
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berbentuk 

republik, di mana sumber hukum tertingginya adalah bersumber pada 

Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, 

pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk 

mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, 

tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga 

negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, 

keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun 

kepentingan kelompok (masyarkat). Konsep negara hukum pancasila 

artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan 

kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada 

dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.1 Selanjutnya dari 

Pancasila jualah lahirnya hukum dasar tertulis (basic law), yakni Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya 

disingkat dengan UUD 1945.  

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea terkandung 

makna yang dalam yang telah disematkan oleh para pendiri bangsa 

khususnya panitia sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. 

Mohammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Abikoesno 

Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad 

Soebardjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim dan Mr. Mohammad Yamin. 

Alinea ke empat pembukaan UUD 1945 mengandung makna tentang  

tujuan negara Indonesia, yakni: 

                                                             
1 Alfina Fajrin, 2017, Indonesia Sebagai Negara Hukum, Kompasiana, 

https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-

hukum. (Diakses tanggal 28 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB). 
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1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

2. Memajukan kesejahteraan umum. 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Melaksanakan ketertiban dunia. 

Selanjutnya kandungan alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 

disebut sebagai tujuan nasional negara Indonesia yang hendak dicapai oleh 

bangsa Indonesia. Hal selanjutnya yang akan penulis fokuskan adalah 

tentang tujuan nasional dalam hal memajukan kesejahteraan umum. 

Bahwasanya memajukan kesejahteraan umum tidak hanya berbicara 

mengenai adanya jaminan pendidikan, jaminan pekerjaan, jaminan 

pekerjaan, jaminan keamanan dan keselamatan, jaminan kebebasan 

beragama, namun yang sangat penting dan pokok juga adalah tentang 

adanya jaminan perkonomian nasional yang pro rakyat. Begitu 

pentinganya kesejahteraan umum di bidang perekonomian ini sehingga 

dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 33 UUD 1945 

mengatur tentang perekonomian. Seyogianya penyelenggaraan 

perekonomian di Indonesia harus berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan dan lain sebagaimana, seperti 

yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yakni: 

“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.” 

 

Dewasa ini perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan 

yang cukup pesat yang ditandai dengan adanya pembangunan nasional 

yang mulai merata, adanya kemajuan infrastruktur serta kini dunia 

perekonomian mulai memasuki era digital dan bersifat global. Untuk 

memajukan kesejahteraan umum di bidang ekonomi tentu harus ada 

kegiatan perekonomian yang di lakukan, dan pihak yang berperan sebagai 

pelaku ekonomi salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan 

Terbatas merupakan salah satu pilar penting pembangunan perekonomian 
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nasional yang mampu memacu pembangunan nasional yang disusun 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan, hal ini sebagaimana dituangkan 

dalam konsideran huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni: 

“ bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan 

perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk 

lebih memacu pembangunan nasional yang disusun  sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” 

 

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk usaha 

dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan 

bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu 

sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu 

keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan 

oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, 

kontraktor, distributor, bankir, perusahaan, asuransi, pialang, agen dan lain 

sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. 

Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala 

mikro, kecil, menengah, maupun berskala besar merupakan model yang 

paling banyak dan paling lazim dilakukan. .2 Perseroan Terbatas adalah 

tungku usaha yang aman dalam dapur bisnis. Dengan sifat liabilitas 

(liability) risiko yang “terbatas”, PT dapat membuat nyenyak tidur para 

pendirinya, aman dari kekhawatiran tergerogotinya harta pribadi mereka 

dalam ihwal bisnis. Karena itu Perseroan Terbatas merupakan bentuk 

usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.3 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas selaku 

badan usaha membutuhkan dan bahkan wajib memiliki modal, guna 

mendukung kegiatan usahanya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan arti atau definisi dari 

modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas hanya menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas 

                                                             
2  M. Irsan Nasarudin, dkk, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: 

Kencana, hlm.1-2. 
3  Ibid, hlm. 3. 
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terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Karena itu untuk mendapatkan 

arti dari modal, perlu dicari pada sumber yang lain. Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sendiri tidak menutup 

kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 

mengatur modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham tanpa nominal.4  

Setiap perusahaan tentunya menghendaki dan memiliki target 

pencapaian yang tinggi didalam pengelolaan korporasi serta berkeinginan 

untuk dapat tumbuh dan berkembang secara positif, dan tentunya guna 

mencapai target pencapaian yang tinggi dimaksud  serta untuk dapat 

tumbuh dan berkembang secara positif memerlukan modal serta 

pendanaan yang tinggi juga. 

Sebuah Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya 

tidak jarang mengalami kendala dalam hal pemodalan, sehingga 

Perusahaan Terbatas seyogianya harus mampu mencari jalan keluar atau 

solusi dari permasalahan terkait pemodalan tersebut, hal itu bertujuan agar 

kegiatan usahanya terus berjalan. Salah satu cara bagi Perseroan Terbatas 

untuk mencari pendanaan untuk dijadikan modal tambahan guna bisa terus 

menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan melakukan penawaran 

umum melalui Pasar Modal.  

Bahwa untuk keperluan peningkatan dan perkembangan suatu 

perusahaan, bahkan guna melakukan ekspansi agar dapat menjadi suatu 

perusahaan yang besar dan sejahtera, suatu perusahaan juga dapat 

melakukan penawaran umum melalui pasar modal yang tentunya harus 

sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Istilah pasar modal memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan 

istilah pasar pada umumnya. Pada hakikatnya pasar modal merupakan 

pasar baik dalam pengertian konkret maupun dalam pengertian abstrak. 

Dalam pengertian konkret pasar modal merupakan tempat bertemunya 

pedagang dan pembeli sama halnya dengan pasar pada umumnya. 

                                                             
4  Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2018), 

hlm. 69. 
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Sementara itu, pengertian abstrak pasar modal mengacu pada objek 

(instrumen) yang diperdagangkan. Dengan perkataan lain, pasar modal 

dapat disebut sebagai suatu pasar khusus untuk memperdagangkan sebuah 

instrumen khusus yang disebut dengan istilah efek.5 

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang lebih 

mengenal istilah Bursa Dagang, yakni dalam Pasal 59 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang Indonesia yang mengandung arti tempat 

pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang 

lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu 

didasarkan  atas Menteri Keuangan. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-Undang 

Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara No. 79 Tahun 1951) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bursa dalam arti undang-

undang ini ialah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan  

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

efek.6 Dengan kata lain bursa yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1952 tersebut mengandung makna yang sama dengan 

Pasar Modal saat ini. 

Pasar modal membawa dampak yang positif bagi Perseroan Terbatas 

(khususnya), Rakyat dan Negara Republik Indonesia pada umumnya yakni 

dalam hal memajukan kesejahteraan umum di bidang perekonomian dan 

sebagai penunjang mewujudkan pembangunan nasional. Pasar Modal 

merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan berperan 

sebagai wahana investasi bagi masyarakat secara strategis dalam mencapai 

tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi dalam perkembangannya pasar 

modal menimbulkan problematika baru, yakni payung hukum tentang 

Pasar Modal saat itu (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa) dianggap sudah tidak 

sesuai lagi dengan keadaan dan tidak mampu menjadi sarana dalam rangka 

                                                             
5  Inda Rahadiyan, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia, Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta, 2007), hlm. 15. 
6  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan 

“Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara No. 79 Tahun 1951). 
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antisipasi pengaruh globalisasi ekonomi.7 Sehingga pada tahun 1995 

lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal, yang diharapkan 

mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya 

untuk memastikan dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang 

melakukan kegiatan di Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal ini juga diharapkan mampu menampung 

perkembangan pasar, mampu mengantisipasi dampak dari globalisasi 

ekonomi yang terpenting adalah sesuai dengan keadaan saat ini, dan 

mampu mewujudkan pembangunan nasional. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Pasar Modal bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk 

pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga 

merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan 

menengah.8 

Pasca lahir dan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, kegiatan-

kegiatan yang ada terjadi di dalam pasar modal kini lebih memiliki 

kepastian hukum. Namun tujuan pembangunan nasional di sektor ekonomi 

yang hendak dicapai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 ternyata belum tercapai optimal. Belum optimalnya pencapaian 

tujuan pembangunan nasional di sektor ekonomi karena terjadinya proses 

globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang 

teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem 

keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-

                                                             
7  Konsideran Menimbang huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. 
8 Penjelasan Umum Alinea 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal. 
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subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di 

samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan 

kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah 

menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa 

keuangan di dalam sistem keuangan.9 

Selain itu juga banyaknya permasalahan lintas sektoral di jasa 

keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya 

perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem 

keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga 

pengawasan di sektor jasa keuangan  yang terintegrasi.10 Sehingga untuk 

menangani permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut dan untuk 

mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan 

akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen 

dan masyarakat,11 maka pada tahun 2011 lahirlah dan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut dengan OJK). 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam 

sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan 

akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat. Dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), OJK melakukan 3 (tiga) strategi utama yakni: 

1. mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan 

kegiatan ekonomi. 

                                                             
9  Penjelasan Umum Paragraf 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
10  Penjelasan Umum Paragraf 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
11  Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Republin Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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2. meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan untuk mewujudkan 

stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. 

3. meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat 

serta mendukung upaya peningkatan pemerintah dalam 

pembangunan.12 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan terjadinya peralihan fungsi, tugas dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal 

termasuk pengaturan mengenai pembelian kembali saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terbuka yakni dari Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) ke Otoritas Jasa 

Keuangan.13 

Di dalam Pasar Modal ada beberapa efek yang diperdagangkan 

melalui penawaran umum, salah satu diantaranya adalah saham. Saham 

merupakan salah satu surat berharga (efek), dan juga merupakan 

penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu 

Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut. 

Perseroan Terbatas sendiri terbagi menjadi dua yakni Perseroan Terbatas 

yang bersifat terbuka dan bersifat tertutup. 

 

PT (Tertutup) mempunyai perbedaan dengan PT (Terbuka), jika PT 

(Tertutup) hanya tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas, PT (Terbuka) justru tidak hanya tunduk pada 

ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas tetapi juga tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal.14  

                                                             
12  Yanita Petriella, 2015, OJK: Ini 3 Strategi Sektor Jasa Keuangan Hadapi MEA, 

Bisnis.com, https://ekonomi.bisnis.com/read/20150923/9/475237/ojk-ini-3-strategi-sektor-jasa-

keuangan-hadapi-mea. (Diakses tanggal 08 April 2019, Pukul 17.03 WIB). 
13  Konsideran Menimbang huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

30/POJK.04/2017 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan 

Terbuka. 
14  Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, IPO, Right Issue dan Penawaran Umum 

Obligasi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 31. 
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Beberapa perbedaan antara PT (Tertutup) dengan PT (Terbuka) 

dapat dijelaskan melalui tabel berikut :15  

No. Aspek-Aspek PT (Tertutup) PT (Terbuka) 

1. Persyaratan pengungkapan 

minimum (minimum 

disclosure requirements) 

Tidak mutlak Mutlak ditaati 

2. Jumlah pemegang saham Biasanya terbatas Lebih dari 300 

orang 

3. Modal Disetor Minimal 25% dari 

modal dasar  

Minimal 

RP.3.000.000.000,- 

(tiga milyar 

rupiah) 

4. Kewajiban menyampaikan 

laporan (reguler maupun 

insidentil) 

Tidak mutlak Mutlak 

5. Pemisahan antara pemilik 

dan manajemen 

Bukan merupakan 

kebutuhan 

mendesak 

Merupakan 

kebutuhan 

6. Pergantian kepemilikan 

saham 

Rendah Tinggi 

7. Tindakan manajemen Tidak selalu 

menjadi perhatian 

masyarakat 

Menjadi perhatian 

masyarakat 

 

Perbedaan paling mendasar antara PT (Tertutup) dengan PT 

(Terbuka) adalah ada atau tidaknya kewajiban untuk menerapkan prinsip 

keterbukaan. PT (Terbuka) memiliki kewajiban untuk menerapkan 

keterbukaan (disclosure), baik ketika membuat dokumen pernyataan 

pendaftaran, prospektus dan sebagainya. Keterbukaan demikian harus 

                                                             
15  Ibid. 
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diterapkan oleh PT (Terbuka) dilakukan dengan tujuan memberikan 

perlindungan bagi masyarakat investor.16  

Bila selama ini masyarakat awam menganggap bahwa yang dapat 

terlibat dalam kegiatan perdagangan di pasar modal dalam hal ini 

melakukan penawaran umum hanyalah PT (Terbuka), maka anggapan itu 

adalah tidak benar, karena berdasarkan perbedaan PT (Terbuka) dan PT 

(Tertutup) di atas menunjukkan bahwa PT (Tertutup) pun dapat terlibat 

dalam kegiatan perdagangan di pasar modal dalam hal melakukan 

penawaran umum efek, dan senyatanya PT (Tertutup) memang dapat 

melakukan penawaran umum efek di pasar modal. 

Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah PT (Terbuka) dan PT 

(Tertutup) dapat melakukan semua penawaran umum efek baik yang 

bersifat ekuitas maupun bersifat utang? PT (Terbuka) dapat melakukan 

penawaran umum efek bersifat ekuitas dan bersifat utang, namun PT 

(Tertutup) hanya dapat melakukan penawaran umum efek bersifat utang.   

Bahwa terdapat hal yang menarik bagi penulis untuk menuangkan 

didalam tesis ini, yaitu berkaitan dengan penawaran umum efek yang 

dilakukan oleh PT (Tertutup)/Perusahaan Tertutup, dan atas penawaran 

umum tersebut tidak diwajibkan suatu perusahaan tersebut menjadi 

perusahaan terbuka tidak seperti penawaran umum jenis lainnya 

(Penawaran umum saham perdana, Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, 

obligasi konversi dan lain-lain), adapun tindakan korporasi berupa 

penawaran umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan tertutup yaitu 

penawaran umum efek bersifat utang (obligasi). 

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan sebagaimana 

dimaksud diatas, maka dengan ini penulis bermaksud melakukan 

penelitian dan menganalisis dengan judul tesis : 

“ PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG” (Analisis 

Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal) 

 

                                                             
16  Ibid. 
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I.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perusahaan tertutup yang 

melakukan penawaran umum bersifat utang? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor serta 

pengawasan terhadap Perusahaan Tertutup yang melakukan 

penawaran umum efek bersifat utang (Analisis Yuridis Terhadap 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal dan peraturan lainnya dalam lingkup pasar modal)? 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang 

menjadi tujuan dari penelitan ini yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji serta mengetahui pengaturan mengenai perusahaan 

tertutup yang melakukan penawaran umum bersifat utang. 

2. Untuk mengkaji serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi 

investor dan bentuk pengawasan terhadap penawaran umum bersifat 

utang oleh Perusahaan Tertutup (Analisis Yuridis Terhadap Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal dan peraturan lainnya dalam lingkup pasar modal). 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teroritis maupun praktis, 

khususnya dalam bidang korporasi. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam 

penawaran umum efek bersifat utang oleh perusahaan tertutup. 

Penulisan tesis ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

bagi dunia kepustakaan, khususnya tesis ini dapat dijadikan referensi 

atau pun bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait 

dengan judul dan permasalahan dalam tesis ini. 
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2. Manfaat Praktis   

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran hukum bagi namun tidak terbatas pada 

korporasi, regulator, investor, bahkan masyarakat, yang diharapkan 

bisa menjadi acuan dan referensi khususnya tentang penawaran 

umum efek bersifat utang oleh perusahaan tertutup. 

 

I.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

Dalam penyusunan serta penulisan tesis ini sangatlah penting adanya 

suatu kerangka pemikiran, sehingga hipotesis yang dihasilkan terhadap 

gejala yang menjadi objek permasalahan mampu diterima dan menjelaskan 

pemikiran-pemikiran yang logis, sistematis dan kritis. Dalam ilmu 

penelitian hukum terdapat dua kerangka pemikiran yakni kerangka yang 

bersifat teoritis dan kerangka yang bersifat konseptual. 

Kerangka teori adalah suatu landasan teori yang biasa digunakan 

untuk memperkuat kebenaran dalam penulisan karya ilmiah terhadap suatu 

permasalahan yang dikaji. Dalam kerangka teori, yang biasa dipergunakan 

adalah teori-teori hukum, asas-azas hukum, doktrin hukum serta ulasan 

ahli hukum.17 Sedangkan kerangka konseptual/konsepsionil adalah suatu 

kerangka yang mendeskirpsikan adanya implikasi antara konsep-konsep 

yang lebih spesifik dalam suatu karya ilmiah.18 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah landasan teori yang dipergunakan 

untuk menguatkan fakta yang ada dalam penulisan karya ilmiah, 

khususnya dalam hal ini penulisan hukum. Dalam penyusunan dan 

penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori Kepastian Hukum. 

                                                             
17 “Kerangka teoritis memiliki ciri-ciri yaitu: teori-teori hukum, azas-azas hukum, doktrin 

hukum dan ulasan pakar hukum.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  Fakultas 

Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pandual Penelitian Tesis, (Jakarta: Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran”, 2018), hlm. 8. 
18  “Suatu kerangka konspsionil, merupakan kerangkan yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus, yang ingin diteliti atau akan diteliti.” Sorjono Soekanto, Pengantar 

Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 132. 
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Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai 

kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, 

tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-

hal  tertentu.  

b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.  

c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas. 

d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.  

e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. 

f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang 

bisa dilakukan. 

g. Tidak boleh sering diubah-ubah. 

h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-

hari.19 

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai 

ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan 

manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat 

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan 

kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan 

ketertiban.20 

Aspek normatif, dan bukan sosiologis,  merupakan jawaban 

terhadap kepastian hukum, oleh karena kepastian hukum secara 

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti, sebab mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Oleh 

karena konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan 

                                                             
19  Lon L. Fuller, The Morality of Law,  (Yale University Press, New Haven, 1971), hal 54-

58. 
20  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perrtama Ruang 

Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,  (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal. 3.  
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dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi 

norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum 

yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya 

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. 

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu 

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya 

peristiwa kongkrit, sehingga peristiwa tersebut tidak boleh 

menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada 

(berlaku), yang pada akhirnya kepastian hukum dapat diwujudkan. 

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 

28D ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum”. 

Namun demikian bagi Indonesia yang kebutuhan 

masyarakatnya heterogen/beragam, mengakui bahwa disamping 

hukum tertulis berlaku juga hukum tidak tertulis yang diistilahkan 

dalam politik hukum kita sebagai kearifan lokal, di wilayah-wilayah 

di Indonesia yang hukum adatnya masih berlaku. Bagi Notaris dalam 

tugas dan fungsinya perlu memperhatikan hal tersebut dalam 

mengimplementasikan norma pada klausula akte yang dibuatnya di 

wilayah yang hukum adat masih berlaku 

2. Kerangka Konseptual 

Dalam metode penulisan karya ilmiah khususnya penulisan 

hukum, diperlukan adanya suatu kerangka konseptual. Kerangka 

konseptual berfungsi untuk menggambarkan adanya hubungan 

antara konsep-konsep khusus dalam suatu penelitian. Konsep pada 

dasarnya merupakan uraian mengenai hubungan dalam suatu fakta, 

sehingga agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-

istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, maka penulis 
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menyusun beberapa pengertian dari konsep-konsep yang akan 

dipergunakan dalam tesis ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Penawaran Umum 

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang 

dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini 

dan peraturan pelaksananya.21 Dalam penjelasan atas Undang-

Undang Pasar Modal untuk pasal yang sama disebutkan 

bahwa, penawaran tersebut dilakukan di wilayah Negara 

Republik Indonesia dengan menggunakan media masa, atau 

ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah 

dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai 

serta batas waktu tertentu.22 

b. Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik 

dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) 

untuk tujuan investasi jangka menengah (middle –term 

investment) dan panjang (long-term investment). Kedua pihak 

melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana 

menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan 

terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikian berupa efek. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian 

pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan 

penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang 

memperjualbelikan surat-surat berharga. Undang-undang No. 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 

mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang 

                                                             
21  Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. 
22  Kanon Armiyanto, Penawaran Umum Saham, Obligasi, Reksadana dan Right Issue, 

(Jakarta: Pusat Pendidikan Profesional Pasar Modal (P4M), 2019), hlm. 3. 
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diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek.23  

Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas 

dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu 

untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu 

kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud 

menghimpun modal. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal memuat definisi penawaran umum 

(public offering), yaitu kegiatan penawaran efek yang 

dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya. 

Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui 

pasar perdana (primary market) yang berlangsung dalam waktu 

terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran 

efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal 

dengan bantuan para Penjamin Efek dan para agen penjualan 

(kalau ada). 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, sedangkan 

pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum 

permintaan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan 

Bapepam No. 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 prosepektus awal, yang antara lain bertujuan 

                                                             
23  M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit. hlm. 10.  
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untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun 

perkiraan harga penawaran efek.24 

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 dana masyarakat. Perusahaan atau emiten 

melakukan go public dengan mengeluarkan efek dapat berupa : 

1) Perusahaan Milik Pemerintah yang terdiri dari : 

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

2) Perusahaan Swasata 

a) Perusahaan Swasta Nasional 

b) Perusahaan Swasta Asing 

c) Perusahaan Campuran (Joint Venture) 

Di Bursa Efek Jakarta perusahaan swasta merupakan 

emiten terbanyak mencatatkan sahamnya. Hal ini 

menunjukkan adanya keinginan dari perusahaan swasta untuk 

memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk positioning 

perusahaan sekaligus mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

Namun begitu, perusahaan swasta nasional yang melakukan go 

public biasanya tidak langsung menawarkan sahamnya dalam 

persentase yang cukup besar.25 

c. Efek 

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, 

surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, 

                                                             
24  Ibid, hlm. 213. 
25  Ibid, hlm. 214. 
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Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka 

atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.26 

d. Emiten 

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum 

dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan 

atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan 

dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat 

luas melalui pasar modal. Di lain pihak emiten mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar 

modal.27 

e. Penawaran umum saham perdana (initial public offering) 

Dalam pasar finansial, initial public offering (IPO) 

(bahasa indonesia : penawaran umum perdana) adalah 

penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada 

investor umum. Perusahaan tersebut akan menerbitkan hanya 

saham-saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham 

kedua. Biasanya perusahaan tersebut akan merekrut seorang 

bankir investasi untuk menjamin penawaran tersebut dan 

seorang pengacara korporat untuk membantu menulis 

prospektus.28 

Penjualan saham diatur oleh pihak berwajib dalam 

pengaturan finansial dan jika relevan, sebuah bursa saham. 

Biasaanya menjadi sebuah persyaratan untuk mengungkapkan 

kondisi keuangan dan prosepek sebuah perusahaan kepada 

para investor.29  Tindakan korporasi berupa penawaran umum 

saham perdana akan merubah status suatu perusahaan 

                                                             
26 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. 
27  M. Irsan Nasarudin, dkk., Op. Cit. Hlm, hlm. 151. 
28  Wikipedia, Penawaran Umum Perdana, 2013 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_umum_perdana (Diakses tanggal 12 Maret 2019, Pukul 

14.20 WIB). 
29  Wikipedia, 2013, Penawaran Umum Perdana, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_umum_perdana (Diakses tanggal 12 Maret 2019, Pukul 

14.15 WIB). 

UPN "VETERAN" JAKARTA



19 
 

dimaksud menjadi perusahaan publik, dimana pasal 1 ayat 22 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

menerangkan “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang 

sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga 

ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-

kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu 

jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Pada prinsipnya, nilai yang ditulis dalam anggaran dasar 

Perseoran Terbatas sebagai modal dasar tidak selalu berarti 

bahwa nilai modal dasar tersebut seluruhnya sudah 

ditempatkan atau disetorkan oleh para pendiri atau para 

pemegang saham. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa modal yang 

harus disetorkan secara penuh adalah minimal 25% dari nilai 

modal dasar. Dalam praktik, bisa saja modal ditempatkan atau 

disetorkan sudah mencapai 100% dari nilai modal dasar. 

Sebaliknya, banyak juga kasus dimana modal yang 

disetorkan hanya 25% dari nilai modal dasar. Ini berarti masih 

ada sisa 75% saham Perseroan yang belum diterbitkan. Sisa 

saham yang belum diterbitkan ini bisa dikeluarkan untuk 

kepentingan penambahan modal atau pendanaan usaha 

perusahaan. Sisa saham yang belum diterbitkan, yang 

merupakan hasil pengurangan nilai modal dasar perseroan 

dengan nilai modal ditempatkan/disetor tersebut disebut 

dengan “saham simpanan” atau “saham portepel” 

(portofolio).30 

Apabila suatu Perseoran Terbatas hendak melakukan 

penawaran umum atas saham perusahaannya, saham yang 

dapat ditawarkan kepada publik adalah saham dalam portepel. 

                                                             
30  Rudhy Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori & Praktik, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm. 126. 
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Jumlah maksimal dari saham portepel yang hendak ditawarkan 

kepada pbulik tidak boleh melebihi nilai modal dasar, setelah 

ditambah dengan nilai modal yang telah ditempatkan/disetor. 

Apabila dana yang dibutuhkan oleh Perusahaan dari 

mekanisme go public dihitung akan melebihi modal dasr, maka 

perusahaan harus terlebih dahulu menyelenggarakan Rapat 

Umum Pemegang Saham guna meminta persetujuan dari para 

pemegang saham untuk mengubah nilai modal dasar perseroan 

seesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas.31  

Dalam hal suatu perusahaan menjadi perusahaan publik, 

terdapat prinsip keterbukaan yang betul-betul harus dipatuhi 

oleh perusahaan publik dimaksud, hal ini tentunya selain dari 

penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 

Corporate Governance) juga sebagai bentuk perlindungan bagi 

para pemegang saham yang telah melakukan pembelian saham 

melalui penawaran umum. 

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal menerangkan “Prinsip keterbukaan 

adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, 

Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-

undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam 

waktu yang tepat seluruh informasi Material sebagai usahanya 

atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan 

pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek 

tersebut”. 

Bahwa berkaitan informasi Material yang dapat 

dikategorikan sebagai inti dari prinsip keterbukaan, Otoritas 

Jasa Keuangan selaku Regulator telah mengeluarkan Peraturan 

sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan 

                                                             
31  Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op. Cit. Hlm, Hlm. 140. 
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Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau 

Perusahaan Publik, yang mana didalam Pasal 1 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan dimaksud menerangkan “ 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 atau informasi atau fakta tersebut”. 

f. Penawaran umum terbatas saham (right issue) 

Kata “right issue” lazim dikenal dalam dunia korporasi 

dan pasar modal, dimana kata tersebut merupakan istilah yang 

menggambarkan bagaimana suatu perusahaan melakukan 

penambahan modal dengan cara menawarkan saham kepada 

para pemegang saham lama atau yang sudah ada (existing 

shareholders). Right issue adalah “an issue of right to a 

company’s existing shareholders that entitles them to buy 

additional shares directly from the company ini proportion to 

their existing holdings, within a fixed time period”. Penerbitan 

right issue pada prinsipnya merupakan penerbitan surat hak 

kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk 

membeli saham baru yang hendak diterbitkan.32 

Arti dalam bahasa Indonesia atas kata “right issue” 

adalah Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (disingkat 

HMETD). HMETD didefinisikan sebagai hak yang melekat 

pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang 

saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum 

ditawarkan kepada pihak lain. HMETD juga mengandung 

pengertian sebagai hak yang melekat pada saham yang 

memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan 

untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya 

baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang 

                                                             
32  Ibid., hlm. 185. 
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memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan 

kepada pihak lain.33  

Pemberian rights issue kepada para pemegang saham 

lama (existing shareholders) biasanya dilakukan ketika 

perusahaan menerbitkan saham baru (saham dalam 

portepel/portofolio) dalam rangka menambah modal 

disetor/ditempatkan. Hak ini diberikan sebanding/seimbang 

(proposional) dengan pemilikan saham tersebut kepada para 

pemegang sahamnya.34  

Jika pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk 

mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-

saham baru tersebut akan ditawarkan kepada pihak luar 

perusahaan (bukan pemegang saham dan juga bukan 

karyawan).35  

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan 

dan menjadi rujukan ketika perusahaan publik akan melakukan 

right issue, dimana selain Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal, juga terdapat ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Regulator sebagaimana diatur didalam 

ketentuan-ketentuan dibawah ini : 

1) Peraturan Nomor IX.D.1 Keputusan Ketua BAPEPAM 

No : KEP-26/PM/2003 Tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu, sebagaimana telah dicabut oleh 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal 

Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu. 

2) Peraturan Nomor IX.D.2 Keputusan Ketua BAPEPAM 

No : KEP-08/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai 

                                                             
33  Ibid, hlm. 186. 
34  Ibid. 
35  Sampoerno Budisetianto, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (Jakarta: Pusat 

Pendidikan Profesi Pasar Modal (P4M), 2013), hlm. 2 
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Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

3) Peraturan Nomor IX.D.3 Keputusan Ketua BAPEPAM 

No : KEP-09/PM/2000 Tentang Pedoman Mengenai 

Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

 

I.5. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian. penelitian hukum normatif, yakni 

suatu jenis penelitian hukum dimana sistem norma yang 

dipergunakan adalah hukum.36 Penelitian.hukum.normatif  

merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Meliputi penelitian 

terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang sudah di rangkum dalam 

tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach)  

Dalam pendekatan perundang-undangan (Statute 

Aprroach) dalam mengumpulkan data mempergunakan teknik 

pengkajian dan penelaahan terhadap peraturan perundang-

undangan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sudah 

dirumuskan sebelumnya, dimana dalam penulisan ini berkaitan 

dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (Analisis 

Yuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

                                                             
36  “Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum normatif adalah 

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud 

adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).” Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan 

Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13. 
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8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan lainnya 

dalam lingkup Pasar Modal). 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual digunakan untuk memahami 

konsep-konsep yang berkaitan dengan Penawaran Umum Efek 

Bersifat Utang (Analisis yuridis terhadap Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

dan Peraturan lainnya dalam lingkup Pasar Modal). 

3. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian 

Penulis menggunakan 2 (dua) macam bahan penelitian dalam 

penyusunan dan penulisan tesis ini, yakni bahan hukum dan bahan 

non hukum. 

a.  Bahan Hukum, terdiri dari : 

1) Bahan.Hukum.Primer, bahan hukum ini meliputi 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah 

yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan tesis 

ini, yang terdiri atas : 

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; 

b) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang.Dasar 

Negara Republik.Indonesia.Tahun.1945; 

c) Undang-Undang.Nomor 8 Tahun 1995 

tentang.Pasar Modal 

d) Undang-Undang. Nomor. 40. Tahun. 2007. tentang 

Perseroan Terbatas; 

e) Undang-Undang.Nomor 21 Tahun 2011 

tentang.Otoritas Jasa Keuangan; 

f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan 

Perusahaan Terbuka; 

h) Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tentang 

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; 
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i) Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang 

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 

Utama; 

j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas 

Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau 

Perusahaan Publik. 

2) Bahan. Hukum. Sekunder, meliputi: .buku ilmiah hukum, 

jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau 

elektronik.37 Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan 

hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku 

teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan 

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 

mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, 

Peneliti juga menggunakan bahan hukum hasil dari 

wawancara terhadap Penawaran Umum Efek Bersifat 

Utang (Analisis yuridis terhadap Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal dan Peraturan lainnya dalam lingkup Pasar 

Modal), sehingga digunakan sebagai bahan pendukung 

dalam penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang 

menjelaskan lebih dalam terhadap bahan hukum primer, 

juga memberi penjelasan lebih dalam terhadap bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa 

ensiklopedia, kamus, majalah, surat kabar, serta 

lainnya.38 

 

                                                             
37 Muhammad  Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 82. 
38  “Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengengai bahan hukum 

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, 

dan sebagainya.” Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm 33-37. 
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b)   Bahan Non Hukum 

Di luar sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan 

hukum, penulis juga mengunakan bahan-bahan non-hukum. 

Menurut Peter Mahmud bahan non-hukum dapat berupa buku-

buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, 

kebudayaan ataupun penelitian  non-hukum dan jurnal-jurnal 

non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik 

penelitian.  

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan isi 

dari penelitian ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Maksud dan 

tujuan pembagian kedalam bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan 

dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis. 

Adapun uraian yang menjadi sistematika penulisan didalam tesis ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulisan menguraikan menjadi beberapa 

sub bab  yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian 

dan daftar kepustakaan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian 

pasar modal, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli,  

teori, instrumen pasar modal dan struktur pasar modal.  

 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis menguaraikan mengenai 

bagaimana tata cara penulis serta teknis penulis 
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mengumpulkan data-data yuridis dan sosiologis yang berkaitan 

dengan penawaran umum atas efek bersifat utang yang 

dilakukan oleh perusahaan tertutup. 

 

BAB IV  PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG 

OLEH (ANALISIS YURIDIS TERHADAP  UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 

1995 TENTANG PASAR MODAL) 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai analisa 

yang berkaitan dengan penawaran umum atas efek bersifat 

hutang yang dilakukan oleh emiten dan bagaimana proses 

penawaran umum atas efek bersifat hutang tersebut sampai 

dengan dilakukannya pembelian oleh masyarakat. 

 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab penutup ini penulis menyampaikan mengenai 

kesimpulan dan saran atas hasil penelitian terhadap pasar 

modal secara umum dan penawaran umum atas penjualan efek 

bersifat utang pada khususnya. 
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