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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pasar modal dapat berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu 

bangsa. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah munculnya pasar modal di Indonesia. 

Pasar modal di Indonesia yang sekarang kita kenal sebenarnya sudah ada sejak 

jaman pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan pemerintah kolonial Belanda 

mendirikan pasar modal pada waktu itu adalah untuk menghimpun dana guna 

menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia. 

Para investor yang berkecimpung di bursa efek pada waktu itu adalah orang-orang 

Hindia Belanda dan Eropa lainnya. Munculnya pasar modal di Indonesia secara 

resmi diawali dengan didirikannya Vereniging voor de Effectenhandel 

(Association for Stock Trading atau Perkumpulan Pedagang Efek) di Jakarta pada 

tanggal 14 Desember 1912.
1
 

          Perkembangan Pasar Modal di Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik. 

Pada awal tahun 1939 ketika terjadi gejolak politik di Eropa, perdagangan efek di 

Indonesia ikut terpengaruh, pemerintah kolonial Belanda menutup Bursa Efek di 

Surabaya yang baru dibuka pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Efek 

Semarang yang baru dibuka pada tanggal 1 Agustus 1925. Kegiatan perdagangan 

efek di Indonesia bahkan berhenti ketika Bursa Efek Jakarta ditutup pada tanggal 

10 Mei 1940 akibat Perang Dunia II dan baru aktif kembali setelah pemerintah 

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk mengaktifkan kembali bursa efek  
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Indonesia, pemerintah Indonesia pada tanggal 1 September 1951 mengeluarkan 

Undang-Undang darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa yang kemudian 

ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 (UU No. 15 Tahun 

1952). Sejak saat itu bursa efek kembali dibuka dengan memperdagangkan efek 

yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 

1958, ketika pemerintah memutuskan untuk menutup Pasar Modal dengan latar 

belakang politis terutama agar sistem perekonomian nasional lebih mengarah ke 

sistem sosial. Pasar Modal di Indonesia baru kembali dibuka secara resmi oleh 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977 yang ditandai dengan 

go publik PT Semen Cibinong.
2
 

Pasar Modal menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan 

dengan Efek. Sedangkan menurut Keppres Nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar 

Modal,  yang dimaksud pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud 

dalam UU No. 15 Tahun 1952, yaitu bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang 

didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan 

efek-efek. Sementara OJKPedia menyebutkan Pasar Modal sebagai pasar yang 

merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana 

jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi  (capital market).
3
  

Dari   pengertian-pengertian  tersebut di atas,   Pasar modal  bisa dikatakan           
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sebagai alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang 

mempertemukan penjual dan pembeli efek.
4
 Pasar modal menjadi penghubung 

antara investor dengan perusahaan ataupun pemerintahan dalam bidang 

perdagangan, seperti saham, obligasi, atau bentuk lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan, pemerintah, maupun institusi lain, 

dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi.  Setiap orang dapat berinvestasi di 

pasar modal. Sedangkan setiap perusahaan atau pemerintah bisa mendapatkan 

modal di pasar modal.  

Saat ini pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan Pasar 

Modal di Indonesia diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan 

Pasar Modal diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya sepanjang 

ketentuan-ketentuan yang berlaku padanya  tidak bertentangan dan belum diganti 

dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(UU OJK).  Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh UUPM  adalah :
5
 

(a)  menciptakan kerangka hukum yang kuat dibidang pasar modal; 

(b) meningkatkan transparansi dan memberikan jaminan perlindungan  

      hukum bagi investor; 

(c) meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal; 

(d) menciptakan sistem perdagangan yang aman, tertib, efisien dan likuid;  

(e) memberikan kesempatan investasi bagi para pemodal kecil. 

    

Sebagaimana   dapat dilihat   di beberapa negara terutama di negara-negara  

maju,    perkembangan   pasar  modal   internasional  dewasa  ini      menunjukkan 
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kecenderungan sebagai berikut :
6
 

a) kegiatan lintas batas (cross border activities) yang semakin meningkat 

sebagai akibat kemajuan yang terjadi di bidang teknologi informasi. 

Hal ini telah mengubah tatanan pasar modal sehingga perdagangan 

instrument pasar modal pada saat ini tidak lagi mengenal batas-batas 

negara (borderless);  

b) Pola investasi telah mengalami pergeseran dari semula melalui jalur 

official development assistance (ODA) dan foreign direct investment 

(FDI) menjadi ke arah portofolio investment;  

c) Penegakan hukum yang konsisten (law enforcement) dan peraturan-

peraturan yang dapat menampung transaksi yang berskala global 

menjadi acuan penting dan prasyarat dalam pertimbangan investasi;  

d) Inovasi produk-produk keuangan yang dengan adanya kemajuan 

teknologi akan mampu menciptakan produk-produk yang inovatif yang 

memenuhi kebutuhan emiten dan investor; dan  

e) meningkatkan kerjasama internasional diantara sesame otoritas 

pengawas bursa di masing-masing negara akan semakin meningkat. 

 

Akibat dari kecenderungan tersebut, pada akhirnya Pasar Modal Indonesia  

tidak dapat menghindarkan diri dari berintegrasi dengan pasar modal global di 

masa-masa mendatang. Di Pasar modal Indonesia saat ini telah hadir investor 

asing yang memiliki portofolio yang cukup besar.
7
 

Secara umum kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat 

tergantung pada sistem Corporate Governace yang mereka anut dan sampai 

tingkat mana menajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak 

hukum para pemegang saham, lender (pihak yang memiliki dana lebih), 

bondholders  (pemegang obligasi),  dan non-controlling shareowners (pemegang 

saham minoritas). Para investor pun tidak bersedia menanamkan modalnya pada 

perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem Corporate Governace 
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yang efektif.
8
 Implementasi Corporate Governace di setiap negara terutama yang 

berhubungan dengan mekanisme Corporate Governace berfungsi sebagai 

pedoman bagi investor potensial.
9
 

Suatu sistem Corporate Governace yang efektif harus mampu 

memberikan insentif yang memadai bagi Komisaris dan Direksi untuk mencapai 

tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan para pemegang sahamnya. 

Sistem ini juga harus mampu memfasilitasi adanya pengawasan yang efektif, 

sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan 

dengan lebih efisien.
10

 

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholder.
11

 Penerapan GCG  saat ini sudah menjadi suatu 

kebutuhan di Indonesia, bahkan di banyak negara di dunia. Di Belanda, dari 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Randy Van Hoek atas perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa, de Code Tabaksblat sebagai Corporate 

Governance Code yang berlaku di negeri Belanda sudah cukup terintegrasi oleh 

perusahaan-perusahaan yang tergabung pada Bursa Efek sekitar 90%  (sembilan 

puluh persen).
12
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Tuntutan atas adanya penerapan GCG  juga merupakan salah satu isu 

untuk menarik minat masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu 

negara. Makin baik suatu negara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam 

GCG menjadi indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap pemodal.
13

 GCG 

diperlukan untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua 

hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. 

Kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat,  tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan stakeholder (pemangku kepentingan).
14

  

Penerapan prinsip CGC dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu 

tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan 

global.  Penerapan CGC dalam suatu perusahaan sendiri mempunyai tujuan-tujuan 

strategis, yaitu sebagai berikut :
15

  

(a) untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;  

(b) untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan 

      efisien;  

(c)  untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ  

      perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholders dan  

      stakeholders perusahaan;  

(d) untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan- 

      perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional;  

(e) meningkatkan investasi nasional; dan  

(f)  mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan  

      pemerintah. 
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Pasar modal memperdagangkan instrumen keuangan yang disebut sebagai 

efek, baik berupa surat berharga kepemilikan maupun surat berharga berbentuk 

utang, termasuk derivatif dari efek tersebut.
16

 Saham Perseroan Terbatas Terbuka 

(PT Terbuka) adalah salah satu instrumen pasar modal.
17

 Melalui saham PT 

Terbuka para Investor menanamkan investasinya di Pasar Modal.  

Sebagai pelaku pasar modal, PT Terbuka yang telah menyerap dana dari 

masyarakat sudah sewajarnya mengimplementasikan GCG sebagai suatu 

kebutuhan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengannya. 

GCG menjadi suatu kebutuhan jika PT Terbuka ingin masuk ke dalam pergaulan 

bisnis internasional. Seorang Investor akan mau membeli saham dengan harga 

yang tinggi dengan salah satu indikator apakah PT Terbuka menerapkan prinsip 

GCC secara baik atau tidak. Dengan demikian prinsip GCG telah menjadi suatu 

prinsip yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan.
18

  

Salah satu prinsip dalam GCG adalah prinsip transparansi atau 

keterbukaan. Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur 

pokok dalam GCG. Standar yang dipakai dalam keterbukaan informasi dalam PT 

adalah bagaimana menerjemahkan dan mengakselerasi mitos Informed Layman ke 

dalam prinsip keterbukaan dalam PT. Doktrin Informed Layman yang berasal dari 

dunia pasar modal mengajarkan bahwa standar utama tentang keterbukaan 

informasi adalah bahwa informasi yang tersedia harus jelas dan dapat dibaca serta 

dimengerti oleh orang  awam (Layman). Prinsip ini mengakui bahwa pemegang 
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saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat 

pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil 

keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan. 

Pemegang Saham juga dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan 

mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut 

memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
19

 

Terkait dengan prinsip keterbukaan atau transparansi adalah dalam hal 

pemberian remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

perusahaan.  Transparansi terkait proses remunerasi ini sangat penting sebagai 

salah satu informasi bagi pemegang saham atau pemodal dalam mengambil 

keputusan investasinya.
20

 Pentingnya keterbukaan atau transparansi dalam 

pengaturan remunerasi bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris 

perusahaan juga dapat dilihat pada penjelasan dalam POJK Nomor 

45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola dalam Pemberian Remunerasi 

bagi Bank Umum yang berbunyi  :
21

 

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya krisis ekonomi 

dunia tahun 2007 adalah pemberian bonus yang tinggi karena pencapaian 

target yang ditetapkan dengan mengabaikan risiko yang akan timbul di 

masa yang akan datang sehingga membahayakan kondisi keuangan bank 

apabila bank tidak mampu menyerap kerugian tersebut.  

 

Menteri Keuangan Amerika Serikat Henry Paulson, pada tahun terjadinya 

krisis ekonomi 2008 mengungkapan bahwa sejumlah negara mencanangkan 

pembenahan gaji, bonus, bahkan perilaku para eksekutif. Krisis keuangan global 
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 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit. hal. 78-79 
20
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yang terjadi pada waktu itu dinilai berawal dari kecerobohan para eksekutif 

menjalankan bisnis.
22

   

Pada tahun yang sama di Jerman, muncul berita bahwa sistem penggajian 

para eksekutif telah menjadi salah satu pemicu krisis keuangan global. Center for 

Financial Studies (CFS) mengajukan proposal yang berisi tuntutan agar para bos 

di industri keuangan seharusnya dihukum dengan pengurangan gaji jika mereka 

menyebabkan kehancuran perusahaan karena menjalankan bisnis yang diwarnai 

dengan risiko berlebihan. Proposal tersebut memaparkan hasil studi di markas 

CSF di Frankfurt. CFS didukung 120  lembaga global, seperti bank, perusahaan 

asuransi, sektor industri, dan lembaga pemerintahan. Presiden CFS Otmar Issing 

adalah mantan ekonom senior di Bank Sentral Eropa. CFS menyimpulkan, sistem 

pemberian bonus yang berlaku selama ini membuat para eksekutif malah 

dirangsang menjalankan bisnis berisiko tinggi. Namun, di sisi lain, jika keputusan 

mereka soal bisnis telah menyebabkan munculnya risiko,  para eksekutif itu tidak 

mendapatkan hukuman. Proposal CFS yang disiapkan Gunter Franke dan Jan 

Pieter Krahnen dalam tulisan berjudul ”Sekuritisasi Masa Depan” berisi 

pentingnya untuk mengubah sistem bonus dengan menghidupkan sistem 

bonus/malus karena bisa merangsang eksekutif menghindari bisnis berisiko tinggi. 

Sistem bonus/malus merujuk pada kelayakan pemberian bonus jika kinerja 

keuangan perusahaan baik dan pemberian hukuman (berupa pengurangan gaji)  

jika para eksekutif berbuat salah. Malus berarti buruh, bonus berarti baik dalam 

bahasa Latin.  

                                                           
22
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Wacana mengenai pengaturan remunerasi pada saat itu juga disampaikan 

oleh Krahnen, seorang Profesor keuangan dari Universitas Frankfurt. Menurutnya 

bonus sebaiknya hanya bisa diberikan jika kinerja keuangan perusahaan relatif 

baik. Penting kiranya untuk memperlihatkan kepada para investor soal keberadaan 

insentif dan disinsentif dimasa datang untuk menjaga perilaku para eksekutif 

karena sampai sekarang perhatian ke arah itu tidak ada.  

Pengungkapan keterbukaan atas pengaturan remunerasi anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris dinilai penting karena krisis keuangan global yang terjadi 

pada tahun 2008 dinilai berawal dari kecerobohan para eksekutif menjalankan 

bisnis. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, pada waktu 

itu  menegaskan agar perilaku eksekutif diatur. Hal ini mengemuka karena 

perilaku buruk para eksekutif telah memaksa pemerintahan sejumlah negara 

memberikan dana talangan kepada korporasi yang bertumbangan di tangan para 

eksekutif tersebut.Para eksekutif seperti berlomba-lomba memperkaya diri dengan 

membagikan bonus di antara sesama eksekutif. Hal itu berlangsung di tengah 

bolongnya keuangan perusahaan karena terjebak bisnis berisiko dalam jumlah 

triliun dollar AS.
23

 

Di Indonesia remunerasi anggota Direksi Perseroan Terbatas (PT) diatur di 

dalam ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), sedangkan Remunerasi anggota Dewan Komisaris 

PT diatur di dalam ketentuan Pasal 113 UUPT. Khusus untuk PT Terbuka selain 

yang diatur di dalam UUPT, remunerasi untuk anggota Direksi dan anggota 

Dewan Komisaris juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

                                                           
23
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34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 

Perusahaan Publik (POJK 34). Sedangkan untuk PT Terbuka yang merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Terbuka yang bergerak dalam bidang 

perbankan dan jasa keuangan, remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

diatur dalam peraturan yang terpisah meskipun tetap tunduk pada UUPT. 

Salah satu agenda rutin RUPS Tahunan PT Terbuka adalah menentukan 

besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT 

tersebut. Meskipun pengaturan mengenai besarnya remunerasi anggota Direksi 

telah diatur di dalam Pasal 96 UUPT, remunerasi anggota Dewan Komisaris 

diatur di dalam Pasal 113 UUPT dan keduanya diatur dalam POJK 34, akan tetapi 

dalam penerapannya khususnya dalam penerapan prinsip keterbukaan masih 

terdapat perbedaan cara penerapan pada beberapa PT Terbuka, termasuk pada PT 

Terbuka yang dikenal memiliki saham blue chip.
24

 Hal ini sedikit berbeda pada 

PT Terbuka yang merupakan BUMN, lembaga-lembaga keuangan, baik 

perbankan maupun non perbankan, dimana proses pengungkapan penetapan 

besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris cenderung 

lebih transparan.  

            Sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

seeperti yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan 

                                                           
24

 Dikutip dari OJKPedia,  saham blue chip adalah saham suatu perusahaan yang paling laku di 

bursa dan bernilai tinggi; biasanya, perusahaan tersebut mempunyai reputasi yang baik yang 

ditandai dengan tingkat pertumbuhan laba yang tinggi, pembayaran dividen yang lancar, 

mempunyai kualitas manajemen, produk, dan jasa yang baik; dahulu istilah blue chips dipakai 

dalam perjudian; chip atau koin yang bernilai paling tinggi biasanya diberi warna biru (blue chips)  
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004  (UUJN). Selain itu Notaris juga berkewajiban untuk 

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN.  Keterlibatan Notaris 

selaku profesi penunjang Pasar Modal dalam pengungkapan pengaturan besaran 

remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam RUPS 

hanyalah sebatas membuat Akta Risalah Rapat. Akan tetapi sebagai pejabat 

umum Notaris berkewajiban mengingatkan para pihak mengenai aturan-aturan 

yang ada yang harus ditaati sehubungan dengan proses pengungkapan adanya 

pengaturan besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT 

Terbuka. Kewajiban Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN tersebut menumbuhkan kewajiban 

bagi Notaris untuk lebih memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan 

pemberian remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT 

Terbuka. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk 

mengkaji permasalahan tersebut melalui tesis yang berjudul  KETERBUKAAN 

ATAS PENETAPAN BESARAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI DAN 

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERSEROAN TERBATAS 

TERBUKA. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan  latar belakang   yang  telah diuraikan di atas,   maka   penulis   
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mengangkat   rumusan  pokok   permasalahan  yang  akan  diteliti,   sebagai 

berikut : 

1.   Bagaimana    pengaturan   remunerasi   anggota   Direksi  dan  anggota Dewan      

Komisaris    pada     PT Terbuka    diluar     BUMN,    Perbankan    dan      jasa 

keuangan lainnya ? 

2.  Bagaimana penerapan keterbukaan atas penetapan besaran remunerasi anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada beberapa PT Terbuka ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Sesuai  pokok   permasalahan yang   telah diuraikan   di atas,   tujuan   dari  

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Untuk  mengetahui  dan  menganalisa pengaturan remunerasi anggota  Direksi       

dan    anggota   Dewan Komisaris   pada   PT Terbuka   diluar       BUMN, 

Perbankan dan jasa keuangan lainnya . 

2.   Untuk mengetahui dan menganalisa keterbukaan remunerasi anggota   Direksi       

dan anggota Dewan Komisaris pada PT Terbuka. 

 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1.   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan  

sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum          

perusahaan dan hukum pasar modal di Indonesia khususnya mengenai          

keterbukaan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris       
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yang dilakukan oleh PT Terbuka diluar BUMN, Perbankan dan jasa keuangan 

lainnya, serta  dapat  menambah  wawasan  mengenai   hal   tersebut kepada 

siapapun yang membaca Tugas Akhir ini.  

2.  Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran dalam praktek kenotariatan khususnya yang berkaitan 

dengan tugas memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuatnya 

atau dalam hal ini pihak PT Terbuka sebagai penyelenggara RUPS Tahunan 

yang mempersiapkan agenda RUPS Tahunan dan pembahasannya berikut 

usulan keputusan atas agenda RUPS Tahunan tersebut, terkait dengan 

keterbukaan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

yang dilakukan oleh PT Terbuka termaksud.  

 

1. 5. Sistematika Penelitian 

Untuk    dapat   memberikan  gambaran  yang  komprehensif,   maka  

penyusunan penelitian ini perlu dilakukan secara runtut dan sistematis. 

Sistematika penulisan tesis ini penulis susun dan uraikan ke dalam lima bab     

yang saling terkait dan berkesinambungan satu sama lain yang terdiri dari  : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa hal yang menjadi landasan 

teori yang berisi mengenai pembahasan umum PT,  tinjauan Remunerasi secara 
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umum dan pengaturan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

PT Terbuka antara lain menurut UUPT dan POJK 34, tinjauan tentang Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan Keterbukaan 

(Transparancy). 

Bab III Metode Penelitian 

Pada    bab   ini   akan  diuraikan   mengenai     jenis  penelitian,   jenis 

data,   pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan Hasil Analisis                                                  

Pada   bab  ini   akan   diuraikan     hasil  analisa   mengenai       pengaturan    

remunerasi anggota Direksi dan anggota  Dewan Komisaris serta keterbukaan atas  

remunerasi  anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  pada  beberapa PT 

 Terbuka. 

Bab V  Kesimpulan Dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan kalimat jawab dari 

rumusan pokok permasalahan serta saran-saran sehubungan dengan kesimpulan 

yang telah diambil. 

 

 

 

 

 

 

 

 




