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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang 

berkembang di mana perkembangan ini dapat dilihat dari perencanaan 

hingga kepada pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Salah satu ciri dari negara 

berkembang adalah pembangunan di segala bidang.1 Dewasa ini sejak 

reformasi tahun 2007, arah dan kebijaksanaan Pembangunan yang 

ditempuh oleh Pemerintah sudah jauh berubah jika dibandingkan dengan 

beberapa tahun yang lalu. Pada era Orde Baru Pemerintahan bertumpu 

pada Trilogi Pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, di samping usaha mencapai laju 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang 

mantap. Setelah Era Reformasi dewasa ini kriteria sebagaimana 

disebutkan dalam Trilogi Pembangunan di Era Orde Baru sudah tidak 

terlihat lagi, karena Pemerintah disibukkan dengan bagaimana menjaga 

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar Indonesia segera dapat 

keluar dari himpitan krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang lalu, bahkan 

sudah terulang di tahun 2008 yang lalu.2  

 
1 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: Penerbit 

ANDI, 2013), hal. 1. 
2 Ibid. 
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Di era reformasi sekarang ini, pengembangan dunia usaha tetap 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya 

pembangunan. Harus diakui bahwa investasi dalam jumlah yang besar 

sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Tanpa kehadiran 

investor, rasanya sangat sulit bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara 

kompetitif dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN khususnya dan 

dunia pada umumnya. Oleh sebab itu, Pemerintah wajib memberikan 

pengarahan dan dorongan agar tercipta iklim usaha yang kondusif yang 

mendorong ke arah pertumbuhan. Sehubungan dengan pembangunan, 

berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperoleh dana 

pembangunan, terutama dana yang diperoleh dari dalam negeri.3 

Penekanan terhadap dana dalam negeri menjadi konsentrasi pemerintah 

dengan tujuan masuknya dana luar negeri dapat dikurangi yang berarti 

mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri.4 

Dalam jangka panjang sebagaimana dimuat dalam kajian dari 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 

Pemerintah memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi dengan 

mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan 

nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjamin kesempatan 

yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. 

Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu secara proporsional 

memperhatikan dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai 

perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis nasional di 

3 Ibid. 

4 Ibid. hal. 1-2. 
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dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Peranan pemerintah yang 

efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan 

diupayakan di dalam berbagai tingkat guna menjaga berlangsungnya 

mekanisme pasar melalui pengembangan institusi pasar sesuai dinamika 

kebutuhan, pengembangan kerangka regulasi yang non-diskriminatif, serta 

perbaikan fasilitasi subsidi dan insentif yang tepat sasaran baik dari segi 

jangka waktu maupun kelompok penerima dengan mekanisme yang 

transparan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus 

menjamin terciptanya iklim usaha yang berdasar persaingan secara sehat 

pada setiap segmen perekonomian. Daya saing global perekonomian perlu 

terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan 

produktivitas dan inovasi yang dikelola secara berkelanjutan melalui 

kontinuitas perbaikan kemampuan sumberdaya manusia, penciptaan 

penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan stabilitas ekonomi 

dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi yang seluruhnya diarahkan 

bagi terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan 

komparatif sebagai negara maritim dan agraris yang disesuaikan dengan 

kompetensi dan unggulan di setiap daerah, baik pada sektor pertanian 

dalam arti luas, pertambangan, pariwisata, maupun pada sektor industri 

dan jasa. Terhadap pengembangan sektor keuangan diarahkan pada 

peningkatan kemampuan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi dan 

peningkatan ketahanan terhadap gejolak yang melanda sektor keuangan 

dan perekonomian melalui penguatan kondisi internal industri jasa 

keuangan, penguatan sistem pengaturan yang efektif dan mampu 
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mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, 

penguatan sistem pengawasan perbankan yang independen dan efektif, 

penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung, serta perlindungan dan 

pemberdayaan nasabah. Khusus untuk mendorong peningkatan 

kemampuan UKM, pembiayaan dikembangkan dengan tetap berdasarkan 

pada pertimbangan mekanisme pasar, namun menyediakan bantuan teknis 

guna perkuatan kelembagaan, baik di sisi bank maupun di sisi penerima 

pinjaman.5 

Dengan mendasari uraian di atas, bahwa ekonomi memegang 

peranan penting dalam kegiatan sehari-hari baik kegiatan operasional 

maupun kegiatan penting lainnya, salah satu peranan penting kegiatan 

ekonomi dapat ditemukan dalam pasar modal (selanjutnya disebut “Pasar 

Modal”). Pasar Modal merupakan tempat di mana para pihak yang 

umumnya terdiri dari pembeli dan penjual melakukan transaksi. Menurut 

fungsinya, Pasar Modal memliki fungsi ekonomi dan fungsi keuangan di 

mana fungsi ekomomi memiliki arti bahwa Pasar Modal menyediakan 

fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak 

memiliki kelebihan dana (dikenal dengan “investor”) dan pihak yang 

memerlukan dana (dikenal dengan “issuer”, yaitu pihak yang menerbitkan 

efek atau emiten). Kehadiran dari Pasar Modal tersebut memiliki tujuan di 

mana pihak yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan investasi 

dengan maksud untuk memperoleh imbal balik (return) keuntungan yang 

 
5 Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 

Tahun 2005-2025, hal. 30. 
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berasal dari kupon ataupun bentuk-bentuk lainnya yang diperkenankan di 

Pasar Modal. Sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari pinjaman atau perolehan sumber 

pembiayaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan diluar pasar modal. 

Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.6 Menurut Munir Fuady, 

bagi suatu negara, Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam 

suatu perkembangan ekonomi, karena Pasar Modal mempunyai beberapa 

fungsi, antara lain: (i) sebagai sarana menghimpun dana-dana masyarakat 

untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif; (ii) sumber 

pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan 

pembangunan nasional; (iii) mendorong terciptanya kesempatan berusaha 

dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja; (iv) mempertinggi efisiensi 

alokasi sumber produksi dan sebagai investasi bagi para investor.7 Dalam 

sisi lain, Pasar Modal juga mendorong berkembangnya pilar indikator 

keberhasilan pertumbuhan ekonomi disamping perbankan dan investasi 

langsung lainnya, seperti asuransi, property, emas dan lain-lain. 

Pengembangan Pasar Modal selain untuk menghadapi tuntutan 

perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, juga 

dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat 

 
6 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan 

Tanya Jawab Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 2. 

7 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2002), hal. 13. 
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dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan go public, serta 

menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, sehingga 

dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan pembangunan 

nasional.8 Pasar Modal yang sebagaimana telah disebutkan di atas tidak 

dapat berdiri sendiri. Hukum merupakan salah satu instrumen yang 

memegang peranan yang sangat penting dibalik kegiatan ekonomi yang 

dilaksanakan di Pasar Modal.  

Hukum secara umum dapat diartikan sebagai seluruh aturan 

tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus 

ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan 

kekuasaan hukum itu.9 Menurut pengertian di atas, bahwa hukum 

menciptakan tata tertib di mana tata tertib tersebut haruslah dipatuhi demi 

menciptakan rasa aman dan nyaman dalam suatu kondisi didalam suatu 

lingkungan. Untuk menciptakan tata tertib di dalam lingkungan di Pasar 

Modal maka lahirlah Hukum Pasar Modal di mana Hukum Pasar Modal 

memiliki salah satu peran penting di mana peranan hukum mengatur, 

melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap hal-hal yang material 

di dalam Pasar Modal. Landasan hukum atau dasar hukum yang berlaku 

dan menjadi dasar-dasar Pasar Modal Indonesia diatur didalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut 

“UUPM”) serta terhadap transformasi dari Badan Pengawas Pasar Modal 

– Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) menjadi Otoritas Jasa 
 

8 Nindyo Pramono, op.cit, hal. 2. 

9 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), hal. 21. 
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Keuangan sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan tanggal 22 November 2011 (“UU OJK”). Pada Pasal 5 UU 

OJK, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan pada Pasal 6 UU OJK, OJK 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor 

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sesuai Pasal 2 UU OJK 

status Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari 

campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 

dalam UU OJK. Status Otoritas Jasa Keuangan berbeda dengan status 

Bapepam & LK, dimana sesuai Pasal 3 UUPM bahwa Bapepam & LK 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan 

Republik Indonesia. 

Sejarah lahirnya Pasar Modal di Indonesia sudah dimulai sejak 

Indonesia masih dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda, ditandai 

dengan didirikannya bursa efek di Batavia pada tahun 1912 oleh 

Vereniging voor de Effectenhandel. Dengan mendasarkan pada 

pengalaman di negeri Belanda, pendirian bursa efek di Batavia adalah 

dalam rangka memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan milik 

Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia. Efek yang 

diperjualbelikan merupakan saham dan obligasi perusahaan-perusahaan 

Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan oleh 
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Pemerintah Hindia Belanda, serta efek-efek Belanda lainnya.10 Dalam 

perkembangannya, pada tanggal 11 Januari 1925 dibuka Bursa Efek 

Surabaya, kemudian disusul dengan pembukaan bursa efek di Semarang 

pada tanggal 1 Agustus 1925.11 Aktivitas ketiga bursa tersebut terhenti 

pada tahun 1942 ketika terjadi invasi Jepang. Pada zaman pemerintahan 

Republik Indonesia Serikat, Bursa Efek Indonesia tersebut diaktifkan 

kembali. Diawali dengan diterbitkan Obligasi Pemerintah Republik 

Indonesia Tahun 1950. Kemudian disusul dengan diundangkannya 

Undang-Undang Darurat No.13 Tahun 1951 Tentang Bursa. Undang-

Undang-Undang Darurat tersebut kemudian ditetapkan sebagai Undang-

Undang dengan Undang-Undang No.15 Tahun 1952. Pada saat itu 

penyelenggaraan Bursa diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang 

dan Efek-efek (atau biasa disebut PPUE) dan Bank Indonesia ditunjuk 

sebagai penasihat.12 Sebagaimana yang telah diketahui di atas, pada tahun 

1952 Bursa Efek Jakarta beroperasi kembali namun pada tahun 1956 

terhenti yang disebabkan oleh program nasionalisasi oleh pemerintah 

Republik Indonesia.13 Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut 

sampai dengan tahun 1976, pasar modal tidak menunjukkan 

perkembangan yang berarti.14 Untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi 

 
10 Nindyo Pramono, Materi Pokok Hukum Bisnis Edisi 1 EKMA4316/2SKS/MODUL 1-6, 

(Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hal.5.3. 

11 Ibid. 

12 Ibid. 

13 Arinita Sandria, Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Dalam Pasar Modal 

Di Indonesia. (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000), 

hal. 1-2. 

14 Nindyo Pramono, Op.Cit. 
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nasional, dengan persiapan yang matang,15 pada tanggal 10 Agustus 1977, 

pemerintah Republik Indonesia kembali mengaktifkan Pasar Modal 

dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).16 Pada 

dasarnya pengaktifan kembali pasar modal dilandasi oleh adanya 

kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. Melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat 

memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang 

diperlukan. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksudkan untuk meratakan 

hasil-hasil pembangunan melalui pemilikan saham-saham perusahaan serta 

penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam 

hubungannya dengan pemilik saham melalui pasar modal masyarakat 

dapat ikut menikmati keberhasilan perusahaan melalui pembagian deviden 

dan peningkatan harga saham yang diharapkan. Keikutsertaan masyarakat 

ini juga memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan perusahaan 

melalui mekanisme pengawasan langsung oleh masyarakat. Hal ini akan 

mendorong pimpinan perusahaan untuk menerapkan manajemen secara 

lebih profesional sehingga tercipta aktivitas usaha yang efisien.17 

Selanjutnya, keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan 

berusaha baru, baik bagi emiten maupun lembaga penunjang pasar modal. 

Dengan diberikannya kesempatan bagi pihak swasta untuk mendirikan 

bursa efek di daerah-daerah dan bursa paralel, maka unsur pemerataan 

akan semakin nampak terutama bagi tumbuhnya sentra ekonomi baru di 

 
15 Ibid. 
16 Arinita Sandria, Op.Cit. 
17 Nindyo Pramono, Op.Cit. Hal.5.3 – 5.4. 
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luar Jakarta,18 serta untuk meningkatkan profesionalisme dalam 

pengelolaan bursa maka pada tahun 1990 dilakukan privatisasi bursa efek. 

Akhirnya pada tanggal 4 Desember 1991 didirikanlah PT Bursa Efek 

Jakarta. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1995, di mana Bursa 

Efek Jakarta menerapkan sistem perdagangan otomatis (Jakarta 

Automated Trading System atau JATS) yang memungkinkan frekuensi 

perdagangan saham dapat meningkat serta menjamin perdagangan yang 

lebih wajar dan transparan,19 hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang 

diundangkan pada tanggal 10 November 1995.20 Sistem remote trading 

yang digunakan dalam sistem JATS diutamakan untuk meningkatkan 

likuiditas bursa dan meningkatkan efisiensi pasar modal.21 Kemudian, 

pada tanggal 1 Desember 2007 kedua bursa efek di Indonesia yakni Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dilakukan penggabungan yang 

kemudian dinamakan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang secara efektif 

beroperasi sejak tanggal 1 Desember 2007.22 Walaupun perkembangan 

pasar modal menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, namun 

pengerahan dana yang dihimpun oleh pasar modal relatif masih kecil bila 

dibandingkan dengan dana yang dihimpun melalui perbankan. Akan tetapi 

optimisme kesuksesan pasar modal di masa mendatang akan menjadi 

kenyataan dengan melihat potensi yang besar baik dari segi demand 

 
18 Ibid., Hal.5.4. 

19 Arinita Sandria, Op.Cit. 

20 Nindyo Pramono, Op.Cit. 
21 Mas Achmad Daniri, Peranan Pasar Modal Di Masa Mendatang,  (Jakarta: PT Bursa 

Efek Jakarta, 2002), hal.10. 

22 Arinita Sandria, Op.Cit.  
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maupun segi supply23 serta terlepas dari itu bahwa Bursa Efek Indonesia 

sudah mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran transaksi yang 

merupakan rangkaian kejahatan perdagangan pasar.24 

Dalam kegiatan perdagangan di Pasar Modal Indonesia, terdapat 

beberapa pihak di mana salah satu pihak yang mempunyai peran 

terpenting yakni Emiten, pada Pasal 1 angka 6 UUPM Emiten adalah 

pihak yang melakukan penawaran umum.25 Emiten merupakan sebuah 

perseroan terbatas (PT) yang sudah melakukan penawaran umum perdana 

saham atau dikenal dengan Intial Public Offering (IPO atau go public) di 

mana Emiten memerlukan investor-investor yang akan membeli Efek yang 

ditawarkan oleh Emiten kepada para investor. Pada umumnya, Emiten 

telah melepaskan saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat 

khususnya investor melalui mekanisme Pasar Modal, investor-investor 

tersebut dapat membeli saham yang dijual oleh Emiten dengan harga dan 

jumlah saham yang berbeda-beda antara tiap-tiap Emiten melalui 

mekanisme IPO.  Para investor umumnya mengharapkan keuntungan short 

gain dari pembelian dan penjualan saham-saham dari para Emiten dan di 

sini Hukum Pasar Modal berperan.26 Hukum Pasar Modal memberikan 

perlindungan kepada para pelaku Pasar Modal agar kepentingan para 

pelaku Pasar Modal dapat terpenuhi. Untuk kepentingan investor, UUPM 

 
23 Nindyo Pramono, Op.Cit. 
24 Indra Safitri, Transparansi, Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal, 

cet.1, (Jakarta: Go Global Book & Publication Book Division, 1998), hal.176. 

25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

26 Wawancara secara tatap muka secara dinamis tanpa kuesioner tanggal 04 Agustus 

2017 dengan Adhitya Nugroho, S.E selaku individu yang berpengalaman di bidang Pasar Modal 

Indonesia, saat ini bekerja di perusahaan sekuritas dalam divisi Investment Banking, dilaksanakan 

di Serpong, Tangerang. 
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mengharuskan Emiten untuk memenuhi dan melaksanakan pengungkapan 

demi menjalankan prinsip keterbukaan sebagaimana disyaratkan oleh 

UUPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, 

untuk kepentingan Emiten, Hukum Pasar Modal juga harus memberikan 

perlindungan kepada Emiten. Kepentingan antara investor dengan Emiten 

tidak selalu berdampingan, terkadang sering timbul pertentangan (conflict 

of interest). Dengan adanya conflict of interest tersebut, maka diperlukan 

keseimbangan diantara kedua perbedaan kepentingan tersebut. 

Keseimbangan tersebut dicerminkan dalam prinsip keterbukaan 

(disclosure) di Pasar Modal melalui full disclosure dan fair disclosure.27 

Terkait dengan pembelian dan penjualan saham Emiten, terdapat 

salah satu unsur yakni unsur pengendalian. Pengendalian ini merupakan 

unsur yang terpenting dalam suatu perusahaan mengingat pembelian dan 

penjualan saham memiliki akibat beralihnya pengendalian suatu 

perusahaan, pengendalian ini akan memiliki akibat terhadap pengambilan 

keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut 

“RUPS”) di mana jika terjadi perubahan pengendalian atas suatu 

perusahaan maka segala kebijakan atas perusahaan tersebut akan menjadi 

berubah dikarenakan terjadinya pergantian pemegang saham. Dalam 

kegiatan di Pasar Modal, perubahan pengendali Emiten bukanlah suatu hal 

yang baru namun memiliki suatu sensitifitas karena perubahan pengendali 

tersebut haruslah diungkapkan kepada masyarakat melalui prosedurnya. 

Umumnya, perubahan pengendali perusahaan dilakukan melalui corporate 

 
27 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 

1996), hal. 78. 
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action, baik akuisisi/pengambilalihan/takeover, merger, konsolidasi, rights 

issue, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), namun dalam 

lingkungan Pasar Modal terdapat opsi lain yang mengakibatkan 

berubahnya pengendalian Emiten.   

Salah satu opsi lain tersebut yakni dengan cara penawaran tender 

(tender offer), pengertian penawaran tender adalah penawaran melalui 

Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara 

pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.28 Penawaran tender ini 

baru bisa dilaksanakan apabila terdapat pihak yang melakukan akuisisi 

perusahaan terbuka atau Emiten dan mengakibatkan terdapatnya 

pengendali baru didalam perusahaan terbuka atau Emiten tersebut, di mana 

pengendali baru harus melakukan melakukan penawaran tender kepada 

para investor lainnya untuk menawarkan sisa saham demi menjaga besaran 

jumlah saham atau proporsional dari saham yang sudah tercatat di BEI. 

Penawaran Tender (Tender Offer) merupakan suatu proses yang 

diperbolehkan dalam Pasar Modal Indonesia di mana  Tender Offer 

menjadi salah satu proses yang ditujukan untuk melindungi investor. 

Umumnya transaksi material yang menyebabkan terjadinya perubahan 

pemegang saham pengendali akan merugikan pemegang saham publik 

atau minoritas. Namun, jika perubahan pemegang saham pengendali 

tersebut dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dan kurang transparan 

 
28 Pasal 1 huruf (d) Peraturan Nomor IX.F.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Nomor: KEP-04/PM/2002 Tentang Penawaran Tender tanggal 3 April 2002. 
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maka perubahan pemegang saham pengendali tersebut dapat merugikan 

investor publik. 

Untuk menghindarkan kerugian yang ditanggung oleh investor 

publik akibat adanya perubahan pemegang saham pengendali yang 

dilakukan secara tidak bersahabat (hostile takeover) atau akuisisi, maka 

diadakan proses Tender Offer yang merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi kerugian yang harus ditanggung oleh pemegang saham 

publik. Hostile Takeover merupakan suatu  hal yang sangat dihindari 

dalam sebuah aksi korporasi/corporate action oleh para pemegang saham 

sebuah perusahaan yang akan menjadi perusahaan sasaran/target company 

dan para investor/masyarakat yang memiliki saham di Pasar Modal. 

Dalam peraturan tentang Tender Offer, pada awalnya pihak yang 

wajib melakukan Tender Offer adalah pihak yang membeli saham emiten 

sebesar 25 persen atau sebesar 20 persen dengan tujuan ikut 

mengendalikan perusahaan. Jadi, jika ada pihak yang membeli saham 

emiten sebesar 20 persen tetapi tidak bertujuan ingin mengendalikan 

emiten tersebut maka ia tidak diwajibkan menggelar Tender Offer. Tapi 

untuk pihak yang membeli saham emiten sebesar 25 persen (tanpa ada 

keterangan ingin atau tidak ingin mengendalikan perusahaan), maka pihak 

pembeli tersebut wajib melakukan Tender Offer. 
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Peraturan yang terkait dengan Tender Offer pada pertengahan 2008 

telah direvisi.29 Peraturan hasil revisi menyebutkan pihak yang wajib 

melakukan penawaran tender adalah jika membeli atau mengambil alih 

saham emiten sebesar 50 persen ke atas. Dalam peraturan Tender Offer 

revisi ini, pihak yang melakukan penawaran tender tidak dibolehkan 

‘’menyedot’’ habis kepemilikan saham publik di pasar. Jika dalam proses 

Tender Offer ternyata menyebabkan pihak yang melakukan penawatan 

tender memiliki saham emiten lebih dari 80 persen maka ia wajib menjual 

kembali ke masyarakat sebesar 20 persen. Melalui ketentuan ini, 

kepemilikan saham masyarakat dipertahankan sebesar 20 persen. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempertahankan likuiditas saham di pasar. 

Dalam perkembangannya, peraturan soal Tender Offer mengalami 

revisi kembali. Pada tanggal 31 Mei 2011, Bapepam & LK (saat ini 

Otoritas Jasa Keuangan) merevisi peraturan Tender Offer sehingga 

peraturan tentang Tender Offer kini ada dua macam yakni Tender Offer 

yang sifatnya wajib dan Tender Offer yang sifatnya sukarela. Perubahan 

ini juga untuk menyempurnakan perlindungan kepada investor. 

Sesuai laporan tahunan OJK pada tahun 201330, bahwa terdapat 

penawaran tender wajib/ Mandatory Tender Offer sebanyak 4 (empat) 

transaksi yang dilaksanakan oleh para Emiten dan penawaran tender 

 
29 Peraturan yang terkait dengan Tender Offer adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan 

Perusahaan Terbuka yang dikenal dengan Peraturan IX.H.1. 
30 Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Tahunan OJK Tahun 2013, hal. 117 dan tersedia di 

http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-

tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202013.pdf#search=akuisisi diakses pada 10 

Oktober 2017. 

http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202013.pdf#search=akuisisi
http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202013.pdf#search=akuisisi
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sukarela/ Voluntary Tender Offer sebanyak 2 (dua) transaksi yang 

dilaksanakan oleh para Emiten. Pada tahun 201431, bahwa terdapat 

penawaran tender wajib/ Mandatory Tender Offer sebanyak 4 (empat) 

transaksi yang dilaksanakan oleh para Emiten. Pada tahun 2015 dan 2016 

OJK32 sudah tidak memuat keterangan mengenai Emiten yang melakukan 

penawaran tender wajib/ Mandatory Tender Offer dan penawaran tender 

sukarela/ Voluntary Tender Offer. 

Terhadap penelitian disertasi ini, Peneliti mengambil salah satu 

transaksi yang akan peneliti uraikan dalam disertasi ini, transaksi tersebut 

adalah transaksi akuisisi perusahaan terbuka PT Acset Indonusa Tbk 

sebagai perusahaan sasaran/ target company dan pembeli/acquirer yakni 

PT United Tractors Tbk melalui PT Karya Supra Perkasa. Akuisisi ini 

dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan tunduk 

kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam & LK) IX.H.1 tentang 

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka beserta peraturan pelaksanaan 

lainnya yang terkait dengan transaksi akuisisi PT Acset Indonusa Tbk 

tersebut. Sesuai dengan penelusuran terhadap transaksi akuisisi PT Acset 

Indonusa Tbk, bahwa telah dilakukan penawaran tender wajib/ mandatory 

 
31 Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Tahunan OJK Tahun 2014, hal. 139 dan tersedia di 

http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-

tahunan/Documents/laporan%20tahunan%20ojk%202014.pdf#search=laporan%20tahunan%20ojk 

diakses pada 10 Oktober 2017 
32 Dalam Laporan Statistik Mingguan OJK, juga sudah tidak dimuat mengenai Penawaran 

Tender Wajib/ Mandatory Tender Offer dan Penawaran Tender Sukarela/ Voluntary Tender Offer. 

http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/laporan%20tahunan%20ojk%202014.pdf#search=laporan%20tahunan%20ojk
http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Documents/laporan%20tahunan%20ojk%202014.pdf#search=laporan%20tahunan%20ojk
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tender offer sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan IX.H.1 

yang telah dilakukan di tahun 2015.  

Dalam historisnya, PT Acset Indonusa Tbk telah melakukan 

penawaran umum perdana saham/ initial public offering (IPO) atau biasa 

dikenal dengan istilah go-public dimana saham PT Acset Indonusa Tbk 

telah dicatat dengan kode ACST dan diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sejak tahun 2013 dan pada harga perdana sahamnya, 

saham PT Acset Indonusa Tbk ditawarkan seharga Rp.2.500,00 (dua ribu 

lima ratus Rupiah) dan seiring berjalannya waktu, harga saham PT Acset 

Indonusa Tbk mengalami kenaikan dan penurunan sesuai jumlah transaksi 

saham yang diperdagangkan. Pada tahun 2014, PT United Tractors Tbk 

memiliki minat terhadap PT Acset Indonusa Tbk dimana PT Acset 

Indonusa Tbk bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi/ kontraktor 

gedung dan memiliki spesialisasi dalam pondasi gedung, sedangkan PT 

United Tractors Tbk memiliki bidang usaha utama dalam kegiatan mesin 

konstruksi, kontraktor penambangan dan pertambangan33. PT United 

Tractors Tbk ingin melakukan ekspansi usaha ke dalam usaha konstruksi 

infrastruktur hal mana tercermin dari  proyek-proyek yang telah dikerjakan 

oleh PT Acset Indonusa Tbk pasca diakuisisi oleh PT Karya Supra 

Perkasa. Terhadap akuisisi PT Acset Indonusa Tbk, bahwa peneliti 

menemukan data yang telah dipublikasi melalui internet dimana terhadap 

penawaran tender wajib/mandatory tender offer nampaknya tidak berjalan 

sesuai harapan PT Karya Supra Perkasa untuk memperoleh kepemilikan 

 
33 Kegiatan Usaha PT United Tractors Tbk dikutip dari 

http://www.unitedtractors.com/id/company-profile pada tanggal 8 Oktober 2017. 

http://www.unitedtractors.com/id/company-profile
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keseluruhan sebesar 50,1% (lima puluh koma satu persen) yang terdiri 

dari: (i) sebesar 40,0% (empat puluh persen) dari akuisisi saham PT Cross 

Plus Indonesia dan PT Loka Cipta Kreasi; dan (ii) sebesar 10,1% dari 

penawaran tender wajib/ mandatory tender offer dari masyarakat/ 

pemegang saham publik di Bursa Efek Indonesia34.  Sebagaimana dibawah 

ini dikutip: 

“..Rencana PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakuisisi 

PT Acset Indonusa Tbk (ACST) segera terealisasi. Dalam 

pengumuman resmi, manajemen UNTR menjelaskan tiga tahap 

UNTR mengambil saham ACST. Pembelian  melalui anak usaha 

UNTR, PT Karya Supra Perkasa. 

Pertama, Karya Supra akan membeli 200 juta saham, 

setara  40% saham ACST dari PT Loka Cipta Kreasi dan PT Cross 

Plus Indonesia. Ketiganya menandata-ngani perjanjian pengikatan 

jual beli saham pada 18 Desember 2014 dengan dua pemegang 

saham lama yakni Loka Cipta dan Cross Plus. 

Kedua, KSP juga akan membeli dari pemegang saham 

publik melalui mandatory tender offer atau penawaran tender wajib 

sebanyak  10,1% setara 50,5 juta saham. 

Cara ketiga jika KSP tidak dapat 10,1% saham dari 

mandatory tender offer, maka Loka Cipta dan Cross Plus akan 

melepas saham lagi setara dengan 10,1%. 

Pasca transaksi ini, UNTR berharap bisa menjadi pemegang 

saham mayoritas ACST. UNTR berharap bisa mengantongi 250,5 

juta saham setara dengan 50,1% saham ACST. Kemarin, harga 

ACST naik 5,38% ke Rp 3.720. Dan saham UNTR turun 1,01% ke 

Rp 17.125.35…” 

  

Terhadap realisasi atas akuisisi tersebut, bahwa penawaran tender 

wajib/mandatory tender offer yang dilakukan PT Karya Supra Perkasa 

tidak sesuai harapan dan pada akhirnya saham PT Cross Plus Indonesia 

 
34 Dalam artikel on-line muatan kontan.co.id dengan judul Tiga Metode UNTR Akuisisi 

50,1% saham ACST tanggal 20 November 2014, dinyatakan bahwa PT United Tractors Tbk sudah 

memiliki strategi dalam akuisisi PT Acset Indonusa Tbk. 
35 Dikutip dari http://investasi.kontan.co.id/news/tiga-metode-untr-akuisisi-501-saham-

acst Supra Catatan Kaki 32. 

http://investasi.kontan.co.id/news/tiga-metode-untr-akuisisi-501-saham-acst
http://investasi.kontan.co.id/news/tiga-metode-untr-akuisisi-501-saham-acst


19 

 

19 
 

dan saham PT Loka Cipta Kreasi pada PT Acset Indonusa Tbk dialihkan 

sebesar 10,1% (sepuluh koma satu persen) kepada PT Karya Supra 

Perkasa. 

Selanjutnya, terhadap penawaran tender sukarela/ voluntary tender 

offer (VTO), peneliti memilih satu transaksi yakni PT Bank Ekonomi 

Raharja Tbk yang telah delisting dan telah berganti nama menjadi PT 

Bank HSBC Indonesia. Transaksi penawaran tender sukarela/voluntary 

tender offer telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015 dan hasil dari 

penawaran tender sukarela/voluntary tender offer tidak sesuai yang 

diharapkan dimana masyarakat/pemegang saham publik tidak melepaskan 

kepemilikan sahamnya pada saat delisting. Adapun keterangan mengenai 

transaksi tersebut peneliti uraikan sebagai berikut36: 

“…JAKARTA 9 Mei 2015 - PT Bank Ekonomi Raharja 

Tbk (BAEK) siap menjadi perusahaan tertutup alias go private. 

Perusahaan yang dikuasai HSBC Asia Pasific Holdings Limited ini 

akan membeli saham publik di Rp 6.300 per saham. Harga tersebut 

180% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi atas saham BEI 

dalam 90 hari terakhir, yakni Rp 2.250 per saham. 

Berdasarkan hitungan Penilai Independen, harga tersebut 

472% lebih tinggi dari harga wajar Rp 1.101. Harga itu juga 200% 

premium dari harga BAEK Rp 2.100 sebelum disuspensi. Saat ini, 

jumlah saham publik cuma 0,06%. Saham BAEK tak likuid. 

BAEK juga tak membutuhkan dana tambahan dari pasar modal. 

"Jumlah pemegang saham publik kurang dari 101 

pemegang saham," ujar manajemen Bank Ekonomi dalam 

prospektus, Jumat (8/5). Sebelum delisting, Bank Ekonomi harus 

menggelar RUPSLB dan harus dihadiri 75% jumlah seluruh 

saham. Saat ini, jumlah saham publik Bank Ekonomi 1,71 juta 

saham. 

Sementara PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memiliki 

26,7 juta saham setara 1%. Jika BBCA ikut melepas kepemilikan 

 
36 Dikutip dari http://investasi.kontan.co.id/news/delisting-baek-menawarkan-harga-

premium diakses pada 6 Oktober 2017. 

http://investasi.kontan.co.id/news/delisting-baek-menawarkan-harga-premium
http://investasi.kontan.co.id/news/delisting-baek-menawarkan-harga-premium
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saham, Bank Ekonomi harus menyediakan dana Rp 179,03 miliar. 

Jika hanya saham publik, membutuhkan Rp 10,82 miliar. 

Maret 2015, BBCA mendukung keputusan HSBC Limited 

mengeluarkan Bank Ekonomi Raharja dari BEI. Eugene Keith 

Galbraith, Wakil Presiden Direktur BBCA, menuturkan, BBCA 

tetap mempertahankan kepemilikan di BAEK. "Kami belum tahu 

arahnya kemana," ujarnya. 

Hans Kwee, Vice-President Investment PT Quant Kapital 

Investama mengatakan, harga tender offer Bank Ekonomi sangat 

menarik. Harga penawaran itu mencerminkan price to book 

value (PBV) 2014 sebesar 5 kali dan 5,4 kali PBV di 2015. 

Biasanya, pemegang saham meminta harga premium dari 

harga tender offer. 

Reza Priyambada, Kepala Riset NH Koorindo Securities 

bilang, opsi ini cukup menarik karena pemegang saham lama bisa 

merealisasikan keuntungan berlipat. Setelah go private, BAEK 

integrasi cabang HSBC Indonesia. 

Sang induk, HSBC, berjanji menyokong ekspansi BAEK. 

Integrasi merupakan jalan bagi BAEK keluar dari kesulitan. Rapor 

Bank Ekonomi menyusut setelah dikendalikan HSBC. 

Rencananya, penawaran tender dilakukan 5 Juni 2015-4 Juli 2015. 

Sementara tanggal pembayaran pada 15 Juli mendatang dan 

delisting dari BEI pada 22 Juli 2015. Tapi, pengalaman delisting 

tak selalu mulus. 

Anda tentu ingat dengan delisting PT Aqua Golden 

Mississippi. Prosesnya berawal dari tahun 2001 lalu berlanjut 2005 

dan gagal, karena investor meminta harga Rp 1 juta. Tahun 2010 

mulai mendekati titik temu seharga Rp 500.000 per saham, 

104,25% lebih tinggi dari harga pasar Rp 244.800. April 2011, 

Aqua resmi delisting…” 

 

“…JAKARTA 17 Februari 2015 - Tujuh tahun setelah 

akuisisi oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

Limited, melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, 

HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited, PT Bank Ekonomi 

Raharja Tbk. (BAEK) berniat untuk delisting saham. 

Antony Colin Turner, Direktur Utama Bank Ekonomi, 

mengatakan perseroan berencana untuk mengubah statusnya dari 

perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau go privat. 

BAEK ingin melakukan penghapusan pencatatan 

atau delisting saham-saham perseroan di BEI. 

Pada Senin (16/2/2015), manajemen BAEK menyampaikan 

surat permintaan kepada BEI untuk melakukan suspensi atas 

perdagangan saham perseroan. Manajemen BAEK telah 

menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan guna meminta 

petunjuk sehubungan rencana go private tersebut. 

Dikutip dari laporan keuangan BAEK, Selasa (17/2/2015), 

disebutkan akuisisi oleh HSBC Asia Pacific Holdings (UK) 
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Limited ini telah dilakukan pada Oktober 2008. Saat itu, HSBC 

menggelontorkan dana US$607,5 juta setara dengan Rp5,98 triliun 

(kurs Rp9.810) untuk mencaplok 88,89% saham BAEK. 

Sebelumnya, Bank Ekonomi dimiliki oleh pengusaha kaya 

Eddy William Katuari melalui Wings Group. Bank yang didirikan 

pada 8 Maret 1990 ini kemudian memutuskan untuk melantai di 

pasar modal dengan menjual 270 juta lembar saham dan resmi 

tercatat di BEI pada 8 Januari 2008. 

Pada 20 Oktober 2008, HSBC Asia Pacific Holdings 

menandatangani conditional sale and purchase agreement dengan 

beberapa pemegang saham utama untuk mengakuisisi 88,89% 

kepemilikan. 

Berdasarkan perjanjian tersebut, HSBC Asia Pacific 

mengakuisisi 38,84% kepemilikan saham dari PT Lumbung 

Artakencana, 38,60% dari PT Alas Pusaka, dan 11,45% dari 

beberapa pemegang saham individu. Transaksi resmi efektif pada 

22 Mei 2009. 

Akan tetapi, HSBC Asia Pacific belum kunjung rampung 

melepaskan kembali atau refloat saham BAEK dalam waktu 2 

tahun sejak penawaran tender. HSBC kemudian mengajukan 

permohonan kembali perpanjangan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada 14 Oktober 2014 lalu. 

Hingga 30 September 2014, komposisi pemegang saham 

Bank Ekonomi masih digenggam mayoritas oleh HSBC Asia 

Pacific Holdings 98,94%. Sisanya masing-masing oleh PT Bank 

Central Asia Tbk. (BBCA) sebesar 1,00% dan publik 0,06%. 

Dari sisi kinerja, total penyaluran kredit Bank Ekonomi 

hingga akhir tahun yang disampaikan dalam Laporan Publikasi 

Bank Indonesia mencapai Rp19,91 triliun, tumbuh tipis 2,62% dari 

posisi Rp19,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara itu, nilai dana pihak ketiga (DPK) Bank 

Ekonomi yang dihimpun sepanjang 2014 berkisar Rp23,47 triliun. 

Angka tersebut cenderung sama dengan 2013. Adalah komposisi 

DPK terdiri dari giro Rp4,71 triliun, tabungan Rp7,34 triliun dan 

deposito Rp23,47 triliun. 

Kinerja Bank Ekonomi mencatatkan perlambatan dan 

terkoreksi dibanding tahun sebelumnya. Terbukti dari laba 

perusahaan yang dibukukan sepanjang tahun lalu mencapai 

Rp66,26 miliar, tumbuh sekitar Rp1 miliar dari kuartal III/2014. 

Padahal laba 2013, sempat mencapai Rp250,24 miliar. 

Nilai aset Bank Ekonomi sepanjang periode 2014 mencapai 

Rp29,73 triliun, tumbuh 3,33% dari posisi Rp28,77 triliun secara 

tahunan. 

Dari sisi ekspansi jaringan, anggota Grup HSBC ini, 

memiliki 99 kantor cabang, 2.000 karyawan dan modal inti senilai 

Rp2,92 triliun. Sedangkan rasio kecukupan modal (capital 

adequacy ratio/CAR) mencapai 13%. Sedangkan total kantor 
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HSBC di Indonesia sekitar 47 kantor cabang yang tersebar di 6 

kota besar dan mempekerjakan jumlah 3.000 karyawan…”37 

 

 

Terhadap historis dari PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, PT Bank 

Ekonomi Raharja Tbk (BAEK) didirikan tanggal 15 Mei 1989 dengan PT 

Bank Mitra Raharja dan telah beroperasi secara komersial sejak 8 Maret 

1990. Kantor pusat BAEK berlokasi di Graha Ekonomi Jl. Setiabudi 

Selatan Kav. 7-8, Jakarta 12920. Saat ini Bank memiliki 20 kantor cabang 

utama (termasuk kantor pusat), 23 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor 

kas di Jakarta serta 29 cabang utama, 21 cabang pembantu dan 4 kantor 

kas di luar Jakarta. Induk usaha Bank Ekonomi adalah HSBC Asia Pacific 

Holdings (UK) Limited sedangkan pemegang saham pengendali Bank 

Ekonomi adalah HSBC Holding plc, yang didirikan di Inggris. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, BAEK menjalankan usaha 

bidang bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, Bank dapat 

melaksanakan kegiatan usaha anatara lain: menghimpun dana dari 

masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, 

membeli, menjual atau memberikan jaminan atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, melaksanakan kegiatan 

anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, melakukan 

transaksi dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, 

melakukan penyertaan modal pada bank atau lembaga keuangan lainnya. 

 
37 Dikutip dari http://finansial.bisnis.com/read/20150217/90/403438/setelah-dicaplok-hsbc-bank-

ekonomi-baek-bakal-delisting diakses pada 01 Oktober 2017. 

http://www.britama.com/index.php/tag/baek/
http://finansial.bisnis.com/read/20150217/90/403438/setelah-dicaplok-hsbc-bank-ekonomi-baek-bakal-delisting
http://finansial.bisnis.com/read/20150217/90/403438/setelah-dicaplok-hsbc-bank-ekonomi-baek-bakal-delisting
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Pada tanggal 28 Desember 2007, BAEK memperoleh pernyataan 

efektif dari Bapepam & LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham BAEK (IPO) sebanyak 270.000.000 saham dengan nilai nominal 

sebesar Rp100,- per saham. dengan harga pelaksanaan Rp1.080,- per 

saham. Bank mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 8 Januari 2008.38 

Pada tahun 2008 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa 

HSBC Asia Pacific Holding telah melakukan akuisisi atas PT Bank 

Ekonomi Raharja Tbk dan berlaku efektif sejak tahun 2009. Akuisisi 

berhasil dilakukan pada 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan 

sembilan persen) dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila 

akuisisi melebihi 80% (delapan puluh persen) maka sisa sahamnya wajib 

dilepaskan kepada masyarakat/pemegang saham publik. Namun prosesi ini 

tidak kunjung selesai dan akhirnya PT Bank Ekonomi Raharja Tbk yang 

telah berganti nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia memutuskan untuk 

delisting dan melakukan penawaran tender sukarela/ voluntary tender 

offer. Pada tanggal 17 Nopember 2015, berdasarkan Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 97 tanggal 16 Nopember 2015, 

dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta dan 

telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0946124.AH.01.02. 

Tahun 2015, Anggaran Dasar Bank telah diubah sehubungan dengan 

 
38 Dikutip dari http://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-baek/ diakses 

pada 5 Oktober 2017. 

http://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-baek/
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perubahan status Bank dari perusahaan terbuka (publik) menjadi 

perusahaan tertutup.39  

Sejarah Pencatatan Saham:40 

Jenis Pecatatan Saham Tgl Pencatatan 

Saham Perdana @ Rp1.080,- 270.000.000 08-Jan-2008 

Pencatatan Saham Pendiri 

(Company Listing) 

2.373.300.000 08-Jan-2008 

Dengan memperhatikan penulisan skripsi, tesis dan disertasi yang 

dibuat dan ditulis oleh peneliti lain di Indonesia pada bidang studi ilmu 

hukum yang mengangkat judul utama Tender Offer, bahwa dalam 

penelusuran Peneliti telah dibuat penulisan skripsi dengan judul “Tender 

Offer Dalam Proses Divestasi Saham Pemerintah Kaitannya Dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” yang dibuat oleh Erina Melani 

pada tahun 2003 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 

terhadap penulisan skripsi lainnya bahwa juga telah diangkat sebuah judul 

“Tinjauan Yuridis Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Induk 

Perusahaan Terbuka Yang Mengakibatkan Perubahan Pengendali Pada 

Perusahaan Terbuka Dikaitkan Dengan Kewajiban Melakukan Penawaran 

Tender (Studi Kasus PT Internasional Niekel Indonesia Tbk) yang ditulis 

 
39 Dikutip dari Annual Report HSBC Tahun 2016 hal.15, dengan beralamat website: 

file:///C:/Users/hp%20pc/Downloads/ber-annual-report-2016.pdf diakses pada 1 Oktober 2017. 
40 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 tahun 1999 tentang Pembelian 

Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa saham bank hanya 

boleh tercatat di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99%. 

../Downloads/ber-annual-report-2016.pdf
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oleh Darwin pada tahun 2010 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada dengan pembimbing Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang 

dalam hal ini merupakan promotor Peneliti. Pada tingkat strata dua 

magister hukum, Peneliti belum menemukan judul tesis yang mengangkat 

judul utama mengenai Tender Offer serta pada penulisan disertasi Peneliti 

juga belum menemukan judul disertasi yang mengangkat judul utama 

mengenai Tender Offer. Peneliti pada penelitian disertasi ini menghindari 

adanya plagiarisme dan terhadap skripsi yang sebagaimana disebutkan di 

atas bahwa Peneliti hanya mengetahui judul saja tanpa mengetahui isi dari 

skripsi tersebut, dengan demikian penelitian yang ditulis oleh Peneliti 

dalam disertasi ini adalah inisiatif murni dari Peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap perlindungan hukum mengacu kepada peraturan 

Tender Offer di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti mengangkat tema di atas dengan judul: 

“Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Dalam Penawaran Tender 

(Tender Offer) Di Indonesia”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat pentingnya diatur pengaturan tentang Tender Offer, 

maka Peneliti merumuskan tiga masalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana pengaturan Penawaran Tender (Tender Offer) di Pasar Modal 

Indonesia menurut peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait 

yang berlaku? 



26 

 

26 
 

2) Bagaimana perlindungan hukum dalam penerapan pengaturan Penawaran 

Tender (Tender Offer) yang ditujukan kepada Pemegang Saham? 

3) Bagaimana peraturan Penawaran Tender (Tender Offer) yang ideal untuk 

mengatasi kekurangan dari pengaturan Penawaran Tender (Tender Offer)? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman atas analisis 

penerapan/pelaksanaan atas Penawaran Tender (Tender Offer) dalam 

rangka melindungi kepentingan dari masing-masing pihak yang 

melakukan kegiatan jual-beli efek/saham di Pasar Modal Indonesia. 

Pemahaman dan analisis dilakukan berdasarkan konsep teoritis hukum 

ekonomi dengan berdasarkan pendekatan yang menyeluruh atas kerangka 

teori keadilan dan prinsip-prinsip yang berlaku di Hukum Pasar Modal 

guna mewujudkan suatu perlindungan terhadap pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan jual-beli efek/saham dengan mengingat bahwa tujuan 

dari Pasar Modal meyediakan dana pinjaman jangka panjang untuk 

menciptakan barang modal, berupa aktiva (termasuk pabrik dan 

peralatannya) yang digunakan untuk memproduksi barang lain41 dan bagi 

investor asing Pasar Modal merupakan salah satu cara penanaman modal 

portofolio (portofolio investment).42 Tujuan yang utama dalam penelitian 

ini untuk memberikan pandangan bahwa perlindungan terhadap 

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

Prenada Media Group,  Cetakan Ketujuh, 2004), hal. 20. 
42 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, 2013), hal.145. 
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masyarakat yang melakukan transaksi Penawaran Tender (Tender Offer) 

yang merupakan rangkaian Akuisisi Perusahaan Terbuka (Tbk.) di Pasar 

Modal atau Penawaran Tender (Tender Offer) yang dilakukan secara 

sukarela dimana keduanya perlu ditingkatkan dalam pandangan Peneliti 

dalam rangka pembangunan Pasar Modal yang efektif.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

Setelah mengemukakan rumusan masalah, maka dapat diketahui 

tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini, yaitu: 

1) Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan Penawaran Tender 

(Tender Offer) menurut peraturan perundang-undangan serta peraturan 

yang berlaku. 

2) Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum pada proses 

Penawaran Tender (Tender Offer) yang ditujukan kepada Pemegang 

Saham. 

3) Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaturan dari 

Penawaran Tender (Tender Offer) yang ideal untuk diterapkan di 

Indonesia.  

1.4.  Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk 

para praktisi maupun akademisi. Harapan dari peneliti terhadap penulisan 

ini, terdiri dari: 
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1) Kegunaan Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi usulan dalam pengembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum Pasar Modal dalam bagian Penawaran Tender 

(Tender Offer) dan dapat dijadikan sebagai usulan untuk penyempurnaan 

atas peraturan yang berkaitan dengan Penawaran Tender (Tender Offer). 

Bahwa teori keadilan yang menjadi underlying dan hukum ekonomi sangat 

berperan terhadap Hukum Pasar Modal di Indonesia, perlindungan 

terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan dalam Pasar Modal 

menjadi perhatian utama apabila terjadinya keadaan yang dapat merugikan 

kepentingan dari para pemegang saham minoritas yang tidak mau menjual 

efek/saham pada saat Penawaran Tender (Tender Offer) telah 

dilaksanakan,. 

 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun bermanfaat 

sebagai masukan bagi pembuat kebijakan oleh instansi yang berwenang 

demi menimbulkan kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan 

prinsip-prinsip yang berlaku di Pasar Modal Indonesia. Secara praktis, 

setiap metode transaksi akan terus berkembang seiring perkembangan 

jaman namun dalam sisi hukum maka akan terus terjadi resiko-resiko 

hukum yang akan muncul, umumnya pemegang saham minoritas yang 

melakukan pembelian efek/saham di Pasar Modal akan terkena 

dampaknya secara signifikan apabila prinsip keadilan dan prinsip-prinsip 
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yang berlaku di Pasar Modal Indonesia tidak dapat diberlakukan secara 

maksimal.  

1.5  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini terdiri lima bab yang disusun secara 

sistematis yang terdiri dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup yang 

meliputi kesimpulan dan saran. 

BAB I Pendahuluan 

Sebagai pengantar, dalam bab ini peneliti akan menguraikan 

mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, 

tujuan penulisan, metodologi yang dipergunakan dalam menyusun 

disertasi ini serta sistematika penulisan.  

BAB II Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsional 

Bab ini membahas mengenai kerangka teoritis dan konsepsional. 

Adapun kerangka teori yang diangkat merupakan teori keadilan, 

teori kemanfaatan dan teori kepastian hukum serta kerangka 

konsepsional dipaparkan berfungsi untuk menjabarkan pengertian 

akuisisi, jenis-jenis akuisisi, rangkaian yang umumnya ditempuh 

dalam melaksanakan akuisisi, pengaturan Tender Offer, efektivitas 

Tender Offer serta pembahasan lain yang berkaitan dengan Tender 

Offer ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dan 

Peraturan Pemerintah terkait serta Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (dahulu dikenal “Bapepam & LK”).  
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan 

disertasi ini. Dimulai dari jenis penelitian yaitu penelitian normatif, 

lalu prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis dari 

disertasi ini yang berisi pendekatan-pendekatan yang dipakai dan 

diakhiri dengan hambatan dan penanggulangan yang dihadapi 

peneliti dalam menyusun  ini. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam bab ini diuraikan terlebih dahulu secara sistematis mengenai 

apa yang menjadi objek, kriteria, dan proses Tender Offer di tinjau 

dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal, Peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan 

Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

Penawaran Tender Sukarela serta peraturan-peraturan lainnya yang 

terkait. Kemudian penelusuran mengenai efektivitas Tender Offer 

di Indonesia dan efektivitas Tender Offer juga akan dibahas secara 

komprehensif beserta kelemahan-kelemahan lainnya yang 

dikaitkan dengan Teori Keadilan berkaitan dengan penelitian ini. 

Selanjutnya peneliti menguraikan serta menganalisis bagaimana 

pengaturan dan pelaksanaan terhadap Tender Offer di Indonesia, 

efektivitas Tender Offer dan kelemahan-kelemahan lainnya yang 
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berkaitan dengan judul dari penelitian ini, dimana perlindungan 

hukum menjadi acuan utamanya. 

BAB V     Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian berupa intisari  

dan jawaban yang jelas serta rinci atas perumusan permasalahan 

Bab I dan analisis penelitian Bab IV, serta saran berupa 

rekomendasi konstruktif secara yuridis, sesuai dengan penelitian 

hukum yang bersifat preskriptif, berkaitan dengan permasalahan. 

 




