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ABSTRAK 

 
Sari , Ristika Nayang. 2017. “PELAKSANAAN PROSES GO PUBLIC 

BAGI PERUSAHAAN PADA PASAR MODAL (STUDI PADA PT. 

INDUSTRI DAN FARMASI SIDO MUNCUL)”. Skripsi. Prodi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Duhita Driyah 

Suprapti, S.H.,M.Hum,. Andry Setiawan, S.H., M.H,. 

Kata kunci : pelaksanaan, go public, perusahaan, pasar modal 

Perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi 

perusahaan terbuka akan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati 

oleh perusahaan. Manfaat pendanaan hanyalah salah satu dari berbagai 

manfaat yang ada. Bahkan bagi perusahaan yang tidak membutuhkan  dana 

pengembang sekalipun, masih banyak manfaat lain yang bisa dinikmati 

dengan menjadi perusahaan terbuka. Perlu diketahui bahwa proses untuk 

menjadi perusahaan terbuka tidaklah sesulit yang dibayangkan sepanjang 

dokumen-dokumen yang disampaikan telah lengkap maka proses go public 

relatif mudah dan singkat.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Mengapa PT.Sido 

Muncul melakukan go public pada Pasar Modal? (2) Bagaimana pelaksanaan 

go public Bagi Perusahaan pada Pasar Modal? Penelitian ini menggunakan 

Pendekatan Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data 

kualitatif. 

Simpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adanya 

faktor moneter keuangan dan faktor non keuangan di PT. Sido Muncul 

melakukan go public dalam hal ini adalah untuk tujuan publikasi korporasi 

dan produk, (2) dalam pelaksanaan proses go public di PT. Sido muncul ada 

sedikit hambatan yang dihadapi perusahaan yaitu dibutuhkan persyaratan 

untuk go public salah satunya adalah pengumpulan dokumen-dokumen 

penting perusahaan. Saran penelitian ini (1) agar mempermudah proses go 

public hendaknya semua dokumen penting perusahaan disimpan dengan baik 

apabila tertata dengan rapih maka akan lebih mudah ketika diperlukan (2) 

Bursa Efek Indonesia hendaknya melakukan sosialisasi kepada perusahaan – 

perusahaan agar banyak perusahaan yang melakukan go public karena masih 

banyak perusahaan yang masih belum mengetahui bagaimana cara masuk ke 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan 

ekonomi di indonesia.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung 

menunjukan peningkatan. Terjadinya pertambahan  permintaan permodalan 

ini ditujukan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. 

Oleh karena itu untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk 

mendapatkan permodalan maka pemerintah bersama lembaga-lembaga 

ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Pasar modal merupakan 

sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah) dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. 

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan 

ekonomi.Terutama di Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. 

Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi karena pasar 

modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan 

yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih 

luas.  

Pada awal pendirian perusahaan, suatu perusahaan merasa mampu 

untuk dapat bertahan dalam aktivitas usahanya. Seiring dengan berjalannya 

waktu persaingan usaha semakin meningkat, sehingga diperlukan strategi-

strategi yang membuat perusahaan bertahan dalam dunia perekonomian dan 

menjadi perusahaan yang semakin berkembang di bidangnya masing-masing.  
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Perusahaan akan melakukan upaya ataupun strategi untuk 

mengembangkan usahanya agar menjadi perusahaan yang unggulan di 

bidangnya masing-masing. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan 

pengembangan produksi membuat produk yang menarik minat masyarakat. 

Strategi tersebut tentu saja tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala.Salah 

satu diantaranya adalah kebutuhan pendanaan. Keterbatasan sumber daya 

perusahaan dan keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan 

tambahan dana merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh perusahaan. 

Penambahan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga 

hanyalah merupakan solusi sementara karena adanya keterbatasan dari pihak-

pihak tersebut untuk menyuntikan  dana seiring dengan makin 

berkembangnya perusahaan. 

Perusahaan yang sudah berkembang dengan potensi lebih baik 

membutuhkan modal yang lebih besar dengan kebutuhan akan penambahan 

modal. Pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam 

hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan 

tertutup menjadi perusahaan terbuka.Penawaran saham kepada publik, yang 

lebih dikenal dengan “Go public” atau IPO (Initial Public Offering)dan 

kemudian mencatatkan sahamnya di PT. Bursa Efek Indonesia (Perusahaan 

Tercatat). 

Pengertian pasar modal menurut Undang- Undang Pasar Modal (UU 

No. 8 Tahun 1995) Pasal 1 angka 3 adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang 
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berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.  

Sebenarnya kegiatan pasar modal ini sudah sejak lama dikenal di 

Indonesia, yaitu pada zaman penjajahan Belanda hal ini terlihat dari 

didirikannya bursa efek di Batavia yang diselenggarakan oleh Vereniging 

Voor de Effectenhandel pada tanggal 14 Desember 1912 meskipun diketahui 

pada awalnya tujuannya adalah untuk menghimpun dana guna 

mengembangkan sektor perkebunan di Indonesia. Investor yang berperan 

pada saat itu adalah orang-orang Hindia Belanda dan orang-orang Eropa 

lainnya, sedangkan efek yang diperjualbelikan adalah saham dan oblogasi 

milik perusahaan Belanda yang ada di Indonesia maupun yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Hindia Belanda.(Tjipto Darmadji dan Hendy. M.Fakhrudin, 

2001:30) 

Perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi 

perusahaan terbuka akan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati 

oleh perusahaan. Manfaat pendanaan hanyalah salah satu dari berbagai 

manfaat yang ada. Bahkan bagi perusahaan yang tidak membutuhkan  dana 

pengembang sekalipun, masih banyak manfaat lain yang bisa dinikmati 

dengan menjadi perusahaan terbuka. Perlu diketahui bahwa proses untuk 

menjadi perusahaan terbuka tidaklah sesulit yang dibayangkan sepanjang 

dokumen-dokumen yang disampaikan telah lengkap maka proses go 

publicrelatif mudah dan singkat.  
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Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007 yang 

berbunyi: 

Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang 

melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Jadi yang dimaksud dengan perseroan Tbk menurut Pasal 1 angka 7 

UUPT 2007, adalah: 

 Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 

No. 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekujrang-kurangnya 

300 (tiga ratus) orang, dan modal disektor sekurang-kurangnya Rp. 

3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), 

 Perseroan yang melakukan penawaran umum (public offering) saham di 

Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut , menawarkan atau menjual 

saham atau efeknya kepada masyarakat luas. 

Penawaran umum sendiri atau yang biasa disebut go public dapat 

diketahui pengertiannya yaitu didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 

Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yaitu: 

“ Penawaran umum adalah kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh 

Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

di atur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya. 

 Go public merupakan penawaran saham atau obligasi kepada 

masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali disini berarti 

bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau 
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oblogasi. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana (primer market). 

Selanjtunya, pemegang saham ini dapat mentransaksikannya di pasar 

sekunder (secondary market). Pasar sekunder ini dilakukan di bursa efek. 

Jadi, saham yang telah di jual ke masyarakat umum selanjutnya akan 

dicatatkan di bursa efek. 

PT.Sido Muncul perusahaan yang baru go public pada tahun 2013 

yang bergerak di sektor industri jamu dan farmasi. Tahun 1941 PT. Sido 

Muncul mengubah nama Jamu Tolak Angin yang saat itu menggunakan 

nama jamu Tujuh Angin yang sekarang menjadi produk unggulan dari PT. 

Sido Muncul. Tahun 1949 perang kolonial belanda yang kedua, mereka 

memindahkan usahanya ke semarang yang sebelumnya berada di 

Yogyakarta dan mendirikan usaha jamu dengan nama Sido Muncul, yang 

artinya “impian yang terwujud”. Di jalan Mlaten Trenggulun No.104 

itulah, usaha jamu rumahan dimulai dengan di bantu oleh tiga orang 

karyawan. 

PT. Sido Muncul pertama kali memasuki pasar modal berawal dari 

perusahaan tertutup yang di kelola oleh keluarga. Semakin meningkatnya 

produksi PT.Sido Muncul berpengaruh juga terhadap bertambahnya 

jumlah armada untuk penyaluran hasil produksi PT. Sido Muncul. Untuk 

lebih mengembangkan usahanya PT. Sido muncul memutuskan untuk 

menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan go public untuk 

pemenuhan kebutuhan dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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Tahun 1970 dibentuk persekutuan komanditer dengan nama CV 

Industri Jamu dan  Farmasi Sido Muncul. Kemudian pada 1975, bentuk 

usaha Industri jamu pun berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama 

PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Seluruh usaha dan aset dari 

CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul digabungkan, dan dilanjutkan 

oleh perseroan terbatas ini. 

Pabrik yang terletak di Jalan Mlaten Trenggulun ternyata tidak 

mampu lagi memenuhi kapasitas produksi yang semakin meningkat. 

Semakin tinggi permintaan pasar membuat generasi kedua dari pendiri PT. 

Sido Muncul memutuskan untuk memindahkan pabrik ke lingkungan 

Industri Kecil di Jalan Kaligawe Semarang  

PT. Sido Muncul mulai mengembangkan bisnisnya yang awalnya 

hanya berkonsentrasi dibidang jamu (herbal).Tahun 2004 PT. Sido Muncul 

membuat divisi baru yaitu “Divisi Food”. Produk-produk yang telah di 

produksi sampai saat ini oleh PT. Sido Muncul ada lebih dari 250 jenis 

produk dengan produk unggulan Tolak Angin, Kuku Bima Energi, Alang 

Sari Plus, Kopi Jahe Sido Muncul dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Produk-produk Sido Muncul telah berhasil di ekspor ke berbagai 

negara Asia Tenggara, Australia, Korea, Nigeria, Algeria, Hong Kong, 

USA, Saudi Arabia, Mongolia dan Rusia. Saat ini perusahaan tengah 

melakukan penjajagan dengan distributor dan perusahaan asal Thailand, 

Vietnam, dan Jepang. 
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Tepat pada tanggal 18 November 2013, Sido Muncul yang 

memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia kembali melakukan 

perubahan. Perusahaan keluarga melilih naik kelas menjadi perusahaan 

terbuka dengan tujuan agar perusahaan ini langgeng dan dipercaya oleh 

masyarakat. Pada tanggal 18 Desember 2013 PT. Sido Muncul tercatat di 

Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan yang sudah Go Public. PT. Sido 

Muncul merupakan industri jamu pertama yang telah go public. Saat ini 

PT. Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. telah menjadi pabrik jamu 

terbesar di Indonesia dan masih akan terus berkembang dan kini tercatat 

dengan kode saham dari Perseroan SIDO di Bursa Efek Indonesia. 

(www.sidomuncul.com terakhir kali diakses pada tanggal 6 September 

2015) 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk 

mengkaji tentang “ PELAKSANAAN PROSES GO PUBLIC BAGI 

PERUSAHAAN PADA PASAR MODAL (Studi pada PT.Sido 

Muncul Semarang)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi 

masalah, antara lain: 

a. Mengenai modal perusahaan yang terbatas. 

b. Mengenai pembayaran pajak perusahaan yang terlalu besar. 

c. Mengenai belum mengerti bagaimana caranya mendaftarkan di BEI. 

d. Mengenai perusahaan banyak di kelola oleh keluarga. 

http://www.sidomuncul.com/
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e. Mengenai faktor-faktor yang melatarelakangi perusahaan melakukan go 

public. 

f. Mengenai perusahaan yang melaksanakan go public. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukaan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna 

menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga 

penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang 

dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada: 

1.  Faktor-faktor yang melatarbelakangi PT.Sido Muncul melakukan go 

public pada pasar modal. 

2. Pelaksanaan go public bagi Perusahaan pada pasar modal. 

3. Upaya PT. Sido Muncul dalam menghadapi hambatan proses go public 

pada pasar modal  

1.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena 

merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas 

permasalahan yang akan diteliti, sehingga sarana yang hendak dicapai jelas 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, penulis menentukan beberapa 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

a. Mengapa  PT.Sido Muncul melakukan go public pada Pasar Modal? 
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b. Bagaimana proses pelaksanaan go public PT. Sido Muncul di Pasar 

Modal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Maksud adanya penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat 

dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan 

sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan 

skripsi ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mengapa PT.Sido Muncul melakukan go public pada 

Pasar Modal. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan go public PT. Sido Muncul di 

pasar modal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terhadap 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, tentang proses 

perusahaan go public, diketahui bahwa go public merupakan jalan terbaik 

untuk mempertahankan kelangsungan bahkan meningkatkan skala 

perusahaan. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pembaca 

terutama para pihak yang ingin merubah perusahaan tertutupnya menjadi 

perusahaan terbuka atau go public. Dan juga sebagai bahan kajian untuk 

para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuanterutama dalam 

bidang pasar modal. 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Dalam penyususnan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan 

permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. 

Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan 

masalah dengan baik. 

a. Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman 

sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto dan 

persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

b. Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah 

penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi uraian tentang metode 

penelitian yang digunakan penulis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi uraian jawab atas masalah 

yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis dan tuntas. 

BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran. 

c. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran.Isi daftar pustaka 

merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Objek Penelitian Metode 

 

Variabel Hasil 

Sadli 

Azhari 

(2009) 

Peranan Badan 

Pengawas Pasar 

Modal 

(BAPEPAM) 

Kualitatif, 

Analisis 

Yuridis  

Aspek Hukum 

Peranan Badan 

Pengawas Pasar 

Modal 

(BAPEPAM) 

Dalam Proses 

Perusahaan Go 

public 

Dalam proses 

pengambilan keputusan 

berkaitan dengan Pasar 

Modal terlebih dahulu 

harus melalui 

persetujuan dari menteri 

keuangan, ini menjadi 

salah satu faktor yang 

membuat Bapepam 

lambat dalam 

memutuskan keputusan 

bagi perusahaan yang 

akan go public.  

Dian 

Afriani 

Lubis 

(2011) 

PT Garuda 

Indonesia (Tbk) 

Penelitian 

Kepustakaan 

TINJAUAN 

HUKUM 

TERHADAP 

PROSES GO 

Manfaat dari Go Public 

banyak bagi Industri 

Pasar Modal dan bagi 

perekonomian makro, 
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PUBLIC  

PERUSAHAAN 

PT. GARUDA 

INDONESIA 

(PERSERO) TBK 

DI PASAR 

MODAL 

INDONESIA 

salah satunya melalui 

penjualan Intial Public 

Offering (IPO) yang 

membuat kesejahteraan 

rakyat, menekan praktik 

KKN, mewujudkam 

good governance, 

meningkatkan 

profesionalisme dan 

daya saing di kancah 

Internasional 

  

Sabrina 

Vanissa 

Rizki 

Hilaihi 

(2017) 

PT. KRAKATAU 

STEEL 

(PERSERO) 

TBK 

PENELITIAN 

YURIDIS 

NORMATIF 

HUBUNGAN 

HUKUM 

KONTRAKTUAL 

PADA 

PERJANJIAN 

PENJAMINAN 

EMISI EFEK 

ANTARA 

CALON EMITEN 

DAN 

Pengaturan perusahaan 

penjamin emisi efek 

telah diatur dalam 

berbagai peraturan 

hukum  yaitu dari segi 

permodalan, ijin usaha, 

kepemilikan saham, 

kegiatan usaha, perilaku 

bagi perusahaan efek 

yang berdasarkan UU 
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PERUSAHAAN 

PENJAMIN 

EMISI EFEK 

(STUDI PADA 

PROSES 

PENAWARAN 

UMUM PT. 

KRAKATAU 

STEEL 

(PERSEROAN) 

TBK.) 

No. 8 tahun 1995 

tentang pasar modal. 

Hubungan hukum antara 

PT. Krakatau Steel 

dengan perusahaan 

penjamin emisi efek  PT. 

Bahana secuties, PT. 

Danareksa Securitas, 

dan PT. Mandiri 

Securitas. 

Dalam perjanjian 

penjaminan emisi efek 

mengikatkan diri untuk 

bertindak atas nama 

emiten sebagai penjamin 

dalam proses go public 

dengan syarat-syarat 

yang disepakati 

bersama. 

Agus 

Salim 

Harahap 

Bursa Efek 

Indonesia 

PENELITIAN 

YURIDIS 

NORMATIF 

PROSES INITIAL 

PUBLIC 

OFFERING (IPO) 

Perusahaan ingin 

melakukan penawaran 

umum atau go ublic atau 
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DI PASAR 

MODAL  

iniial public offering 

(IPO) dengan tujuan 

untuk mendapatkan dana 

tambahan, perusahaan 

tersebut harus melalui 

tahapan-tahapan, yakni 

tahapan awal, tahapan 

awal ini dalam rangka 

mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan 

dengan proses 

penawaran umum, 

berikutnya adalah tahap 

pengajuan pernyataan 

pendaftaran, kemudian 

Tahap penawaran 

saham, dan selanjutnya 

adalah Tahap Pencatatan 

saham di bursa efek . 

Dengan demikian, 

setelah Bapepam 

menyatakan pernyataan 
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pendaftaran efektif maka 

perusahaan dapat 

melakukan penawaran 

umum kepada 

masyarakat invesor. 

Kemudian emiten 

mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan 

laporan keuangan, 

laporan tahunan dan 

laporan tengah tahun 

kepada Bapepam. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 

impelmentasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan 

penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan bahwa 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 
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mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan. (Usman,2007:70) 

2.2.2 Pengertian Perusahaan 

H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan bahwa istilah 

perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam 

dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam KUH Dagang. 

Masuknya istilah perusahaan dalam KUH Dagang diawali dengan 

ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUH 

Dagang. Namun, istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara 

eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan 

Perbuatan Perdagangan. (Purwosutjipto,1995:5) 

2.2.3 Pengertian Perseroan Terbatas  

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan 

dan Terbatas. Perseroan merujuk 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. (Khairandy,2007:5) 

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1995, 

memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini. 
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Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

dimana definisi Perseroan Terbatas yang selanjtunya disebut 

perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya.  

2.2.4 Pengertian Pasar Modal 

Istilah pasar modal seringkali disamakan dengan pasar uang. 

Padahal kedua pasar tersebut memiliki unsur yang secara substansial 

berbeda meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem pasar 

keuangan (financial market).(Dahlan Siamat, 1995:365) 

Pasar modal (capital market) adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar 

modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan 

sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham 

dan obligasi. (Eduardus Tandelin,2010:26 ) 

Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana 

jangka panjang, dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkrit. 

Pasar uang (money market) berkaitan terutama dengan instrumen 

keuangan jangka pendek dan merupakan pasar yang abstrak. Selain 
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ada yang menyamakan pasar modal dan pasar uang, ada juga yang 

menyamakan pasar modal dengan bursa efek. (Umaran Mansyur, 

1987:9) 

Menurut Sumantoro, sebagaiamana halnya pasar pada 

umumnya yang merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan 

penjual, di dalam pasar modal yang diperdagangkan atau 

diperjualbelikan adalah dana atau modal. Jadi, pasar modal 

mempertemukan antara penjual dan pembeli dana atau 

modal.(Sumantoro,1987:10) 

Dalam kenyataanya, pasar modal dikenal pula sebagai Bursa 

Efek yang dalam bahasa inggris disebut sebagai Securities Exchange 

atau Stock Market. Bursa merupakan tempat bertemunya antara 

penjual dan pembeli yang dalam melakukan transaksi melalui sistem 

perantara. Instrumen yang diperdagangkan dipasar modal adalah efek 

yang merupakan  surat berharga diantaranya saham dan obligasi. 

Istilah efek tersebut didalam bahasa Inggris disebut stock atau 

securities bersumber dari pengertian, bahwa efek tersebut 

memberikan jaminan dapat ditukar dengan sejumlah uang sesuai 

dengan nilai yang tercantum dalam efek tersebut. 

(Sumantoro,1987:10) Istilah bursa mengambil istilah bourse yang 

berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

memperjualbelikan komoditas tertentu yang penyelenggaraannya 

melalui sistem perdagangan perantara. (Sumantoro,1987:10) 
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Exchange merupakan istilah lain dari pasar dimana di tempat tersebut 

terjadi pertukaran atau exchange yaitu jual beli. (Sumantoro,1987:10) 

Definisi otentik pasar modal dan bursa efek dapat ditemukan 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(selanjutnya disebut UUPM). Menurut Pasal 1 angka 13 UUPM, 

pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umumdan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Definisi pasar modal yang disebut dalam 

UUPM tersebut tidak memberikan definisi menyeluruh, melainkan 

lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku pasar 

modal.(Munir Fuady,1996:11) 

Pengertian bursa efek menurut Pasal 1 angka 4 UUPM adalah 

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa efek 

pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat 

konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa 

merupakan sarana bertemunya permintaan dan penawaran. Namun 

demikian, apabila dibandingkan mendasar diantara keduanya, yaitu: 

(Nasarudin dan Indra Surya,2004:130-131) 

1. Di pasar konvensional, barang dan jasa produk dapat 

dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi keperluan dan 
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memperoleh kepuasan. Misalnya, orang membeli sebotol 

minuman ringan, orang tersebut dapat menikmatinya saat itu 

juga untuk melepas dahaga. Berlainan dengan itu, di bursa efek 

yang objek yang diperdagangkan adalah instrumen efek atau 

financial assets (aktiva keuangan). Perdagangan efek disertai 

dengan penyerahan fisik tanda bukti penyerahan, yaitu sertifikat 

saham, obligasi, waran, opsi, rights, dan sejenisnya. Dalam cara 

perdagangan lain hanya mengakibatkan pemindahan kepemilikan 

saham tanpa penyerahan fisik tanda bukti penyertaan seperti 

sertifikat saham. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jual beli efek tidak dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan 

seketika, tetapi dimotivasi oleh usaha untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dikemudian hari apabila nilai pasar 

suatu efek mengalami kenaikan (capital gain); 

Masalah informasi dalam perdagangan konvensional 

memiliki peranan penting. Efek informasi dalam perdagangan 

meliliki peran yang sangat dominan dan krusial. Instrumen yang 

menjadi komoditas perdagangan. Harga saham sangat 

dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi proses 

pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh informasi yang 

diperoleh dari kinerja dan kebijakan emiten dalam menjalankan 

usahanya. Jadi, kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, dan 
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penyebaran sangat menentukan struktur, tingkat kompetitif, dan 

efisiensi bursa efek. 

2. Sekarang di Indonesia hanya ada satu bursa efek, yaitu Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Bursa ini dikelola oleh PT Bursa Efek 

Indonesia. PT BEI adalah hasil penggabungan PT. Bursa Efek 

Surabaya (BES) yang mengelola Bursa Efek Surabaya, ke dalam 

PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kemudian PT BEJ mengubah 

nama menjadi PT BEI. Bursa efek adalah self regulation body 

yang diberi kewenangan untuk pelaksanaan perdagangan. 

Ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai 

kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh anggota buras dan 

emiten yang sahamnya tercatat di bursa efek. 

2.2.5 Fungsi Pasar Modal 

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 Indonesia, sebagian 

masyarakat pemodal kurang tertarik dengan pasar modal, karena 

mereka belum memahami apa dan peranan pasar modal tersebut. 

Pada dasarnya terdapat empat peranan strategis dari  pasar modal 

bagi perekonomian suatu negara, yakni:  
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1. Sebagai Sumber Penghimpun Dana 

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan 

dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan 

media penghimpunan dana secara konvensional. Umumnya di 

berbagai negara dunia ketiga (berkembang), lembaga perbankan 

menjadi lembaga yang dominan dalam penghimpunan dana. Hal 

ini selain disebabkan karena pasar modal belum berkembang juga 

sistem serupa dengan perbankan sudah lama dikenal dan 

dipraktikan oleh masyarakat dunia ketiga, khususnya kebiasaan 

dalam kegiatan simpan pinjam.    

2. Sebagai Alternative Investasi Para Pemodal/Investor 

Jika tidak ada pilihan investasi lain, maka para pemodal hanya 

menginvestasikan dananya dalam system perbankan dan atau 

pada real assets. Namun, dengan adanya pasar modal, 

memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk 

portofolio investasi (mengkombinasikan dana pada berbagai 

kemungkinan investasi) dengan mengharapkan keuntungan yang 

lebih dan sanggup menanggung sejumlah risiko tertentu yang 

mungkin terjadi.  

3. Penghimpun Dana Modal Pasar Modal Relatif Rendah 

Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan membutukan 

biaya yang relatife kecil jika diperoleh melalui penjualan saham 

daripada menjamin ke bank. 
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4. Pasar Modal Akan Mendorong Perkembangan Investasi     

Setiap perusahaan, apalagi yang berskala besar dan bersifat 

strategis, pasti berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas 

usahanya agar dapat menaikan volume penjualan dan pendapatan. 

Usaha yang berskala kecil, secara teoretis sulit mencapai skala 

produksi yang efisien (economies of scale), sehingga untuk 

memperbaiki posisinya perusahaan yang bersangkutan 

melakukan perluasan usaha (expansion). Perluasan usaha ini 

membutuhkan modal yang besar yang mungkin kalau diperoleh 

melalui pinjaman bank pada kondisi tingkat bunga yang tinggi 

akan menyulitkan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman. 

Oleh karena itu, jika kondisi suatu perusahaan dalam keadaan 

sehat, maka dapat diproses untuk listing (pendaftaran) di bursa 

efek. Kinerja perusahaan yang baik ditambah dengan rendahnya 

transaction cost  (biaya transaksi) di bursa serta adanya jaminan 

transaparansi, investor akan semakin banyak berminat untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Artinya tanpa 

pemerintah mencarikan sumber pendanaan melalui bantuan luar 

negeripun, pihak swasta sudah dapat memenuhi sendiri 

kebutuhan dananya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah 

yang relatif kecil. 
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2.2.6 Sumber Hukum Pasar Modal 

Dasar dan sumber hukum utama yang berkaitan dengan pasar 

modal di Indonesia ditemukan di dua tempat, yakni di Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(selanjutnya disebut UUPT) dengan segala peraturan pelaksanaannya 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(selanjutnya di sebut UUPM) dengan segala peraturan pelakanaannya 

. 

UUPT di jadikan sumber hukum pasar modal, karena 

perusahaan-perusahaan yang melakukan emisi, khususnya emisi 

saham haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk di 

dalamnya Perusahaan Persero (Persero). Penerapannya antara lain 

dapat dilihat dari beberapa contoh dibawah ini. 

Sebuah perusahaan yang akan melakukan go public atau 

penawaran umum tentu harus merubah anggaran dasar perseroan 

yang bersangkutan. Perubahan-perubahan tersebut tentunya berkaitan 

dengan perubahan sifat perseroan dari perusahaan tertutup menjadi 

perusahaan terbuka atau go public. Perubahan utama lainnya berupa 

perubahan jumlah modal perusahaan dan jumlah serta jenis atau kelas 

saham yang tentunya akan mempengaruhi komposisi pemegang 

saham. 

Perubahan-perubahan tersebut tentunya harus diputuskan 

dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS 
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menentukan keputusan perseroan untuk melakukan penawaran 

umum. Pengaturan mengenai persyaratan dan pengambilan keputusan 

RUPS untuk melakukan penawaran umum tersebut, sepenuhnya 

tunduk kepada ketentuan UUPT dengan segala peraturan 

pelaksananya. 

2.2.7 Modal dan Saham Perseroan Terbatas 

Instrumen pasar modal yang merupakan instrumen penyertaan 

adalah saham. Saham itu sendiri adalah hak atas sebagian dari suatu 

perusahaan atau bukti penyertaan atau partisipasi dalam modal suatu 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). 

1. Macam-macam Modal Perseroan Terbatas 

Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para 

pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut 

diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan 

perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal 

dari kontribusi para pemegang saham tersebut sebagai euitas 

(equity). Di sini perseroan menerbitkan equity securities berupa 

saham.(Angelaa Scheeman, 1997:136) Para pemegang saham 

wajib mengambil saham dalam jumlah nominal tertentu yang 

ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar 

perseroan. 
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Berkaitan dengan modal equitas ini undang-undang di 

berbagai negara telah menentukan macam dan persyaratan modal 

tersebut. Di Indonesia, berdasarkan UUPT modal perseroan 

tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Modal Dasar; 

2. Modal yang Ditempatkan 

3. Modal yang Disetor  

a. Modal Dasar 

Modal dasar (maatschappekijk atau kapital 

authorized capital atau nominal capital) merupakan 

keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam 

perseroan. (David Kelly,2002:333) 

b. Modal yang Ditempatkan  

Modal yang Ditempatkan (geplaatst kapital atau 

issued capital atau allotted capital) merupakan modal 

yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam 

kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini 

menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar 

diterbitkan oleh perseroan. (David Kelly,2002:333) 

c. Modal yang Disetor 

 Modal yang Disetor (gestort kapitaal atau paid 

up capital) merupakan modal perseroan yang berupa 

sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang 
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diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat 

perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal 

saham yang benar-benar dibayar pemegang saham. 

(David Kelly,2002:333) 

2.2.8 Pengertian dan Kepemilikan saham 

Definisi saham secara umum (David Kelly,2002:333), yakni: 

 “the interest of the shareholder in the company measured by a sum of 

money, for the purposes of liability in the first place and interest in the 

second place, but also consisting of a series of mutual covenant 

entered into by all the shareholders”. 

Dari definisi ini terkandung tiga unsur yang melekat dalam saham, 

yakni : 

a. Liability  

Nilai nominal saham biasanya ditentukan oleh besarnya jumlah 

nilai yang harus disetorkan oleh pemegang saham kepada aset 

perseroan. Pemegang saham harus membayar setidaknya sejumlah 

nilai nominal penuh untuk setiap saham yang diterbitkan untuk 

mereka(saham ini adalah saham yang diterbitkan tidak dengan 

diskon), tetapi biasanya perseroan menerbitkan saham premium, yang 

lebih dari nilai nominal saham. Kemudian, pemegang saham tersebut 

akan bertanggungjawab untuk membayar sejumlah saham yang 

dimiliknya diatas atau di bawah nilai nominal. 
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b. Interest 

Definisi hukum biasanya menyatakan bahwa saham adalah 

salah satu bentuk kekayaan, yang mewakili kepentingan-kepentingan 

dalam perseroan yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. 

Definisi hukum tersebut adalah, sebagai konsekuensi dari pemisahan 

personalitas, saham tidak mewakili, dengan cara menyatukan saham-

saham, atas tuntutan-tuntutan terhadap aset yang dimiliki oleh 

perseroan. Hak yang dimiliki oleh pemegang saham bukanlah hak 

untuk memiliki dan mengendalikan aset permodalan yang 

dioperasikan oleh perusahaan, tetapi lebih merupakan hak untuk 

menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset-

aset perusahaan. 

c. Mutual Covenants 

Section 14 of company Act 1985 (Inggris) menyatakan bahwa 

akta pendirian dan anggran dasar, ketika didaftarkan, mengikat setiap 

anggota perseroan dan didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan 

setiap anggota untuk mencermati setiap ketentuan yang ada dalam akta 

pendirian dan anggaran dasar. 

2.2.9  Penawaran Umum dan Aspek Hukumnya 

Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas 

dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk 

pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada 
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masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun 

modal.  

Menurut Hamud M. Balfas, istilah penawaran umum tidak lain 

adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk, 

memasarkan, menawarkan, dan akhirnya menjual efek-efek yang 

diterbitkannya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penawaran 

umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek misalnya 

saham atau obligasi yang dikeluarkannya kepada masyarakat.(M 

Balfas,op.cit:20) Dengan penjualan tersebut, emiten berharap 

mendapatkan dana yang digunakan emiten untuk berbagai keperluan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pasal 1 angka 15 UUPM menyebutkan bahwa penawaran 

umum adalah kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek 

kepada masyarakat berdasarkan tata cara UUPM dan peraturan 

pelaksanaanya. Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan 

melaui pasar perdana (primary market) yang berlangsung dalam waktu 

terbatas selam beberapa hari saja. Penawaran efek dilakukan langsung 

oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin 

Emisi Efek dan para agen penjualan. Dengan berakhirnya pasar 

perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali 

efeknya pada pasar sekunder (bursa).  

Harga penawaran efek (offering price)  pada pasar perdana 

ditetapkan bersama antara emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi, 
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sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum 

permintaan dan penawaran yang berlaku dalam peraturan Bapepam 

Nomor IX A.8. Emiten diperbolehkan untuk melakukan penawaran 

awal (book building), sebelum memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam. Penawaran awal adalah ajakan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan prospektus awal, yang antara lain 

bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun 

perkiraan harga penawaran efek. 

Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum  

(go public) jelas mencatat beberapa hal yang positif , misalnya catatan 

keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha 

karena membesarnya potensi laba, posisi perusahaan di masyarakat. 

Perusahaan yang melakukan penawaran umum jelas ingin 

mempertegas posisinya di masyarakat dan memperbesar volume usaha 

dengan menghimpun dan masyarakat. Perusahaan atau emiten 

melakukan go public dengan mengeluarkan efek dapat berupa: 

 Perusahaan Milik Pemerintah yang terdiri: 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

 Perusahaan swasta 

a. Perusahaan Swasta Nasional 

b. Perusahaan Swasta Asing 
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c. Perusahaan Campuran (joint venture) 

Di bursa efek Jakarta perusahaan swasta merupakan 

emiten terbanyak mencatatkan sahamnya. Hal ini menunjukan 

adanya keinginan dari perusahaan swasta untuk memanfaatkan 

pasar modal sebagai sarana untuk positioning perusahaan sekaligus 

mendapatkan kepercayaan masyarakat. Perusahaan swasta nasional 

yang melakukan go public biasanya tidak langsung menawarkan 

sahamnya dalam presentase yang cukup besar. 

Pelepasan saham oleh emiten kepada public memiliki 

beberapa kemungkinan ditinjau dari asalnya, yakni: 

1. Saham lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh 

(outstanding shares). Hal lain yang disebut “divestasi”, di 

mana hasil penjualan saham tidak masuk kedalam kas PT, 

melaikan masuk ke kantong pemegang saham akibat peralihan 

kepemilikan semata-mata. 

Contoh: Divestasi saham PT. (Persero) Batu Bara Bukit Asam 

pada tahun 2002. 

2. Saham baru yang masih belum dikeluarkan (masih dalam 

portepel), di mana hasil penjualan saham tersebut masuk ke 

kas PT sebagai dana segar untuk modal (fresh capital). Ini 

yang terbanyak dilakukan emiten dalam rangka restrukturisasi  

modal. 
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3. Kombinasi penjual antara saham lama dan saham baru. 

Contoh: innitial public offering (IPO) PT. Semen Cibinong 

pada tahun 1977. 

Dengan demikian, IPO saham baru emiten, pada hakikatnya 

mempunyai dampak terhadap kondisi keuangan emiten karena adanya 

penambahan modal bagi perusahaan.Kalau diamati bursa-bursa berpengaruh 

di dunia misalnya, New York Stock Exchange (NYSE), Singapura , Tokyo, 

kebanyakan dihuni oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Demikian pula 

halnya di Indonesia, perusahaan besar di Indonesia bisa dengan mudah 

diketahui dengan melihat papan bursa dimana saham-saham perusahaan 

diperjualbelikan. Salah satu keuntungan menjadi perusahaan terbuka adalah 

luasnya ekspos dan publikasi perusahaan kepada masyarakat melalui bursa. 

Keuntungan perusahaan melakukan penawaran umum: 

1. Perusahaan menginginkan potensi untuk mendapatkan tambahan modal 

daripada harus melalui kredit pembiayaan (debt financing). 

2. Peningkatan likuiditas perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham 

utama dan pemegang saham minoritas. 

3. Dapat melakukan penawaran efek dipasar sekunder. 

4. Meningkatkan prestise dan publisitas perusahaan. 

5. Kemampuan untuk mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi 

(option) 
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Kelemahan dari go public adalah: 

1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum. 

2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan 

dengan registrasi dan laporan berkala. 

3. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi 

kepemilikan saham. 

4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan 

pembagian dividen. 

5. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai 

dengan perhitungan perusahaan. 

2.2.9 Tahapan dan Prosedur Serta Persyaratan Penawaran Umum 

Pasal 1 angka 15 UUPM menyebutkan bahwa penawaran umum 

adalah kegiatan yang dilakukan emien untuk menjual efek kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Proses 

penawaran umum dilakukan melalui tahapan atau periode tertentu, yaitu : 

Periode Sebelum Emisi, Periode Emisi, Periode Sesudah Emisi. 

2.2.10 Lembaga-Lembaga Yang Berperan Sebagai Pelaku Pasar Modal 

A. Pelaku Utama Pasar Modal 

1. Emiten  

Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal disebut 

emiten. 
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2. Investor  

Investasi berarti aktivitas penanaman modal, sedangkan investor 

merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan 

melakukan investasi atau penanaman modal, dan sering disebut 

pemodal. 

B. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

1. Biro Administrasi Efek 

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah salah satu lembaga penunjang 

pasar modal yang memegang peranan penting di dalam 

menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar 

perdana maupun pasar sekunder. 

2. Kustodian (Tempat Penitipan Harta) 

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan 

harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima 

bunga, dividen, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan 

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai 

kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian 

perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan 

Bapepam. 
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3. Penjamin Emisi Efek (Under Writer) 

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak/ perjanjian 

dengan PT. Sido Muncul untuk melakukan penawaran umum 

perdana saham bagi kepentingan perusahaan, menjamin penjualan 

saham yang ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil penawaran 

umum perdana saham kepada perseroan melalui penjamin pelaksana 

emisi efek sesuai dengan bagian penjamin masing-masing, dengan 

memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian Penjamin 

Emisi Efek. 

C. Profesi Penunjang Pasar Modal  

1. Akuntan public 

Akuntan public memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran 

penyajian informasi keuangan. Informasi terpenting yang dimuat 

dalam setiap pernyataan pendaftaran efek adalah laporan keuangan 

perusahaan. 

2. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor 3 tentang peraturan 

jabatan noratis. Peranan notaris diperlukan dalam emisi efek. Notaris 

berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan 

apabila diinginkan oleh para emiten, notaris juga berperan dalam 

pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar 

penjamin emisi efek dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam 
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emisi obligasi, notaris harus berperan dalam pembuatan perjanjian 

perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan. 

3. Konsultan Hukum 

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan 

menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten.  

4. Perusahaan Penilai 

Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi cukup 

menentukan dalam suatu pasar modal karena lembaga ini berperan 

dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini 

diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor didalam 

mengambil keputusan investasi. 

5. Perusahaan Efek 

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai 

penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan/atau manajer 

investasi.  

2.2.11 Perlindugan Hukum Investor di Pasar  Modal 

Di antara tujuan dan hukum pasar modal adalah untuk menjamin 

terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur,wajar dan efisien serta 

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pada hakekatnya yang 

diperjualbelikan di pasar modal bukanlah barang biasa tetapi efek atau 

sekuritas yang tidak mempunyai nilai intrinsik. Sekuritas adalah bukti klaim 

seseorang atas kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. 

Nilai intrinsik dan selembar saham misalnya adalah nilai atau harga dari 
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kertas itu sendiri yang sangat rendah (jika ada yang mau membeli), tidak lebih 

dari itu. 

Nilai dari sekuritas ditentukan oleh sistem hukum yang menjadi 

infrasruktur dari sekuritas tersebut. Jika hukum tidak memberikan kepastian 

perlindungan kepada investor dan orang yang memiliki sekuritas tidak dapat 

melaksanakan haknya yang tercantum dalam sekuritas tersebut, maka 

sekuritas tidak bernilai sama sekali. Hukum pasar modal dengan demikian 

memberikan porsi yang sangat penting terhadap perlindungan investor ini. 

Perlindungan ini terutama dilaksanakan melalui dua cara yaitu: 

1. Prinsip Full Disclosure 

Prinsip full didclosure yang sering jug disebut sebagai dasar dari 

disclosure regulation ini didasarkan pada dua asunsi dasar, yaitu pertama 

investor adalah orang dewasa yang dapat membuat keputusan terbaik 

untuk diri mereka sendiri. Seandainya semua informasi telah sepenuhnya 

diberikan oleh emiten maka investor akan dapat menentukan apakah 

membeli atau menjual sekuritas tertentu atau tidak bertransaksi sama 

sekali. Karena mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang 

cukup dan jelas maka mereka yang bertanggung jawab atas akibat dari 

keputusan tersebut.   

Prinsip full disclouser ini adalah bentuk perlindungan investor yang 

dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung. Pemerintah atau 

otoritas pasar modal dalam hal ini pada prinsipnya hanya berusaha 

menjamin bahwa investor mendapat informasi selengkap dan sejelas 
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mungkin. Otoritas pasar  modal akan mewajibkan emiten untuk selalu 

memberikan informasi kepada masyarakat yang lengkap, jelas dan tepat 

waktu (on time). Dalam hal ini otoritas pasar modal mewajibkan emiten 

yang akan melakukan penawaran umum harus menyampaikan laporan 

regular dan juga menyampaikan laporan setiap kejadian penting. Dengan 

demikian pada hakekatnya ada tiga tahap informasi yang wajib 

diserahkan oleh emiten yaitu: 

1. Informasi pada saat perusahaan melakukan penawaran. 

Informasi pada saat perusahaan melakukan penawaran umum 

adalah kewajiban emiten atau calon emiten untuk bisa 

melakukan pendaftaran pada otoritas pasar modal sebelum 

mereka melakukan penawaran umum. 

2. Informasi reguler, berupa laporan triwulan, dan tahunan. 

Laporan reguler dimaksudkan agar emiten senantiasa 

memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan 

yang terjadi dalam periode tertentu sebagaimana yang tercermin 

dalam laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan.  

3. Informasi tentang kejadian penting yang terjadi. 

Setiap kejadian penting yang terjadi terhadap perusahaan wajib 

segera dilaporkan kepada otoritas pasar modal dan diumumkan 

kepada publik paling lambat pada akhir 2 hari kerja setelah 

terjadinya peristiwa tersebut. Yang dimaksudkan kejadian 

penting adalah sama dengan informasi yang wajib dimasukan 



39 
 

dalam prospektus, yaitu setiap informasi atau fakta material yang 

dapat mempengaruhi harga efek, keputusan pemodal atau calon 

pemodal atau pihak lain yang berkepentingan  terhadap 

informasi tersebut. 

2. Larangan Manipulasi 

Perlindungan investor pasar modal dalam sistem disclosure 

regulation pada intinya bertumpu pada keterbukaan informasi. Namun 

dalam dunia nyata perlindungan yang demikian saja tidak mencukupi. 

Berbagai pihak yang terlibat di pasar modal masih mungkin melakukan 

berbagai tindakan yang dapat merugikan investor, baik berupa 

kecurangan dalam melakukan transaksi, penipuan dalam mengemukakan 

informasi dan kejahatan dalam perdagangan.  Disamping itu, orang-orang 

yang mempunyai akses eksklusif  terhadap informasi tertentu (informasi 

orang dalam) dimana orang lain belum mengetahuinya juga dapat 

mengambil manfaat finansial dengan melakukan perdagangan dengan 

menggunakan informasi tersebut. Hal ini menciptakan ketidakadilan 

(unfairness) terhadap mereka yang tidak mempunyai informasi tersebut.  

Oleh karena itu investor juga perlu dilindungi dari berbagai 

kecurangan, manipulasi dan perdagangan dengan menggunakan 

informasi orang dalam. Untuk ini hukum pasar modal mengatur secara 

sangan intensif tentang masalah ini. Dalam undang-undang nomer 8 

tahun 1995 misalnya ketentuan ini tercantum dalam bab IX, mulai 
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pasal 90 sampai 99. Inti dari ketentuan ini adalah larangan penipuan, 

manipulasi dan perdagangan orang dalam.  

2.2.12  Pasar perdana dan pasar sekunder 

A. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten 

kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit 

(issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. 

Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga 

saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang 

go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. 

Fungsi pasar perdana: 

1. Harga saham tetap 

2. Tidak dikenakan komisi 

3. Hanya untuk pembelian saham 

4. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual 

5. Jangka waktu terbatas 

B. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham 

diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, 

dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka 

efek tersebut harus di catatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para 

investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat 
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bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun 

investor lembaga dan perseorangan. 

Fungsi pasar sekunder 

1. Harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar 

2. Di bebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan 

3. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa 

4. Jangka waktu tidak terbatas 
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2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal 

 

Masyarakat 

Pembeli Saham 

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 

Emiten 

(Pt. Sido Muncul ) 

1. Peraturan Bapepam No. IX.J.1 Tentang Perubahan Anggaran 

Dasar Setiap Perseroan yang akan melakukan Penawaran Umum 

Efek bersifat Ekuitas 

2. Peraturan Bapepam No. IX.A2 Tentang Tata Cara Pendaftaran 

dalam rangka Penawaran Umum 

3. Peraturan Bapepam No. IX.A.3 tentang Tata Cara Untuk Meminta 

Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan 

Pendaftaran  

 

Go public 

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi PT. Sido Muncul 

melakukan Go public pada Pasar Modal? 

2. Bagaimana pelaksanaan Go public bagi perusahaan pada 

Pasar Modal (Studi pada PT. Sido Muncul Semarang) 

PELAKSANAAN PROSES GO PUBLIC BAGI PERUSAHAAN PADA PASAR MODAL  

  (STUDI PADA PT. SIDO MUNCUL  SEMARANG) 
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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis jelaskan dalam bab IV, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor PT. Sido Muncul melakukan go public adalah adanya faktor moneter 

keuangan dan faktor non keuangan dalam hal ini adalah publikasi. Keberhasilan 

Go public membuat produk-produk dari PT.Sido Muncul lebih dikenal oleh 

masyarakat umum. Konsekuensi dari go public adalah Sido Muncul akan 

meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga 

eksistensi perusahaan dapat tetap terjaga dan lebih berkembang. 

2. PT. Sido Muncul melakukan go public untuk mendapatkan dana tambahan yang 

digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Langkah yang diambil PT. Sido Muncul 

melakukan go public sudah tepat karena dengan menjual sebagian saham kepada 

masyarakat lebih efisien dibandingkan dengan cara perbankan. Proses go public 

tersebut  mengalami sedikit hambatan yang dihadapi PT. Sido Muncul yaitu 

dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit salah satunya adalah pengumpulan 

dokumen-dokumen penting perusahaan sebagai syarat Go Public. Hambatan 

tersebut dapat teratasi sehingga saat ini PT. Sido Muncul berhasil menjadi 

perusahaan jamu pertama yang sudah melakukan go public. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan penelititian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran 

kepada: 

1. PT.Sido Muncul 

Untuk mempermudah proses go public hendaknya semua dokumen penting 

perusahaan disimpan dengan baik apabila tertata dengan rapih maka akan lebih 

mudah ketika diperlukan. 

2. Bursa Efek Indonesia 

Untuk melakukan sosialisasi – sosialisasi kepada perusahaan – perusahaan, karena 

banyak perusahaan yang belum mengetahui bagaimana memasuki pasar modal 

3. Investor  

Sebelum memasuki pasar perdana hendaknya Investor mempelajari prospektus 

terlebih dahulu dan sering mencari informasi tentang perusahaan-perusahaan yang 

akan Go Public. 

4. Perusahaan Lain yang akan Go Public. 

Hendaknya perusahaan lain yang belum memasuki pasar modal agar segera 

menyusul perusahaan-perusahaan lain yang sudah Go Public agar bisa semakin 

berkembang dan meningkatkan perutumbuhan Ekonomi di Indonesia.
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