melindungi baik masyarakat sebagai konsumen dan perusahaannya sendiri. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam kaitannya dengan perkembangan konsep Perbuatan Melawan 

Hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai informasi menyesatkan dalam 

prospektus di dunia pasar modal, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang mendalam dalam bentuk disertasi yang berjudul “Informasi 

Menyesatkan (Misleading Information) dalam Prospektus Go Public sebagai 

Bentuk Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”, dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 



 
 

1. Bagaimana perkembangan bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum di 

Indonesia dewasa ini sebagai akibat dari perluasan pengertian Perbuatan 

Melawan Hukum? 

2. Bagaimana pemenuhan unsur dan kategori Perbuatan Melawan Hukum 

dalam informasi yang menyesatkan (misleading information) yang 

terdapat di dalam prospektus go public sehingga dapat dikualifikasikan 

sebagai Perbuatan Melawan Hukum? 

3. Bagaimana penerapan hukum yang ideal oleh Majelis Hakim pada 

peristiwa misleading information dalam prospektus go public? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perkembangan bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum di 

Indonesia dewasa ini sebagai akibat dari perluasan pengertian Perbuatan 

Melawan Hukum melalui putusan-putusan pengadilan terkait perkara 

Perbuatan Melawan Hukum dalam berbagai aspek. 

2. Menganalisis unsur dan kategori Perbuatan Melawan Hukum dalam 

perbuatan misleading information yang terdapat di dalam prospectus go 

public sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan 

Hukum. Berkaitan dengan hal ini akan dilakukan analisis terhadap 

informasi dalam prospektus yang dianggap menyesatkan dan 

mengimplementasikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap 

misleading information tersebut.  

3. Untuk menganalisis penerapan hukum yang ideal oleh Majelis Hakim 

pada peristiwa misleading information dalam prospectus go public. 

Berkaitan dengan hal ini, akan dilakukan penelitian terhadap putusan-



 
 

putusan pengadilan (Indonesia dan Belanda) terkait informasi 

menyesatkan (misleading information) dalam prospektus.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata dan 

Hukum Pasar Modal, khususnya terkait perbuatan melawan hukum, 

informasi menyesatkan (misleading information) dan prospektus go 

public. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan masukan bagi pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum 

lainnya, para peneliti, dan masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau 

emiten untuk lebih kritis dan cermat dalam memberikan informasi 

dalam prospektus go public dan investor untuk dapat mengerti hak dan 

kewajibannya ketika membaca prospektus go public serta membeli 

saham di pasar perdana. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menberikan masukan konkrit kepada pembuat undang-undang 

mengenai pengaturan secara khusus yang terkait dengan misleading 

information dalam prospektus go public. 

 

 

 



 
 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam disertasi ini adalah merupakan garis 

besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan 

rincian sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang mendasari penelitian 

ini. 

BAB II. TINJUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang dipergunakan seperti 

Teori Negara Kesejahteraan  dan Corporate Governance. Di samping itu, bab ini 

juga akan menguraikan tinjauan umum pasar modal di Indonesia dan tinjauan 

umum perbuatan melawan hukum di Indonesia 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan bahan 

penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian, sifat analisis data, dan hambatan penelitian beserta 

penanggulangannya. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan menjawab rumusan permasalahan secara mendalam dalam 

sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang diuraikan pada Bab 

II disertasi ini. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan penutup. 




