
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perusahaan merupakan 

bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara 

terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang baik yang bergerak 

dan tidak bergerak maupun bidang jasa, bersaing mutu atau kualitas dengan 

tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. 1 

Di Indonesia, bentuk perusahaan yang paling diminati adalah 

Perseroan Terbatas. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu 

Perseroan dan Terbatas. Perseroan menunjuk pada modal PT yang terdiri 

atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada 

tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai 

nominal semua saham yang dimilikinya.2  

Perseroan Terbatas yang ingin melakukan perluasan usaha (ekspansi) 

atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan akan membutuhkan 

dana yang cukup besar. Cara untuk menghimpun dana tersebut adalah 

melalui pasar uang atau pasar modal. Perseroan Terbatas saat ini lebih 

                                                 
1 Dr. Kurniawan, SH., M.Hum, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum 

dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 1. 
2 Ibid., hlm. 57. 
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memilih untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal 

dengan mempertimbangkan banyak faktor yang lebih menguntungkan 

dibanding melalui pasar uang yang memberikan banyak pembatasan atau 

membatasi tindakan dari Perseroan Terbatas untuk menjalankan kegiatan 

usahanya atau mengembangkan usahanya.  

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas 

ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peranan strategis sebagai 

salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah 

dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan sisi lain pasar modal 

juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil 

dan menengah.3 

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang 

memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, 

baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh 

perusahaan terbatas. Secara umum, alasan pembentukan pasar modal adalah 

karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. 

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pemilik dana) ke borrower 

(penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki 

pemberi dana (lenders) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan 

dari penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentingan borrowers, 

                                                 
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penjelasan Umum.  
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dengan tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut 

melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari 

hasil produksi perusahaan. Dari proses ini diharapkan akan terjadi 

peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga, pada akhirnya, secara 

keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran.4 

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat 

lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan 

dana (borrowers) dan pihak yang meminjamkan dana (lenders), tetapi juga 

bagi pemerintah. Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh 

perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan 

strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Terjadinya 

pelarian modal ke luar negeri (capital flight) bukan hanya merupakan akibat 

dari merosotnya (depresiasi) nilai rupiah, atau tingginya inflasi dan suku 

bunga di suatu negara, tetapi juga diakibatkan karena tidak tersedianya 

alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut, dan/atau pada 

saat yang sama, investasi portofolio di bursa negara lain menjanjikan 

keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan bursa di negara 

asalnya. Oleh karena itu, sangat beralasan kalau pemerintah Indonesia begitu 

gigih dalam menghidupkan pasar modal. Untuk membangun pasar modal 

banyak peraturan yang dirombak, bermunculan lembaga-lembaga profesi 

dan penunjang serta semakin banyaknya investor asing mengepung pasar 

modal Indonesia. 5  

                                                 
4 M. Irsan Nasarudin, SH. dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenamedia Group, 2004), hlm. 13-14. 
5 Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M., Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: C.V. Andi 

Offset, 2011), hlm. 10. 
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Di negara-negara maju, pasar modal sejak lama telah merupakan 

lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara, 

sebab itu pula pemerintah suatu negara selalu berkepentingan untuk turut 

mengatur jalannya pasar modal.6 Pasar modal memiliki empat peran, yaitu 

sebagai berikut:7 

1. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang 

butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak 

pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor 

atau pemodal); 

2. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam 

pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan 

akuntabel; 

3. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrument 

investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio 

investasi; 

4. Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri 

perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat 

dan berprospek baik. 

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang 

bersifat utang (obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (saham). 

Salah satu instrumen pasar modal yang diminati oleh Perseroan Terbatas 

                                                 
6 Asril Sitompul, Pasar Modal – Penawaran Umum dan Permasalahannya, Edisi Revisi, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 6. 
7 Iswi Hariyani dan Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, (Jakarta: 

Visimedia, 2010), hlm. 1. 



 

 

5 

adalah dengan menjual sebagian saham yang dimiliki atau menerbitkan 

saham baru untuk dijual kepada publik atau biasa dikenal dengan go public. 

Go public artinya perusahaan tersebut telah memutuskan untuk 

menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara 

terbuka. Pada saat perusahaan memutuskan untuk go public tentu ada 

keuntungan atau sisi positif yang akan diperoleh, baik bagi internal 

perusahaan maupun bagi eksternal perusahaan. Hal menguntungkan yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan penawaran umum 

adalah: 8 

a. Dengan penjualan saham ini perusahaan akan mendapatkan uang tunai 

yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka panjang dan juga 

sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan, membayar hutang 

dan tujuan-tujuan lainnya; 

b. Penjualan saham dengan cara melakukan penawaran umum (go public)  

ini akan dapat pula meningkatkan nilai pasar dari perusahaan karena 

umumnya perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik 

likuiditasnya akan lebih meningkat bila dibandingkan dengan 

perusahaan yang masih tertutup; 

c. Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) yang dilakukan 

oleh perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, 

tanpa perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman, 

dengan kata lain yang lebih populer penawaran umum ini akan 

meningkatkan Debt Equity Ratio perusahaan; 

                                                 
8 Asril Sitompul, op. cit., hlm. 16. 
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d. Di samping itu, citra dan perkembangan perusahaan juga akan 

meningkat. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula lingkup 

usahanya hanya bersifat nasional dengan akan lebih mudah untuk 

dapat melakukan ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan 

penjualan sahamnya. Dan apabila penawaran umum ini sukses, maka 

peningkatan citra perusahaan itu dengan sendirinya akan menyertai 

pula; 

e. Meningkatnya likuiditas perusahaan dan meningkatnya nilai saham 

akan berpengaruh terhadap para pemegang saham. Dengan tidak 

menyampingkan larangan-larangan dan pembatasan praktek pasar 

tertentu (misalnya larangan insider trading – perdagangan orang 

dalam), para pemegang saham dapat setiap waktu menjual sahamnya 

di bursa, dengan demikian dapat mengganti investasinya dengan uang 

tunai. Dan juga saham yang dimiliki dapat digunakan sebagai jaminan 

untuk pinjaman pribadi. 

f. Para pegawai dapat pula menjadi pemegang saham melalui program 

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) yaitu program kepemilikan 

saham oleh pegawai perusahaan, dengan demikian akan didapat 

perhatian dan komitmen yang lebih tinggi dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Pegawai-pegawai yang potensial dan 

merupakan key person dapat ditahan dan dimanfaatkan melalui 

pemberian saham dan/atau opsi untuk membeli saham. 

Go public harus dilakukan dengan cara penawaran umum. Penawaran 

Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk 
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menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 

Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.9  Efek yang dijual dalam 

hal ini adalah saham. Berdasarkan hal tersebut, pada saat Perseroan Terbatas 

melakukan Penawaran Umum dalam rangka penjualan saham, maka 

Perseroan Terbatas tersebut menjadi Perusahaan Terbuka. 

Seiring dengan berjalannya waktu dengan telah menjadi Perusahaan 

Terbuka, banyak aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan 

Terbuka, salah satunya adalah pemecahan nilai nominal saham atau yang 

lebih dikenal dengan stock split.  

Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan 

mengurangi nilai nominal saham; misalkan nilai nominal satu saham dibagi 

menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-masing memiliki 

nilai nominal setengah dari nilai nominal awal (Van Horne dan Wachowitz). 

Kebijakan melaksanakan penerbitan stock split dilandasi oleh berbagai 

bentuk tujuan. Secara umum ada beberapa tujuan suatu perusahaan 

melakukan stock split, yaitu:10 

1. Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga 

memberatkan publik untuk membeli/memiliki saham tersebut; 

2. Mempertahankan tingkat likuiditas saham; 

3. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham 

tersebut; 

                                                 
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka (15). 
10 Irham Fahmi, Rahasia Saham dan Obligasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 88-89.   
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4. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut karena 

jika terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor kecil tidak 

akan terjangkau; 

5. Menambah jumlah saham yang beredar; 

6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang 

ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang 

rendah maka karena sudah dipecah tersebut artinya telah terjadi 

diversifikasi investasi; 

7. Menerapkan diversifikasi investasi. 

Aksi korporasi stock split saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan 

bukan semata-mata karena keinginan manajemen, melainkan akibat 

dorongan dari Bursa Efek Indonesia. Hal ini untuk memenuhi ketentuan 

Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas 

Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi 

PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 

2014, yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia 

No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 (selanjutnya akan 

disebut sebagai Peraturan BEI No. I-A), Lampiran I dalam Bab V poin V.1 

dan V.2 tentang Persyaratan Bagi Perusahaan Tercatat untuk Tetap Tercatat 

di Bursa, yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan 

Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling sedikit 50.000.000 

(lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per 

seratus) dari jumlah saham dalam modal disetor, serta jumlah pemegang 

saham paling sedikit 300 Nasabah pemilik rekening Efek. Dalam peraturan 
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tersebut, Bursa mewajibkan kepada para Perusahaan Tercatat agar 

memenuhi persyaratan pada Poin V.1. dan V.2 tersebut, agar tetap dapat 

tercatat di Bursa, sehingga apabila ada Perusahaan Tercatat yang belum 

memenuhi persyaratan tersebut dan agar Perusahaan Tercatat dapat 

memenuhi  persyaratan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan aksi korporasi stock split. Aksi korporasi stock split disini adalah 

untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Berdasarkan pengumuman 

yang penulis lihat pada website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), aksi 

korporasi stock split telah banyak dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, akan 

tetapi belum ada peraturan yang secara khusus mengatur secara keseluruhan 

tentang aksi korporasi stock split selain peraturan BEI No. I-A tersebut. 

Aksi korporasi stock split Perusahaan Terbuka dapat dilakukan apabila 

telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana 

tata caranya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 

Peraturaran OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 

Dalam proses tersebut, Perusahaan Terbuka memerlukan bantuan dari pihak-

pihak yang akan mendukung terlaksananya stock split, dalam hal ini adalah 

profesi penunjang pasar modal.  

Menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal (UUPM), profesi penunjang pasar modal terdiri dari: 

a. Akuntan; 

b. Konsultan Hukum; 

c. Penilai; 

http://www.idx.co.id/
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d. Notaris, dan 

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

Sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris merupakan salah satu 

profesi penunjang pasar modal. Notaris yang dimaksud adalah notaris 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut sebagai UUJN), yaitu: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 11 

Kewenangan pokok dari Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan 

Notaris adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja 

diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan 

semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat 

memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau 

perikatan.12 Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam 

masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya 

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh 

nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta 

ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang 

kuat dalam suatu proses hukum.13 

                                                 
11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (1). 
12 Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 128. 
13 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2007), hlm. 30.  
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Namun demikian, seseorang yang telah diangkat sebagai Notaris tidak 

serta merta dapat melakukan kegiataannya sebagai Notaris di bidang pasar 

modal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUPM bahwa 

disebutkan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi 

penunjang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas 

Pasar Modal (selanjutnya akan disebut sebagai Bapepam). Aturan lebih 

lanjut diatur juga dalam:  

a.       Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 

1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang 

menyebutkan bahwa “profesi penunjang pasar modal hanya dapat 

menjalankan usaha di bidang pasar modal setelah terdaftar di 

Bapepam”;14  

b. Peraturan Nomor VIII.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: Kep-37/PM/1996, Tanggal: 17 Januari 1996 Tentang 

Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal 

(selanjutnya akan disebut sebagai Peraturan Nomor VIII.D.1). 

Peraturan Nomor VIII.D.1 tersebut kemudian diperbaharui setelah 

didirikannya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana tujuannya adalah 

untuk menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama 

ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar 

Modal serta Lembaga Keuangan (selanjutnya akan disebut sebagai 

Bapepam-LK). Saat ini pengawasan pasar modal dilakukan oleh Otoritas 

                                                 
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Pasal 56.  
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Jasa Keuangan (selanjutnya akan disebut sebagai OJK). Selanjutnya terkait 

dengan Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK menerbitkan 

peraturan baru untuk menyempurnakan peraturan yang ada sebelumnya, 

yaitu Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang 

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:15 

Pasal 2 

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih 

dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  

 

Beberapa Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah 

Bapak Irawan Soerodjo, S.H., Ibu Ely Baharini, S.H., Sp.N., M.H., Ibu 

Unita Christina Winata, S.H. dan Bapak Buchari Hanafi, S.H. yang juga 

merupakan pengajar di tempat Penulis melanjutkan kuliah strata dua 

Kenotariatan. 

Fungsi utama Notaris dalam hubungannya dengan pasar modal adalah 

sebagai pembuat akta. Adanya pendaftaran Notaris yang melakukan 

kegiatan di pasar modal akan memperkuat kedudukan Notaris sebagai 

pejabat pembuat akta autentik, sehingga akta-akta yang dibuatnya memenuhi 

kebutuhan transaksi dalam kegiatan di pasar modal. Tanggung jawab 

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal bukan hanya terhadap 

keabsahan dan keautentikan akta-akta yang dibuatnya saja, akan tetapi juga 

terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen 

terkait. Hal ini dikarenakan Notaris terikat juga dengan sumpah jabatan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang antara lain disebutkan 

                                                 
15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan 

Kegiatan di Pasar Modal, Pasal 2. 
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bahwa ”saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, 

mandiri dan tidak berpihak”. 

Dalam proses aksi korporasi stock split, Notaris melakukan fungsi atau 

peran Notaris sebagai pejabat yang membuat akta-akta, dalam hal ini akta 

yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan 

anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Sebelum dilakukannya pembuatan akta 

oleh Notaris, maka Notaris bertugas untuk mengumpulkan data-data dan 

dokumen-dokumen terkait, memeriksa kelengkapan identitas pihak-pihak 

yang akan dicantumkan dalam akta, berkomunikasi serta berdiskusi dengan 

Perusahaan Terbuka dan para profesi penunjang pasar modal lainnya (jika 

diperlukan), serta setelah akta-akta tersebut dibuat, melakukan proses 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia.  

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris dibebani tanggung 

jawab yang penuh, baik pertanggungjawaban sebagai seorang pejabat umum 

maupun seorang profesional, pertanggungjawaban secara administratif dan 

secara perdata. 

Atas dasar alasan di atas, penulis bermaksud untuk membuat tesis ini, 

agar berguna bagi masyarakat dan berbagai kalangan, yang membutuhkan 

ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang pasar modal mengenai 

prosedur pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh Perusahaan Terbuka 

serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam aksi korporasi stock split. 

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menulis tesis ini dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN DAN TANGGUNG 
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JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN AKSI KORPORASI 

STOCK SPLIT OLEH PERUSAHAAN TERBUKA”. 

  

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang akan penulis bahas 

dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh 

Perusahaan Terbuka? 

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses 

pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh Perusahaan Terbuka? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh 

Perusahaan Terbuka; 

2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses 

pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh Perusahaan Terbuka. 

 

1.4    Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dilakukannya penulisan ini adalah: 

1. Bagi Penulis, selain untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Magister Kenotariatan, hasil penelitian ini juga bermanfaat 

menambah pengetahuan yang bersifat praktis sehingga dapat 
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dimanfaatkan untuk menunjang ilmu teoritis yang diperoleh di bangku 

kuliah; 

2. Bagi Universitas Pelita Harapan, hasil penelitian ini bermanfaat untuk 

menambah kajian di bidang kenotariatan, khususnya dalam hukum 

pasar modal perihal prosedur pelaksanaan aksi korporasi stock split 

oleh Perusahaan Terbuka serta peran dan tanggung jawab Notaris 

dalam pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh Perusahaan Terbuka. 

3. Bagi Peneliti lain, hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan 

sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

masalah sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I, berisi uraian yang menjadi latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. Khusus pada bagian latar belakang diuraikan gambaran secara 

umum mengenai pasar modal, perusahaan terbuka, alasan-alasan suatu 

perusahaan terbuka melakukan aksi korporasi stock split dan Notaris sebagai 

profesi penunjang pasar modal yang mempunyai peran dan tanggung jawab 

penting dalam proses pelaksanaan aksi korporasi stock split. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini akan dibahas mengenai pengertian pasar modal, instrumen 

pasar modal, regulator & self regulatory organization pasar modal,  lembaga 

penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, Perusahaan 
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Terbuka, aksi korporasi stock split, Notaris dan Notaris yang melakukan 

kegiatan di pasar modal,  kewenangan Notaris dan akta Notaris. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tesis ini, yang meliputi jenis penelitian, sumber penelitian 

hukum, metode pendekatan, sifat penelitian dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab IV ini Penulis menganalisa data-data yang telah didapatkan untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis, yaitu: 

1. Analisis dan pembahasan tentang prosedur pelaksanaan aksi korporasi 

stock split oleh Perusahaan Terbuka; 

2. Analisis dan pembahasan tentang peran dan tanggung jawab Notaris 

dalam proses pelaksanaan aksi korporasi stock split oleh Perusahaan 

Terbuka. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, 

yang berisi kesimpulan dan saran. 

 




