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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang  

Dalam hal Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, 

diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan 

penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk 

berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan Pasar Modal. Pasar 

Modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. 

Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang 

dan menjualnya ke masyarakat lewat Pasar Modal. Demikian juga swasta yang 

dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, 

baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui 

Pasar Modal
1
.  

Menurut Munir Fuady, definisi pasar modal ialah suatu pasar dan dana-

dana jangka panjang, baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-

dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, 

sedangkan dana jangka panjang biasanya berbentuk saham.
2
  

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 

mendifinisikan pasar modal sebagai suatu suatu kegiatan yang berkenaan dengan 

                                                         
1 Tavinayati, S.H., M,H. Yulia Qamariyanti, S.H,. M.Hum ,Hukum Pasar Modal di Idonesia , 

Sinar grafika, Jakarta ,2009 , hal 1 
2 Munir fuady, Pasar Modal Modern (tinjauan hukum), (Bandung: PT.citra Aditya Bakti,1996), 

hlm 8. 
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penawaran umum dan perdagangan efek. Oleh karena itu,  Undang-Undang Pasar 

Modal dalam memberi arti kepada pasar modal tidak memberi suatu definisi 

secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para 

pelaku dari suatu Pasar Modal.
3
  

Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal maka 

dibentuk Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 

efek serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 

mereka, yang dimaksud efek adalah surat berharga saham, obligasi dan 

sebagainya
4
. Perusahaan atau yang biasa disebut emiten adalah pihak yang 

biasanya menjual efek efek tersebut 

Dengan pengertian pasar modal diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar 

Modal merupakan sarana kegiatan perusahaan dalam rangka mencari dana. Pasar 

Modal memiliki peran bagi perusahaan dan individu, karena menjalankan dua 

fungsi, yaitu: 

1. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk mengembangkan usaha, penambahan modal kerja dan 

lain lain.    

2. Menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan 

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

                                                         
3 Ibid hal 11 
4 Pasal 1 ayat 4-6 UUPM 
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dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. 

   

  Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah 

Negara antara lain
5
: 

a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual 

untuk  menentukan harga saham yang dimilikinya atau surat 

berharga lainnya 

b. Pasar modal memberi kesempatan kepada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan 

mendorong perusahaan untuk memenuhi memperoleh hasil yang 

diharapkan 

c. Pasar modal memberi kesempatan kepada para investor untuk 

menjul kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainya  

d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian  

e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi dan 

transaksi surat berharga  

 Salah satu kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam mendukung 

pembangunan adalah di bidang perekonomian dunia usaha. Semakin 

berkembangnya kegiatan usaha perekonomian, maka akan meningkatkan 

                                                         
5 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, cet.2, (Yogyakarta: UUP APM YKPN, 2000) 

hal. 7-8 
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pertumbuhan suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan di Indonesia secara 

kualitas maupun kuantitas cukup tinggi bila dilihat perkembangan adanya 

perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik dimana saham-sahamnya yang 

dahulu hanya dapat dimiliki oleh pemegang saham tertentu saja. Keinginan yang 

demikian telah menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang ingin 

mengubah bentuk dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Go 

Public) dengan melakukan penawaran umum perdana.  

Penawaran umum perdana saham adalah kegiatan penawaran saham atau 

efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang Undang Pasar Modal dan peraturan 

pelaksanaannya, penawaran umum perdana mencakup kegiatan kegiatan
6
: 

a. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal 

oleh penjamin emisi efek 

b. Penjatahan Saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal 

sesuai dengan jumlah efek yang tersedia  

c. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan 

di bursa  

Contohnya PT. Blue Bird tbk menggunakan hasil dari penawaran umum 

perdana sekitar 53,04% akan digunakan untuk melunasi pinjaman dan sekitar 

46,96% akan digunakan untuk membeiayai belanja modal perseroan dan entitas 

anak yang terdiri dari pembelian kendaraan, lahan dan bangunan dari pihak ketiga 

                                                         
6 Sawidji  Widoatmodjo, Pengetahuan Pasar Modal Untuk Indonesia, PT. Alex Media 

Komputindo, juli 2015 hal 101 
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dan akusisi pool dari pihak terafiliasi 
7
.  Tidak hanya swasta tetapi BUMN juga 

melakukan penawaran umum perdana contohnya Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sudah menggunakan hampir seluruh 

dana hasil penawaran umum perdana berdasarkan keterbukaan informasi yang 

dikutip perseroan telah menggunakan dana IPO sebanyak Rp3,16 triliun. Dana 

tersebut telah digunakan untuk pengembangan armada sebanyak Rp2,55 triliun 

yang terdiri dari pre delivery payment sebesar Rp2,08 triliun dan security deposit 

serta biaya lain terkait pengembangan armada sebesar Rp470,06 miliar.
8
 Seperti 

diketahui, pada 10 Februari 2011, perseroan mendapatkan dana segar Rp3,3 

triliun dari pelepasan sahamnya ke publik. 

  Di dalam kegiatan penawaran umum perdana, melibatkan penarikan dan 

pengumpulan dana yang merupakan kekayaan para investor. Oleh karena itu 

masyarakat atau investor harus perlu mendapatakan keterangan, penjelasan dan 

informasi yang jelas mengenai apa yang ditawarkan, untuk apa penawaran 

tersebut dilakukan, bagaimana status jenis efek atau instrument yang sedang 

ditawarkan dalam penawaran (saham, obligasi, waran), siapa yang menawarkan 

efek berapa besarnya penawaran, untuk apa dana dana yang ditawarkan, dan 

akhirnya apa yang didapat masyarakat oleh masyarakat dengan melakukan 

penawaran umum tersebut. Alasan inilah yang menyebabkan emiten wajib 

menrapkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini dilakukan dengan cara 

                                                         
7 http://www.bluebirdgroup.com/wp-content/uploads/2016/01/Dokumen-Prospektus-Akhir-

BlueBirdGroup.pdf 
8
 http://market.bisnis.com/read/20160407/192/535608/garuda-indonesia-giaa-telah-gunakan-

hampir-seluruh-dana-ipo 
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mengeluarkan prospectus untuk memungkinkan masyrakat atau investor 

mengetahui segala sesuatu yang menyangkut penwaran umum terbatas tersebut
9
. 

Karena alasan pertama demikian maka muncullah alasan yang kedua yaitu alasan 

hukum. Alasan ini timbul karena adanya potensi kejahatan dalam suatu 

penawaran umum. Oleh karena itu mewajibkan emiten untuk menerapkan prinsip 

prinsip keterbukaan, dan dengan ancaman hukum atas penyajian informasi yang 

menyesatkan (misleading), maka investor akan mendapatkan perlindungan dari 

kemungkinan adanya penipuan dalam suatu penawaran umum.
10

 Dengan 

penyajian informasi yang benar, dan tidak menyesatkan, inilah harapan investor 

dalam mengabil keputusan yang tepat, yaitu apakah investor akan melakukan 

investasi atupun tidak melakukan investasi ketika penwaran umum atas suatu efek 

ditunjukan mereka
11

. Kedua alasan diatas dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap investor, penerapan prinsip- prinsip keterbukaan 

juga merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor. 

Peningkatan perlindungan investor dan kepercayaan ini selanjutnya juga akan 

berdampak kepada ekonomi suatu Negara secara umum. Hal ini karena hanya 

dengan melakukan prinpsip prinsip keterbukaan secara konstiten dan 

berumutulah, dapat diharapkan masuknnya modal ke dalam perusahaan. Oleh 

                                                         
9 Lihat bagian menimbang UUPM huruf c, yang menyatakan “bahwa agar pasar modal dapat 

berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum kukuh untuk menjamin kepastian hukum pihak 

pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi  kepentingan kepentingan 

masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan”  
10 Pasal 1 ayat 25 jo. Pasal 1 ayat 26 UUPM serta penjelasan atas pasal 70 ayat 1 UUPM.  Lihat 

juga menganai Roman tomasic dan Stephen Bottomley, Corporation law in Australia, the 

Federation Press, 1995, hal. 556. Lihat juga mengenai masalah diperluakannya pengaturan dalam 

penawaran umum dalam International organization of Securities Commissons (IOSCO), Securities 

on the internet, september 1998, hal.3.   
11 Pasal 71 UUPM menyatakan bahwa sebelum memesan dam membeku, pemesan atau pembeli 

harus mempunyai kesempatan untuk membaca prospektus 
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karena itu di dalam undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi 

perusahaan yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi 

persyaratan sebagai perusahaan public untuk menyampaikan informasi mengenai 

keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal 

yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut 

mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan investasi.  

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan informasi atau fakta material sebagai berikut
12

: 

“ Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan 

relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat 

mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan 

pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas 

informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada 

publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan 

perusahaan.”
 

Keterbukaan informasi terhadap keadaan perusahaan memungkinkan investor 

untuk mempertimbangkan keputusannya untuk berinvestasi. Karena keterbukaan 

informasi penting, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam tentang 

bagaimana sesungguhnya pelaksanaan prinsip keterbukaan di Indonesia.
 
Doktrin 

hukum tentang kewajiban membuka segala informasi bagi suatu perusahaan 

publik ini mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:
13

 

 

                                                         
12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 
13

 Munir fuady, ibid, hal 79 
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1, Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi    

2, Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi    

3, Prinsip keseimbangan antara efek negatife kepada emiten di satu pihak , 

dengan di pihak lain efek positif 

Di samping itu, beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal  keterbukaan 

informasi adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi yang salah sama sekali    

b. Memberikan informasi setengah benar 

c. Memberikan informasi yang tidak lengkap 

d. Sama sekali diam terhadap fakta/ informasi material 

Ketidak jelasan dan ketidak lengkapan pengaturan mengenai ketentuan fakta 

materil jelas akan mempengaruhi penerapan prinsip keterbukaan di dalam Pasar 

Modal, dalam arti belum adanya ketegasan untuk mengimplementasikan prinsip 

keterbukaan tersebut
14

.Kewajiban menyampaikan informasi ditentukan oleh 

apakah suatu kejadian atau peristiwa terkualifikasi sebagai fakta materil atau 

tidak, sehingga tidak terperincinya standar penentuan fakta materil sangat 

berpotensi  menyebabkan terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan yang 

merugikan investor. Untuk mengatasi kelemahan ini, analisis terhadap ketentuan 

fakta materil sangat penting dilakukan guna menjamin dilaksanaknya prinsip 

                                                         
14

 Bismar Nasution, (I) Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Program Pascasarjana, 2001), hal. 31 
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keterbukaan  di dalam Pasar Modal Indonesia dalam konteks perkembangan 

ekonomis global saat ini. 

Dari semua uraian diatas, disini penulis tertarik untuk mempelajari secara 

lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip keterbukaan untuk perlindungan 

hukum bagi investor di bidang pasar modal terhadap informasi yang menyesatkan 

dengan cara meneliti melalui kepustakaan dan mencoba untuk menganalisa serta 

menyimpulkannya kemudian menuangkannya dalam tulisan berbentuk skripsi 

dengan mengambil judul: “Tinjauan Yuridis Prinsip Keterbukaan dan 

Kriteria Fakta Materil Di Pasar Modal Indonesia Dalam Rangka Penawaran 

Umum ” 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penulis 

tetap terarah, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk 

menghindari kekacauan dalam informasi yang tidak benar yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan berdasarkan peraturan 

perundang undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan Perusahaan 

yang akan melakukan penawaran umum saham? 

2. Bagaimana kriteria informasi atau fakta yang termasuk Fakta Materil 

berdasarkan UUPM dan peraturan lainnya yang terkait di bidang pasar 

modal? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam skripsi diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prinsip keterbukaan informasi dalam melakukan 

penwaran umum perdana saham 

2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari informasi fakta materil di 

bidang pasar modal Indonesia  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan pokok sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

penelitian lebih lanjut, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan yang ditinjau dari ketentuan 

perundang-undangan nasional. Perlindungan hukum ini akan diketahui 

dari pembahasan mengenai kriteria dan batasan didalam pasar modal 

Indonesia. Maka dari itu, diharapkan dapat memperoleh gambaran jelas 

mengenai dasar alasan perlindungan hukum terhadap investor  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi/masukan yang membangun guna meningkatkan wawasan 

mengenai Hukum Pasar Modal khususnya dalam melakukan sistem 

Keterbukaan, untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penyelesaian 

perkara yang sejenis. Salah satu pihak yang dimaksudkan adalah 

pemerintah Republik Indonesia, mengingat sebagai pelindung utama 

hukum di negara Indonesia untuk menjadikan penelitian ini masukkan 

dalam memperlengkapi hukum atas penyelesaian perkara yang sejenis. 
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1.5 Sistematika penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian perlu dibuat pembagian sistematika 

dalam penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas 

lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan 

pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab kedua ini berisikan teori mengeni pasar modal, pihak yang terkait 

dalam pasar modal, kejahatan pasar modal 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yakni 

penelitian yuridis normatif, dengan jenis penelitian basic research, dengan 

tipe penelitiam deskriptif analisis  

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis tentang  
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BAB V : KESIMPULAN   

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian yang berisikan mengenai 

kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa 

saja yang telah didapatkan selama dilakukannya penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




