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Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh
tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang
dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, focus group discussion, rapat
dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara
pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat
pada waktunya.
Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM,
melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan
dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (existing),
tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi
hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta
kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi
terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah di ubah,
di cabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan
sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah
tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan
beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan
Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait
Ease of Doing Business (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya
yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang diharapkan

akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan
berdampak pada akslerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal
ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 20152019 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang
kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan
iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda
tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya
adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan
penyederhanaan proses birokrasi.
Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan
permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan
dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita
untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan
anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan
tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap
membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus
melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
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Analisis dan evaluasi hukum terkait Perlindungan terhadap Investor
Minoritas

ini

dilatarbelakangi

oleh

isu

penguatan

Investasi

yaitu

mengembangkan dan memperkuat investasi dengan arah kebijakan menciptakan
iklim investasi dan iklim usaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan serta
dalam rangka merespon tantangan persaingan global guna menarik investasi
sebesar-besarnya dan berupaya untuk menaikkan peringkat kemudahan
berusaha (ease of doing business) Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap investor minoritas yang secara konkret
perlindungan itu diberikan kepada para pemegang saham minoritas dalam dunia
usaha masih menyisakan berbagai macam permasalahan hukum dalam
implementasinya, inti permasalahan hukum ini disebabkan tidak dilaksanakanya
prinsip-prinsip good corporate governance dalam hal ini fairness bahwa
perusahaan

harus

memperhatikan

kepentingan

seluruh

stakeholders

berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran, khususnya kepentingan pemegang
saham minoritas.
Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum ini ditugaskan untuk menginventarisir
dan mengidentifikasi permasalahan hukum peraturan perundang-undangan,
menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum peraturan perundangundangan, yang selanjutnya menyiapkan rekomendasi terhadap hasil analisis dan
evaluasi peraturan perundang-undangan, apakah peraturan perundangundangan yang bersangkutan perlu perbaikan, penggantian atau dipertahankan.
Semoga laporan ini dapat berguna bagi perencanaan pembangunan
hukum nasional dan khususnya dapat menjadi landasan bagi para pembuat
kebijakan, meskipun disadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Pokja
mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum

Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada pokja untuk melakukan
analisis dan evaluasi hukum ini, dan terima kasih kami sampaikan pula kepada
semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan ini selesai tepat pada
waktunya.

Jakarta, Oktober 2018
Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum
Perlindungan terhadap Investor
Minoritas,

David Kairupan, S.H., LL.M.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) salah
satu yang menjadi tujuan negara adalah terwujudnya perekonomian nasional
yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan
pembangunan perekonomian nasional tersebut, melalui agenda prioritas
Nawacita keenam RPJMN 2015-2019 sasaran pembangunan perekonomian
nasional ditempuh melalui penguatan investasi yaitu mengembangkan dan
memperkuat investasi dengan arah kebijakan menciptakan iklim investasi dan
iklim usaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan, strategi peningkatan
kepastian hukum terkait investasi dan usaha dilakukan melalui analisis dan
evaluasi regulasi terkait investasi guna mengatasi permasalahan investasi, dan
mencarikan solusi harmonisasi regulasi terbaik agar dapat terus menjaga iklim
investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor yang
memberi kepastian hukum berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang
baik (good corporate governance), sehingga mendorong pengembangan investasi
dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan.
Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berjuang menarik investasi
sebesar-besarnya untuk membangun sistem perekonomian nasional dan
menghadapi tantangan persaingan global. Dalam rangka merespon tantangan
tersebut pemerintah Indonesia secara terus-menerus berupaya untuk menaikkan
peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business)1. Ease of Doing Business
(EoDB) adalah survey berkala yang menilai regulasi-regulasi terkait dunia usaha
dan implikasinya terhadap pendirian dan beroperasinya suatu usaha/ bisnis.
Dalam EoDB, terdapat indikator yang digunakan untuk menilai berbagai aspek

1

Kondisi ini dengan tepat digambarkan Daniel Davidson: "We are so economicially interdependent on one
another that We so live in global village". Lebih jauh lihat CFG Sunaryati Hartono, Globalisasi dan
Perdagangan Bebas, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1996), hlm. 12
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dari regulasi terkait dunia usaha yang memiliki dampak terhadap perkembangan
investasi. Melalui penilaian ini, hendak ditelaah kualitas dan efektivitas dari
regulasi-regulasi tersebut, karena regulasi yang dibangun harus mampu
menyeimbangkan berbagai kepentingan agar masing-masing pihak saling
menghormati dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi2. Tantangan ini
perlu analisis dan evaluasi dan penguatan peran hukum yang bukan sekedar
sebagai pemberi fasilitas kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi dunia usaha, termasuk juga
perlindungan terhadap investor minoritas.
Salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh investor minoritas dan
melibatkan masyarakat secara luas adalah kepemilikan saham dalam perseroan
terbatas termasuk perseroan terbatas yang telah menjadi perseroan terbuka dan
mencatatkan sahamnya di bursa efek. Perlindungan hukum terhadap investor
minoritas yang secara konkret perlindungan itu diberikan kepada para pemegang
saham minoritas dalam dunia usaha masih menghadapi berbagai macam
permasalahan hukum dalam implementasinya. Inti permasalahan hukum ini
disebabkan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip good corporate governance
dalam hal ini fairness bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan
seluruh stakeholders berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran3, khususnya
kepentingan pemegang saham minoritas. Cakupan analisis dan evaluasi hukum
terkait perlindungan terhadap investor minoritas dalam laporan ease of doing
business terbagi menjadi 2 (dua) pembahasan yaitu pertama analisis dan evaluasi
hukum terhadap perlindungan para pemegang saham dari penyalahgunaan yang
dilakukan oleh direktur terhadap aset perusahaan untuk kepentingan pribadi
(extent of conflict of interest index), kedua analisis dan evaluasi hukum terhadap
tata kelola para pemegang saham (extent of shareholder governance). Terkait
dengan indikator perlindungan hukum terhadap investor minoritas pada
2

Doing Business 2018 Reforming to Create Jobs. (A World Bank Group Flagship Report)., The World Bank.,
2018.
3 Aldira Maradita, ‘Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank
Konvensional’ (2014) 29 2 Yuridika.[193-194].
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laporan EoDB tahun 2018, Indonesia telah mencapai peringkat sangat baik pada
posisi 43 (empat puluh tiga), namun demikian pada laporan EoDB tahun 2019
turun 8 (delapan) peringkat menjadi 51 (lima puluh satu), masih terdapat nilai
rendah untuk aspek tertentu pada kedua cakupan indikator tersebut.

Gambar : Cakupan Pembahasan EODB Indikator Perlindungan Hukum Terhadap
Investor Minoritas
Program Revitalisasi Hukum Tahap II yang dicanangkan oleh Pemerintahan
Presiden Jokowi fokus pada penataan regulasi yang salah satu tujuannya adalah
mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan/ regulasi, mengingat
kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya
tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang
bersifat vertikal maupun horizontal, jumlah regulasi juga masih dirasakan
berlebihan serta tidak semuanya berdayaguna dan berhasilguna, masalah hukum
tersebut berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hukum yang
belum berjalan baik. Presiden menghendaki dilakukan evaluasi peraturan
perundang-undangan yang bermasalah guna menata peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap
seluruh peraturan perundang-undangan.
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Guna mendukung kebijakan tersebut, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Nasional,

Badan

Pembinaan

Hukum

Nasional

(BPHN)

dalam

rangka

melaksanakan fungsinya melakukan analisis dan evaluasi hukum, pada tahun
2018 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan analisis dan evaluasi
hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung
kemudahan berusaha (EoDB). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum membentuk 12
(dua belas) Kelompok Kerja (Pokja). Salah satunya adalah pokja Perlindungan
terhadap Investor Minoritas yang akan menjadi objek analisis dan evaluasi.
Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan adalah executive review yang
merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undanganyang
selama ini belum begitu dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan
konsep judicial review, atau legislative review. Analisis dan evaluasi hukum
executive review ini ditujukan untuk menilai: (1) kesesuaian antara jenis, hierarki
dan materi muatan peraturan perundang-undangan; (2) potensi disharmoni
ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) kejelasan rumusan ketentuan
peraturan perundang-undangan; (4) keterpenuhan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan dengan materi muatan; dan (5) efektivitas implementasi
peraturan perundang-undangan.
B. Permasalahan
Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan
yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi
hukum Perlindungan terhadap Investor Minoritas, adapun permasalahan dalam
kegiatan ini adalah:
1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait
dengan hukum Perlindungan terhadap Investor Minoritas, yang perlu
dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan
dan peraturan kebijakan terkait Perlindungan terhadap Investor Minoritas,
jika

ditinjau

dari

penilaian

ketepatan

jenis

peraturan

perundang-

undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas
4

kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan
perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan
perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?
C. Tujuan Kegiatan
Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Perlindungan terhadap
Investor Minoritas dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait hukum Perlindungan terhadap Investor Minoritas, yang teridentifikasi
perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang
terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundangundangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas
kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan
perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.
D. Ruang Lingkup
Objek yang dilakukan analisis dan evaluasi hukum adalah peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perlindungan terhadap
Investor Minoritas, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan
lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta
peraturan kebijakan yang terkait.
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E. Metode
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum
terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima)
dimensi penilaian, yaitu:
1.

Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

2.

Dimensi Potensi Disharmoni;

3.

Dimensi Kejelasan Rumusan;

4.

Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:

5.

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya

masing-masing. Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi
tersebut:
1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu
berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa
suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai
pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa
norma dasar (grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi (lex superioriderogat legi inferior). Dalam sistem hukum
Indonesia

peraturan

perundang-undangan

juga

disusun

berjenjang

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni
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Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk
mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2)
hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.
3. Penilaian Kejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik
penyusunan

peraturan perundang-undangan, dengan

memperhatikan

sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan
bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata,
objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan
atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau
batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.
4. Penilaian Kesesuian Norma dengan Asas
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan
dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:
1) Pengayoman
Materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

berfungsi

memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
2) Kemanusiaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.
3) Kebangsaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Kekeluargaan
7

Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
5) Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi
muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6) Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
7) Keadilan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
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5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai
kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal
ini

sesuai

dengan

asas

pembentukan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat
dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang
diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait
dengan implementasi peraturan perundang-undangan.
Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan
metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan
perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan
data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio
beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum
(kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan
dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam
membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.
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BAB II
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
No.
Peraturan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal

Dasar Hukum
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
juncto Putusan MK Nomor.
84/PUU-XI/2013

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 27
tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan Perseroan
Terbatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal

5.

Peraturan Nomor. IX.E.1, Lampiran 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45
No. KEP-412/BL/2009 tentang
Tahun 1995 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Kepentingan Transaksi Tertentu
Bidang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun
Peraturan Nomor. IX.E.2, Lampiran
1995 tentang Pasar Modal
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45
No. KEP-614/BL/2011 tentang
Tahun 1995 tentang
Transaksi Material dan Perubahan
Penyelenggaraan Kegiatan di
Kegiatan Usaha Utama
Bidang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar

6.
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7.

8.

9.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
Nomor. 32/POJK.04/2014 juncto
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
POJK No.10/POJK.04/2017 tentang
2007 tentang Perseroan Terbatas
Rencana dan Penyelenggaraan
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun
Rapat Umum Pemegang Saham
2011 tentang Otoritas Jasa
Perusahaan Terbuka
Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
Nomor. 33/POJK.04/ 2014 tentang
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun
Direksi dan Dewan Komisaris
2007 tentang Perseroan Terbatas
Emiten atau Perusahaan Publik
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
1995 tentang Pasar Modal
Nomor. 11/POJK.04/2017 tentang
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
Laporan Kepemilikan atau Setiap
2011 tentang Otoritas Jasa
Perubahan Kepemilikan Saham
Keuangan
Perusahaan Terbuka

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor. 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan atas Informasi atau
Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor. 29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor. 29/POJK.04/2015 tentang
Emiten atau Perusahaan Publik
yang Dikecualikan dari Kewajiban
Pelaporan dan Pengumuman
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor.9 /POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan
Terbuka
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor. 30/POJK.04/2017 tentang
Pembelian Kembali Saham yang

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
11

Dikeluarkan oleh Perusahaan
Terbuka
15. Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor. 4 Tahun 2014 juncto
Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor. 1 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar serta
Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan
Terbatas
16. Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor. 24 Tahun 2012
juncto Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor.19 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemblokiran
dan Pembukaan Pemblokiran
Akses Sistem Administrasi Badan
Hukum Perseroan Terbatas

2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
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B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutv˙]^hhWd_
NO.
PENGATURAN
DIMENSI
1
2
3
1. Pasal 1 angka 11, Pasal 125 (3)
ayat (3), dan Penjelasan
Pasal 34 ayat (2.c)
Pasal 1 angka 11
Pengambilalihan adalah
perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan
hukum atau orang
perseorangan untuk
mengambil alih saham
Perseroan yang
mengakibatkan beralihnya
pengendalian atas
Perseroan tersebut.
Pasal 125 ayat (3)
Pengambilalihan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah
pengambilalihan saham

VARIABEL
4
Kesesuaian
dengan
Sistematika
dan Teknik
penyusunan
PUU

INDIKATOR
5
Berisi batasan
pengertian
atau definisi

ANALISIS
6
Istilah
“pengendalian”
digunakan secara berulang
dalam beberapa pasal dalam
UUPT
dan
peraturanperaturan pelaksanaan UUPT,
sehingga batasan pengertian
yang tegas dan jelas atas
istilah “pengendalian” perlu
diatur dalam Pasal 1 UUPT
agar tidak terjadi multi tafsir
dalam pelaksanaan ketentuanketentuan yang menggunakan
istilah
tersebut.
(Lihat
Petunjuk No.102 Lampiran II
Undang-undang No.12 tahun
2011)

REKOMENDASI
7
Pengubahan
Pasal 1 dengan
menambah
definisi
“Pengendalian”

Batasan
pengertian
“Pengendalian” yang diatur
dalam
UUPT
dapat
menggunakan definisi yang
13

NO.
1

PENGATURAN
2
yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian
terhadap Perseroan
tersebut.
Penjelasan Pasal 34 ayat
(2.c)
Yang dimaksud dengan “ahli
yang tidak terafiliasi” adalah
ahli yang tidak mempunyai
hubungan pengendalian
dengan Perseroan baik
langsung maupun tidak
langsung.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
telah diatur dalam Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
No.9/POJK.04/2018,
yang
mengatur bahwa:

REKOMENDASI
7

“Pengendali
Perusahaan
Terbuka, yang selanjutnya
disebut Pengendali, adalah
Pihak yang baik langsung
maupun tidak langsung:
memiliki saham Perusahaan
Terbuka lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari seluruh
saham dengan hak suara yang
telah disetor penuh; atau
mempunyai
kemampuan
untuk
menentukan,
baik
langsung
maupun
tidak
langsung, dengan cara apapun
pengelolaan
dan/atau
kebijakan
Perusahaan
Terbuka.”
Batasan kepemilikan saham
14

NO.
1

2.

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

Pasal 1, Pasal 34 ayat (2), (3)
Pasal 97 ayat (5.c), Pasal 99
ayat (1.b) dan 104 ayat (4.c),
Pasal 120
Pasal 34 ayat (2)

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

Kesesuaian
Berisi batasan
dengan
pengertian
Sistematika
atau definisi
dan Teknik
penyusunan
PUU

ANALISIS
6
(threshold)
dalam
menentukan
pengendalian
dapat juga ditentukan sebesar
25% kepemilikan saham dalam
PT sebagaimana dikenal dalam
menentukan Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) PT yang
diatur
dalam
Peraturan
Presiden No. 13 Tahun 2018
tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat
dari Korporasi dalam Rangka
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme.

REKOMENDASI
7

Pasal 1 UUPT tidak mengatur
definisi
atau
batasan
pengertian
atas
istilah
“afiliasi”
dan
“benturan
kepentingan”.

Pengubahan
Pasal 1 dengan
menambah
definisi “Afiliasi”
dan “Benturan
Kepentingan”
15

NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
Dalam
hal
penyetoran
modal saham dilakukan
dalam
bentuk
lain
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1), penilaian
setoran
modal
saham
ditentukan berdasarkan nilai
wajar
yang
ditetapkan
sesuai dengan harga pasar
atau oleh ahli yang tidak
terafiliasi dengan Perseroan.
Pasal 97 ayat (5 c)
Anggota Direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan
atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
apabila dapat membuktikan
tidak mempunyai benturan
kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian;

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
Batasan pengertian atas istilah
“afiliasi” diatur secara khusus
hanya pada bagian Penjelasan
atas Pasal 34 ayat (2), yaitu:
“Yang dimaksud dengan “ahli
yang tidak terafiliasi” adalah
ahli yang tidak mempunyai:
a. hubungan keluarga karena
perkawinan atau keturunan
sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun
vertikal dengan pegawai,
anggota Direksi, Dewan
Komisaris, atau pemegang
saham dari Perseroan;
b. hubungan
dengan
Perseroan karena adanya
kesamaan satu atau lebih
anggota
Direksi
atau
Dewan Komisaris;
c. hubungan
pengendalian
dengan Perseroan baik
langsung maupun tidak
langsung; dan/atau

REKOMENDASI
7
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
Pasal 99 ayat (1.b)
Anggota
Direksi
tidak
berwenang
mewakili
Perseroan apabila anggota
Direksi yang bersangkutan
mempunyai
benturan
kepentingan
dengan
Perseroan.
Pasal 104 ayat (4.c)
Anggota
Direksi
tidak
bertanggungjawab
atas
kepailitan
Perseroan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) apabila dapat
membuktikan
tidak
mempunyai
benturan
kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang
dilakukan.
Pasal 120 ayat (2)
Komisaris
independen

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
d. saham dalam Perseroan
sebesar 20% (dua puluh
persen) atau lebih.”

REKOMENDASI
7

Oleh karena istilah “afiliasi”
juga digunakan dalam pasal
lain dalam UUPT yaitu Pasal
120 ayat (2) dan juga pada
peraturan-peraturan
pelaksanaan UUPT, definisi
atas istilah afiliasi seharusnya
diatur secara khusus dalam
Pasal 1 UUPT, sehingga akan
berlaku secara umum untuk
seluruh
ketentuan
yang
mempergunakan
istilah
tersebut
(Lihat
Petunjuk
No.107 Lampiran II Undangundang No.12 tahun 2011).
Selain istilah ‘afiliasi”, istilah
“benturan kepentingan”, yang
digunakan dalam beberapa
pasal di UUPT, juga perlu
17

NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diangkat
berdasarkan
keputusan
RUPS dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan pemegang
saham utama, anggota
Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris lainnya.

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
didefinisikan dalam Pasal 1
UUPT
sehingga
tidak
menimbulkan multi tafsir
dalam
pelaksanaannya.
Contohnya dalam hal seorang
direktur PT X akan mewakili PT
X dalam pembuatan perjanjian
dengan PT Y (di mana yang
bersangkutan juga menjabat
sebagai direktur), apakah yang
bersangkutan akan
serta
merta dianggap mempunyai
benturan
kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1.b) hanya
karena
adanya
rangkap
jabatan tersebut, atau apakah
juga perlu dilihat ada tidaknya
perbedaan
kepentingan
ekonomis yang bersangkutan
yang dapat merugikan salah
satu atau seluruh pihak dalam
transaksi tersebut.

REKOMENDASI
7
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NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Pengertian
benturan
kepentingan dikenal dalam
UUPM
dan
Peraturan
Bapepam No.IX.E.1, namun
tentunya istilah benturan
kepentingan dalam UUPT
(yang berlaku secara umum
bagi
setiap
perseroan
terbatas)
tidak dapat
dimengerti dengan definisi
dalam UUPM yang secara
khusus hanya berlaku bagi
perseroan terbuka.
3.

Pasal 2 sampai dengan Pasal
33

4.

Pasal 34
(1) Penyetoran atas modal
saham dapat dilakukan

-

(3)

-

-

2)
Penggunaan
bahasa,

Tidak
menimbulkan
multitafsir

Tidak ada temuan
yang
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB

-

Sebaiknya penyetoran saham Ubah
dalam bentuk lain yang
berbentuk benda bergerak
19

NO.
1

PENGATURAN
2
dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk
lainnya.
(2)Dalam hal penyetoran
modal saham dilakukan
dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penilaian
setoran modal saham
ditentukan berdasarkan
nilai wajar yang
ditetapkan sesuai dengan
harga pasar atau oleh ahli
yang tidak terafiliasi
dengan Perseroan.
(3) Penyetoran saham
dalam bentuk benda tidak
bergerak harus
diumumkan dalam 1
(satu) Surat Kabar atau
lebih, dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari
setelah akta pendirian
ditandatangani atau

DIMENSI
3

VARIABEL
4
istilah, kata

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
juga diumumkan dalam surat
kabar dan sebaiknya dilakukan
sebelum
pendirian
PT
dilakukan atau dalam hal PT
sudah berdiri, sebelum RUPS
dilaksanakan.

REKOMENDASI
7

Jika pengumuman dilakukan
sebelumnya, maka dapat
diatur
pengaturan
konsekuensi hukum dalam hal
pengumuman tersebut tidak
dilakukan sebelumnya
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NO.
1

5.

PENGATURAN
2
setelah RUPS
memutuskan penyetoran
saham tersebut.
Pasal 35
(1) Pemegang saham dan
kreditor lainnya yang
mempunyai tagihan
terhadap RPerseroan
tidak dapat menggunakan
hak tagihnya sebagai
kompensasi kewajiban
penyetoran atas harga
saham yang telah
diambilnya, kecuali
disetujui oleh RUPS.
(2) Hak tagih terhadap
Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
yang dapat dikompensasi
dengan setoran saham
adalah hak tagih atas
tagihan terhadap
Perseroan yang timbul

DIMENSI
3

(2)

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

(1)
Kewenangan

Adanya
pengaturan
mengenai hal
yang sama
pada 2 atau
lebih PUU
yang berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang berbeda.

Potensi disharmoni dengan
ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor. 15 Tahun
1999 tentang Bentuk-Bentuk
Tagihan Tertentu yang Dapat
Dikompensasikan sebagai
Setoran Saham.

REKOMENDASI
7

Tetap, namun
ketentuan
dalam PP
15/1999 perlu
ditinjau ulang.

Pasal 5 PP 15/1999 mengatur:
Dalam Anggaran Dasar dapat
ditentukan bahwa
pengeluaran saham yang
dilakukan oleh perseroan
sebagai akibat kompensasi
bentuk tagihan tertentu, tidak
harus ditawarkan terlebih
dahulu kepada pemegang
saham perseroan.
Apakah dengan tidak
21

NO.
1

PENGATURAN
2
karena:
(a) Perseroan telah
menerima uang atau
penyerahan benda
berwujud atau benda
tidak berwujud yang
dapat dinilai dengan
uang;
(b) pihak yang menjadi
penanggung atau
penjamin utang
Perseroan telah
membayar lunas utang
Perseroan sebesar
yang ditanggung atau
dijamin; atau
(c) Perseroan menjadi
penanggung atau
penjamin utang dari
pihak ketiga dan
Perseroan telah
menerima manfaat
berupa uang atau
barang yang dapat

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
diaturnya hal di atas,
pengeluaran saham yang
dilakukan oleh PT harus
ditawarkan terlebih dahulu
kepada pemegang saham PT,
walaupun sudah memperoleh
persetujuan RUPS.

REKOMENDASI
7

Pasal 6 PP 15/1999 mengatur:
Penyetoran atas saham yang
dilakukan sebagai akibat dari
kompensasi bentuk tagihan
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini,
harus diumumkan dalam 2
(dua) surat kabar harian.
Pengaturan keterbukaan
pengumuman dalam 2 surat
kabar ini tidak diatur dalam
UUPT dan PP ini pada
dasarnya dikeluarkan sebelum
UUPT disahkan. Apakah
22

NO.
1

PENGATURAN
2
dinilai dengan uang
yang langsung atau
tidak langsung secara
nyata telah diterima
Perseroan.
(3) Keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sah apabila
dilakukan sesuai dengan
ketentuan mengenai
panggilan rapat, kuorum,
dan jumlah suara untuk
perubahan anggaran
dasar sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini
dan/atau anggaran dasar.

DIMENSI
3

6.

Pasal 36 sampai dengan
Pasal 42

-

VARIABEL
4

-

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6
dengan demikian
pengumuman koran
sebagaimana diatur dalam PP
15/1999 tetap harus dilakukan
walaupun hal ini tidak
diwajibkan dalam UUPT yang
berlaku saat ini.

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan
yang Tetap
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB

23

NO.
PENGATURAN
1
2
7. Pasal 43
(1) Seluruh saham yang
dikeluarkan untuk
penambahan modal
harus terlebih dahulu
ditawarkan kepada
setiap pemegang saham
seimbang dengan
pemilikan saham untuk
klasifikasi saham yang
sama. R
(2) Dalam hal saham yang
akan dikeluarkan untuk
penambahan modal
merupakan saham yang
klasifikasinya belum
pernah dikeluarkan,
yang berhak membeli
terlebih dahulu adalah
seluruh pemegang
saham sesuai dengan
perimbangan jumlah
saham yang dimilikinya.
R

DIMENSI
3
(3)

VARIABEL
4
(2)
Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

INDIKATOR
5
Tidak
menimbulkan
multi tafsir

ANALISIS
6
Ayat (3) sebaiknya mencakup
juga waran yang diterbitkan
PT berdasarkan keputusan
RUPS.

REKOMENDASI
7
Ubah

Usulan perubahan dengan
menambahkan huruf (c) pada
ayat (3) yaitu sebagai berikut:
“c. ditujukan kepada
pemegang waran atau efek
lain yang dapat
dilaksanakan menjadi
saham, yang telah
dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS;”

24

NO.
1

PENGATURAN
2
(3) Penawaran
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal
pengeluaran saham: R
a. ditujukan kepada
karyawan Perseroan;
b. ditujukan kepada
pemegang obligasi
atau efek lain yang
dapat dikonversikan
menjadi saham, yang
telah dikeluarkan
dengan persetujuan
RUPS; atau R
c. dilakukan dalam
rangka reorganisasi
dan/atau
restrukturisasi yang
telah disetujui oleh
RUPS. R
(4) Dalam hal pemegang
saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

25

NO.
1

8.

PENGATURAN
2
tidak menggunakan hak
untuk membeli dan
membayar lunas saham
yang dibeli dalam jangka
waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak
tanggal penawaran,
Perseroan dapat
menawarkan sisa saham
yang tidak diambil
bagian tersebut kepada
pihak ketiga.
Pasal 47
(1) Keputusan RUPS tentang
pengurangan modal
ditempatkan dan disetor
dilakukan dengan cara
penarikan kembali
saham atau penurunan
nilai nominal saham.
(2) Penarikan kembali
saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

DIMENSI
3

(5)

VARIABEL
4

(10) Aspek
Penegakan
Hukum
(16) Aspek
Pengawasan

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Ditinjau dari
aparat
penegak
hukumnya
dan
pengawasnya

Secara umum Pasal 47
mengatur bahwa
pengurangan modal dilakukan
dengan cara 2 cara, yaitu:

Tetap, namun
pengawasan
harus lebih
ditingkatkan
dalam proses
pengajuan
permohonan
penurunan
modal di
Kemenkumham.

1. Penarikan kembali saham
yang dilakukan terhadap:
a. treasury shares (saham
yang telah dibeli kembali
oleh PT);
b. redeemable shares

26

NO.
1

PENGATURAN
2
dilakukan terhadap
saham yang telah dibeli
kembali oleh Perseroan
atau terhadap saham
dengan klasifikasi yang
dapat ditarik kembali.
(3) Penurunan nilai nominal
saham tanpa
pembayaran kembali
harus dilakukan secara
seimbang terhadap
seluruh saham dari
setiap klasifikasi saham.
(4) Keseimbangan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat
dikecualikan dengan
persetujuan semua
pemegang saham yang
nilai nominal sahamnya
dikurangi.
(5) Dalam hal terdapat lebih
dari 1 (satu) klasifikasi
saham, keputusan RUPS

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
(saham dengan klasifikasi
yang dapat ditarik
kembali sebagaimana
diatur dalam Pasal 53
ayat (4) huruf (c) UUPT).
Dalam hal ini PT
melakukan pembayaran
kepada pemegang
redeemable shares.
2. Penurunan nilai nominal
saham tanpa pembayaran
kembali. Hal ini dapat
dilakukan dalam hal saham
tersebut nilainya sudah di
bawah nilai nominal (di
bawah par value) karena
kondisi keuangan PT.

REKOMENDASI
7

Dalam praktek ditemukan
penurunan modal dengan cara
penurunan nilai nominal
saham (tidak atas treasury
shares atau redeemable
27

NO.
1

9.

PENGATURAN
2
tentang pengurangan
modal hanya boleh
diambil setelah
mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari
semua pemegang saham
dari setiap klasifikasi
saham yang haknya
dirugikan oleh
keputusan RUPS tentang
pengurangan modal
tersebut.

Pasal 48 sampai dengan
Pasal 49

DIMENSI
3

-

VARIABEL
4

-

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6
shares), tetapi para pemegang
saham tersebut memperoleh
pembayaran kembali atas
penurunan nilai nominal
tersebut. Lazimnya praktek
tersebut dilakukan untuk
menghindari pajak. Perlu
ketegasan pengaturan dalam
UUPT apakah praktek tersebut
dapat dilakukan serta syarat
dan mekanisme yang perlu
diatur dalam hal tersebut,
khususnya terhadap
perseroan terbuka mengingat
hal tersebut belum diatur
dalam UUPM dan peraturan
pelaksanaannya.

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan
yang Tetap
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB
28

NO.
1

PENGATURAN
2

10. Pasal 50 ayat (2), (3) dan (4)
(2) Selain daftar pemegang
saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Direksi Perseroan wajib
mengadakan dan
menyimpan daftar
khusus yang memuat
keterangan mengenai
saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
beserta keluarganya
dalam Perseroan
dan/atau pada Perseroan
lain serta tanggal saham
itu diperoleh.
(3) Dalam daftar pemegang
saham dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2)
dicatat juga setiap

DIMENSI
3

VARIABEL
4

(3),(4),(5) (3)
penggunaan
bahasa,
istilah, kata
(4) ketertiban
dan
kepastian
hukum serta
variabel
pengayoman

INDIKATOR
5

(3) belum
jelas

(4) belum
adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum serta
indikator
belum
Adanya
ketentuan

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

a. Analisis
Dimensi
(3) Ubah
Kejelasan Rumusan, yaitu:
1. Ketentuan ini tidak
mengatur sanksi yang
jelas terhadap Direksi
yang tidak mengadakan
daftar khusus (termasuk
daftar pemegang
saham).
2. Sebaiknya ketentuan
Pasal ini memuat sanksi
bagi Direksi PT yang
tidak mengadakan
daftar khusus (termasuk
daftar pemegang
saham), misalnya Direksi
bertanggung secara
tanggung renteng dan
secara pribadi atas setiap
transaksi saham PT atau
transaksi PT lainnya yang
29

NO.
1

PENGATURAN
2
perubahan kepemilikan
saham.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

(4) Daftar pemegang saham
dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2)
disediakan di tempat
kedudukan Perseroan
agar dapat dilihat oleh
para pemegang saham.

(5) aspek
kekosongan
pengaturan
dan aspek
operasional

INDIKATOR
ANALISIS
5
6
yang
mengandung benturan
kepentingan jika PT tidak
menjamin
mengadakan daftar
pelindungan
pemegang saham
masyarakat,
dan/atau daftar khusus.
atau tidak
ditemukannya b. Analisis
Dimensi
(4)
Penilaian
Kesesuaian
ketentuan
Norma, yaitu :
yang dapat
menyebabkan
Ketentuan
keterbukaan
tidak
informasi dalam Daftar
terjaminnya
Khusus ini pada dasarnya
dimaksudkan
untuk
pelindungan
memastikan
pemegang
masyarakat
saham minoritas apabila
Direksi
PT
melakukan
(5) segi
transaksi
yang
mengandung
peraturan
benturan kepentingan (self
pelaksananya
dealing) baik yang bersifat
dan indikator
langsung
atau
tidak
pengaturan
langsung, contohnya Direksi
dalam
PT melakukan transaksi
peraturan
dengan PT lain yang
masih belum
pemegang
sahamnya
dilaksanakan
adalah
anaknya.
Perlu

REKOMENDASI
7
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NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5
secara efektif

ANALISIS
6
dicatat bahwa berdasarkan
Penjelasan Pasal 50 ayat (2)
UUPT,
yang
dimaksud
dengan keluarganya adalah
istri atau suami dan anakanaknya.

REKOMENDASI
7

c. Analisis
Dimensi
(5)
Penilaian
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang-Undangan, yaitu
:
Dalam kenyataan, terdapat
banyak Direksi PT tidak
mengadakan
dan
menyimpan
daftar
pemegang saham maupun
daftar khusus. Hal ini
dikarenakan:
1. Sanksi tehadap Direksi
yang tidak mengadakan
daftar pemegang saham
dan daftar khusus tidak
jelas.
31

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

-

-

-

11. Pasal 51 sampai dengan
pasal 60

12. Pasal 61
Setiap pemegang saham
berhak mengajukan gugatan
terhadap Perseroan ke
pengadilan negeri apabila

(5)

(5) aspek
kekosongan
pengaturan
dan aspek
operasional

(5) segi
peraturan
pelaksananya
dan indikator
pengaturan

ANALISIS
6
2. Tidak adanya ketentuan
yang mengatur secara
jelas mengenai lembaga
mana yang memiliki
kewenangan
pengawasan
dan
penegakan
hukum
terhadap PT Tertutup
serta sanksi tehadap
Direksi
yang
tidak
mengadakan
daftar
pemegang saham dan
daftar khusus tidak jelas.

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan
yang Tetap
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB
1. Dalam muatan materinya
perlu ditambahkan pasal/
ayat atau ketentuan
mengenai akses data
sebagai bukti dokumen
guna pengajuan

Ubah
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
dirugikan karena tindakan
Perseroan yang dianggap
tidak adil dan tanpa alasan
wajar
sebagai
akibat
keputusan RUPS, Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris.

VARIABEL
4

INDIKATOR
5
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

ANALISIS
6
gugatannya, karena tidak
mudah membuktikan
tindakan Perseroan yang
dianggap tidak adil dan
tanpa alasan wajar secara
materil, terlebih bila
terjadi transaksi benturan
kepentingan

REKOMENDASI
7

2. Perlu ketentuan mengenai
hal yang sama seperti
dalam Pasal 138 ayat 1
guna mendukung
efektifitas Pasal 61 terkait
hak pengajuan gugatan,
dimana pemegang saham
dapat diberikan akses
untuk mendapatkan data
atau keterangan dari
Perseroan.
Pasal 138 ayat (1)
Pemeriksaan terhadap
Perseroan dapat dilakukan
dengan tujuan untuk
33

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
mendapatkan data atau
keterangan dalam hal
terdapat dugaan bahwa:

REKOMENDASI
7

a.Perseroan
melakukan
perbuatan
melawan
hukum yang merugikan
pemegang saham atau
pihak ketiga; atau
b.anggota Direksi atau Dewan
Komisaris
melakukan
perbuatan
melawan
hukum yang merugikan
Perseroan atau pemegang
saham atau pihak ketiga.
Permasalahannya Pasal 138
ayat (2) dan (3) huruf (a)
mengatur bahwa pemeriksaan
tersebut baru dapat dilakukan
melalui proses permohonan
kepada
Pengadilan
oleh
pemegang saham mewakili
paling sedikit 1/10 dari
seluruh saham.
34

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
Pemeriksaan
dibutuhkan
untuk mendapatkan data dan
keterangan
dalam
hal
terdapat
dugaan
bahwa
perseroan
melakukan
perbuatan melawan hukum
yang mengakibatkan kerugian
pemegang saham.

REKOMENDASI
7

dikaitkan dengan pasal 100
ayat 3
13. Pasal 62
(1) Setiap pemegang
saham berhak
meminta kepada
Perseroan agar
sahamnya dibeli
dengan harga yang
wajar apabila yang
bersangkutan tidak
menyetujui tindakan
Perseroan yang

(5)

Aspek
Operasional
atau tidaknya
PUU

Pengaturan
dalam PUU
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

Pengaturan dengan
menggunakan frasa
“Perseroan wajib
mengusahakan” perlu
dipertegas, yaitu apakah
Perseroan cukup
menunjukkan adanya usaha
untuk mencari pihak ketiga
atau Perseroan wajib
memastikan adanya pihak
ketiga tersebut. Jika
ketentuan diubah menjadi

Ubah
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NO.
1

PENGATURAN
2
merugikan pemegang
saham atau Perseroan,
berupa:
a. perubahan
anggaran dasar;
b. pengalihan atau
penjaminan
kekayaan Perseroan
yang mempunyai
nilai lebih dari 50 %
(lima puluh persen)
kekayaan bersih
Perseroan; atau
c. Penggabungan,
Peleburan,
Pengambilalihan,
atau Pemisahan.
(2) Dalam hal saham yang
diminta untuk dibeli
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melebihi
batas ketentuan
pembelian kembali
saham oleh Perseroan

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
kewajiban untuk memastikan
adanya pihak ketiga tersebut,
maka kewajiban tersebut
perlu disertai dengan adanya
batas waktu pelaksanaan
pembelian saham oleh pihak
ketiga tersebut.

REKOMENDASI
7

Perlu diatur mekanisme
penentuan harga yang wajar,
yaitu berdasarkan hasil
penilaian dari penilai
independen.
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf b, Perseroan
wajib mengusahakan
agar sisa saham dibeli
oleh pihak ketiga.
14. Pasal 63
(3), (5)
(1) Direksi menyusun
rencana kerja tahunan
sebelum dimulainya
tahun buku yang akan
datang. R
(2) Rencana kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat
juga anggaran tahunan
Perseroan untuk tahun
buku yang akan datang.

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

(2)
Penggunaan
bahasa,
istilah dan
kata.

Tidak
menimbulkan
ambiguitas
atau
multitafsir

Rumusan Pasal 63 sebaiknya
menentukan kapan paling
lambat rencana kerja tahunan
disusun oleh Direksi.

(10) Aspek
Penegakan
Hukum
(16) Aspek
Pengawasan

Tidak adanya
sanksi yang
tegas

REKOMENDASI
7

Ubah

Ketentuan ini dalam tidak
efektif pelaksanaannya,
dimana dalam praktek banyak
PT tidak memiliki Rencana
Kerja Tahunan. Hal ini
dikarenakan:
1. Tidak terdapat mekanisme
pengawasannya.
2. Tidak jelas konsekuensinya
secara hukum.
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NO.
PENGATURAN
1
2
15. Pasal 64
(1) Rencana kerja
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63
disampaikan kepada
Dewan Komisaris atau
RUPS sebagaimana
ditentukan dalam
anggaran dasar.
(2) Anggaran dasar dapat
menentukan rencana
kerja yang disampaikan
oleh Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat
persetujuan Dewan
Komisaris atau RUPS,
kecuali ditentukan lain
dalam peraturan
perundang-undangan.

DIMENSI
3
(3), (5)

VARIABEL
4
(2)
Penggunaan
bahasa,
istilah dan
kata.

INDIKATOR
5
Tidak
menimbulkan
ambiguitas
atau
multitafsir

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
Pengaturan tidak mewajibkan Ubah
rencana kerja tahunan
disetujui oleh RUPS. Sebaiknya
rencana kerja tahunan PT
diwajibkan disetujui oleh RUPS
dalam RUPS Tahunan.

(10) Aspek
Penegakan
Hukum
(16) Aspek
Pengawasan

Tidak adanya
sanksi yang
tegas

Ketentuan ini dalam tidak
efektif pelaksanaannya,
dimana dalam praktek banyak
PT tidak memiliki Rencana
Kerja Tahunan. Hal ini
dikarenakan:
1. Tidak terdapat mekanisme
pengawasannya.
2. Tidak jelas konsekuensinya
secara hukum.

(3) Dalam hal anggaran
dasar menentukan
rencana kerja harus
38

NO.
1

PENGATURAN
2
mendapat persetujuan
RUPS, rencana kerja
tersebut terlebih dahulu
harus ditelaah Dewan
Komisaris.

16. Pasal 65
(1) Dalam hal Direksi tidak
menyampaikan rencana
kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64,
rencana kerja tahun yang
lampau diberlakukan.
(2) Rencana kerja tahun
yang lampau berlaku juga
bagi Perseroan yang
rencana kerjanya belum
memperoleh persetujuan
sebagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar
atau peraturan
perundang-undangan. R

DIMENSI
3

(3), (5)

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

(2)
Penggunaan
bahasa,
istilah dan
kata.

Tidak
menimbulkan
ambiguitas
atau
multitafsir

(10) Aspek
Penegakan
Hukum
(16) Aspek
Pengawasan

Tidak adanya
sanksi yang
tegas

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Tidak jelas, dalam hal rencana Ubah
kerja tahunan tersebut tidak
dimiliki
beberapa
tahun
terakhir secara berturut-turut.
Dalam hal suatu PT tidak
memiliki
rencana
kerja
tahunan terakhir 3 tahun lalu,
maka apakah PT tersebut
harus menggunakan rencana
kerja 3 tahun lalu.
Tidak efektif karena dalam
praktek
tidak
terdapat
pengawasan
terhadap
pengaturan ini dan tidak
terdapat konsekuensi hukum
terhadap Direksi yang tidak
mengajukan rencana kerja
39

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

tahunan.
17. Pasal 66
(1) Direksi menyampaikan
laporan tahunan kepada
RUPS setelah ditelaah
oleh Dewan Komisaris
dalam jangka waktu
paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir.
(2) Laporan tahunan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus
memuat sekurangkurangnya: R
a. laporan keuangan
yang terdiri atas
sekurang-kurangnya
neraca akhir tahun
buku yang baru
lampau dalam
perbandingan
dengan tahun buku

(2), (3),
(5)

(2)
Kewenangan

(2)
Penggunaan
bahasa,
istilah dan
kata.

Adanya
Potensi disharmoni terjadi
pengaturan
dalam konteks:
mengenai hal
Penyampaian laporan
yang sama
keuangan sebagaimana
pada 2 atau
diatur dalam PP No. 24
lebih PUU
Tahun 1998 jo. PP No. 64
yang berbeda
Tahun 1999 tentang
hierarki,
Informasi Keuangan
tetapi
Tahunan Perusahaan yang
memberikan
dapat menimbulkan
duplikasi pelaporan,
kewenangan
mengingat laporan
yang berbeda.
keuangan tahunan
disampaikan kepada
Tidak
Menkumham berdasarkan
menimbulkan
UUPT dan Menteri
ambiguitas
Perdagangan berdasarkan
atau
UUWDP.
multitafsir
Laporan pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan berdasarkan
Pasal 4 PP No. 47 Tahun

Ubah
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NO.
1

b.
c.

d.

e.

PENGATURAN
2
sebelumnya, laporan
laba rugi dari tahun
buku yang
bersangkutan,
laporan arus kas, dan
laporan perubahan
ekuitas, serta
catatan atas laporan
keuangan tersebut;
laporan mengenai
kegiatan Perseroan;
laporan pelaksanaan
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan;
rincian masalah yang
timbul selama tahun
buku yang
mempengaruhi
kegiatan usaha
Perseroan;
laporan mengenai
tugas pengawasan
yang telah

DIMENSI
3

VARIABEL
4
(10) Aspek
Penegakan
Hukum
(16) Aspek
Pengawasan

INDIKATOR
5
Tidak adanya
sanksi yang
tegas

ANALISIS
6
2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan
Terbatas yang mengatur:
1. Tanggung jawab sosial
dan lingkungan
dilaksanakan oleh Direksi
berdasarkan rencana
kerja tahunan Perseroan
setelah mendapat
persetujuan Dewan
Komisaris atau RUPS
sesuai dengan anggaran
dasar Perseroan, kecuali
ditentukan lain dalam
peraturan perundangundangan.
2. Rencana kerja tahunan
Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
memuat rencana
kegiatan dan anggaran
yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan tanggung

REKOMENDASI
7

41

NO.
1

PENGATURAN
2
dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris
selama tahun buku
yang baru lampau;
f. nama anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris; R
g. gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun yang
baru lampau.
(3) Laporan keuangan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a
disusun berdasarkan
standar akuntansi
keuangan.
(4) Neraca dan laporan laba
rugi dari tahun buku yang

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
jawab sosial dan
lingkungan.

REKOMENDASI
7

Rumusan Pasal 66
menyebutkan bahwa Laporan
Tahunan memuat Laporan
Kegiatan Perseroan dan
pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan. Tentu
RUPS dalam memberikan
persetujuan seharusnya
memperhatikan apa yang
tercantum dalam Rencana
Tahunan sebelumnya.
Dengan demikian seharusnya
ketentuan Pasal 64 UUPT
mewajibkan Direksi untuk
menyampaikan Rencana
Tahunan dalam RUPS untuk
disetujui.
Ketentuan ini dalam tidak
efektif pelaksanaannya,
dimana dalam praktek banyak
42

NO.
1

PENGATURAN
2
bersangkutan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a bagi
Perseroan yang wajib
diaudit, harus
disampaikan kepada
Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

18. Pasal 67 sampai dengan 84

-

-

-

19. Penjelasan Pasal 85 ayat (4)
Paragraf 2

(3)

(3)
Penggunaan
bahasa,
istilah dan
kata.

Tidak
menimbulkan
ambiguitas
atau
multitafsir

Bagi Perseroan Terbuka
suara berbeda yang
dikeluarkan oleh bank
kustodian atau perusahaan
efek yang mewakili

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
PT tidak membuat Laporan
Tahunan bahkan tidak
melakukan RUPS Tahunan
(kecuali bagi PT Tbk). Hal ini
dikarenakan (kecuali bagi PT
Tbk):
Tidak terdapat mekanisme
pengawasannya.
Tidak jelas konsekuensinya
secara hukum.
Tidak ada temuan
yang Tetap
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB
Pengecualian
Ubah
dimungkinkannya split voting
dalam RUPS PT Tbk dalam hal
pemegang saham diwakili oleh
bank
kustodian
atau
perusahaan efek sebaiknya
tidak dibatasi hanya dalam
konteks
dana
bersama
(mutual fund), dimana istilah
43

NO.
1

PENGATURAN
2
pemegang saham dalam
dana bersama (mutual fund)
bukan merupakan suara
yang berbeda sebagaimana
dimaksud ayat ini.

20. Pasal 86 sampai dengan
pasal 96

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
ini ditafsirkan hanya reksa
dana.
Usulan
perubahan
sebagai berikut:

REKOMENDASI
7

“Bagi Perseroan Terbuka suara
berbeda yang dikeluarkan
oleh bank kustodian atau
perusahaan efek yang
mewakili pemegang saham
yang berbeda termasuk dalam
hal dana bersama (mutual
fund) bukan merupakan suara
yang berbeda sebagaimana
dimaksud ayat ini.”
-

-

-

Tidak ada temuan yang
terkait langsung dengan topik
perlindungan investor
minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

Tetap
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NO.
PENGATURAN
DIMENSI
1
2
3
21. Pasal 97 ayat (2), (3), (4) dan (5)
(5)
(5) Pengurusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), wajib
dilaksanakan setiap
anggota Direksi
dengan itikad baik
dan penuh tanggung
jawab.
3. Setiap anggota Direksi
bertanggung jawab
penuh secara pribadi atas
kerugian Perseroan
apabila yang
bersangkutan bersalah
atau lalai menjalankan
tugasnya sesuai dengan
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

4. Dalam hal Direksi terdiri

VARIABEL
4
(5) Aspek
Budaya
Hukum
Masyarakat
dan aspek
operasional

INDIKATOR
5
(5) segi
pemahaman
masyarakat
pada
pengaturan
PUU dan
indikator
pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
1. Ketentuan pasal 97 ini Ubah
dimaksudkan
untuk
melindungi kepentingan
pemegang
saham,
termasuk
pemegang
saham minoritas dalam
hal terdapat tindakan
benturan kepentingan
2. Ketentuan Pasal 97 ayat
(3) UUPT ini sudah cukup
jelas mengatur mengenai
pertanggungjawaban
direktur secara pribadi
dalam hal terjadi kerugian
akibat tindakan direktur
atas nama PT dilakukan
tidak dengan itikad baik
dan penuh tanggung
jawab, termasuk dalam
hal terjadi benturan
kepentingan (pelanggaran
atas ketentuan Pasal 99
UUPT).
3. Ketentuan ayat (5)
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NO.
1

PENGATURAN
2
atas 2 (dua) anggota
Direksi atau lebih,
tanggung jawab
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berlaku
secara tanggung renteng
bagi setiap anggota
Direksi.

5. Anggota Direksi tidak
dapat
dipertanggungjawabkan
atas kerugian
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) apabila
dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut
bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya;
b. telah melakukan
pengurusan dengan
itikad baik dan kehatihatian untuk

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
menyebutkan beberapa
hal yang dapat
mengecualikan
pertanggungjawaban
direktur, dimana dari
perumusannya
pengecualianpengecualian tersebut
bersifat kumulatif dan
bukan alternatif.

REKOMENDASI
7

4. Dalam konteks transaksi
benturan kepentingan,
penerapan ketentuan ini
jarang dilaksanakan
karena kurangnya
kesadaran para pemegang
saham minoritas atas hakhaknya tersebut dan
status PT yang bersifat
Tertutup (aspek
operasional)
5. Dalam konteks PT Tbk,
walaupun BAPEPAM-LK
No. KEP-412/BL/2009
46

NO.
1

PENGATURAN
2
kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan
tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai
benturan kepentingan
baik langsung maupun
tidak langsung atas
tindakan pengurusan
yang mengakibatkan
kerugian; dan
d. telah mengambil
tindakan untuk
mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian
tersebut.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan
Kepentingan Transaksi
Tertentu (“Peraturan
IX.E.1”) tidak memberikan
ketentuan yang jelas
mengenai
pertanggungjawaban
direktur dalam hal terjadi
kerugian PT Tbk atau
pemegang saham akibat
dilakukannya Transaksi
Afiliasi atau Transaksi
yang mengandung
Benturan Kepentingan.
Namun demikian pada
dasarnya ketentuan Pasal
97 ayat (2) UUPT dapat
digunakan dalam konteks
PT Tbk.

REKOMENDASI
7

6. Sebaiknya dalam
Peraturan IX.E.1
dituangkan juga
ketentuan yang
47

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
mengaitkan
pertanggungjawaban
Direktur sesuai Pasal 97
ayat (2) UUPT.

REKOMENDASI
7

7. Namun demikian
bagaimana apabila suatu
Transaksi Benturan
Kepentingan yang sudah
mendapat persetujuan
dari Pemegang Saham
Independen sebagaimana
diatur dalam Peraturan
IX.E.1, namun transaksi
tersebut ternyata
mengakibatkan kerugian
terhadap PT Tbk. Dalam
kondisi seperti ini, apakah
Direktur dapat diminta
pertanggungjawaban
sebagaimana diatur dalam
Pasal 97 ayat (2) UUPT?
8. Selain itu mengingat
penilai independen
memegang peranan
48

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
penting dalam
memberikan justifikasi
apakah suatu Transaksi
Afiliasi atau Transaksi
Benturan Kepentingan,
maka sebaiknya dalam
Peraturan IX.E.1 mengatur
lebih jelas
pertanggungjawaban
penilai independen.

REKOMENDASI
7

22. Pasal 98

-

-

-

Tidak ada temuan
yang
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB

23. Pasal 99

(3), (5)

(3)
penggunaan
bahasa,
istilah, kata

(3) belum
jelas

(5) aspek
kekosongan

(5) segi
peraturan

1. Pasal 99 ayat (1) (a) hanya Ubah
mengatur
sengketa
di
pengadilan.
Seharusnya
ketentuan ini mencakup
juga mengenai sengketa di
pengadilan atau diluar
pengadilan.

1. Anggota Direksi tidak
berwenang mewakili
Perseroan apabila:
a. terjadi perkara di
pengadilan antara
Perseroan dengan
anggota Direksi yang

-

2. Ketentuan Pasal 99 ayat (1)
49

NO.
1

PENGATURAN
2
bersangkutan; atau
b. anggota Direksi yang
bersangkutan
mempunyai benturan
kepentingan dengan
Perseroan.
2. Dalam hal terdapat
keadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
yang berhak mewakili
Perseroan adalah:
a. anggota Direksi
lainnya yang tidak
mempunyai benturan
kepentingan dengan
Perseroan;R
b. Dewan Komisaris
dalam hal seluruh
anggota Direksi
mempunyai benturan
kepentingan dengan
Perseroan; atau

DIMENSI
3

VARIABEL
4
pengaturan
dan aspek
operasional

INDIKATOR
5
pelaksananya
dan indikator
pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

ANALISIS
6
(b) tidak secara jelas
merumuskan apa yang
dimaksud
dengan
“mempunyai
benturan
kepentingan
dengan
Perseroan”. Sebagai contoh
PT AB dimiliki oleh 2
pemegang saham, yaitu A
dan B. A adalah komisaris
dan B adalah Direktur dari
PT AB tersebut. PT AB
melakukan
transaksi
dengan PT CD yang dimiliki
oleh A dan B, dimana A juga
seorang komisaris dan B
adalah direktur PT CD.
Apakah transaksi PT AB dan
PT CD merupakan transaksi
yang
berbenturan
kepentingan,
yang
mengakibatkan baik A dan B
tidak dapat melakukan
transaksi mewakili PT AB
atau PT CD?

REKOMENDASI
7

50

NO.
1

PENGATURAN
2
c. pihak lain yang
ditunjuk oleh RUPS
dalam hal seluruh
anggota Direksi atau
Dewan Komisaris
mempunyai benturan
kepentingan dengan
Perseroan.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
Sebaiknya
UUPT
memberikan
penjelasan
mengenai
apa
yang
dimaksud dengan ”tindakan
benturan kepentingan.

REKOMENDASI
7

1. Dalam kenyataan larangan
ini banyak dilanggar karena
status PT Tertutup dan
kurangnya
kesadaran
pemegang saham minoritas
akan hak-haknya.
2. Diperlukan ketentuan yang
lebih
jelas
dalam
melindungi
kepentingan
pemegang saham minoritas
dalam hal terdapat tindakan
benturan kepentingan
3. Larangan
ini
banyak
dilanggar
karena
tidak
adanya ketentuan yang
mengatur
secara
jelas
mengenai lembaga mana
yang memiliki kewenangan
51

NO.
1

PENGATURAN
2

24. Pasal 100 ayat (3)
Atas permohonan tertulis
dari pemegang saham,
Direksi memberi izin kepada
pemegang saham untuk
memeriksa daftar
pemegang saham, daftar
khusus, risalah RUPS
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan laporan
tahunan, serta
mendapatkan salinan risalah
RUPS dan salinan laporan
tahunan.

DIMENSI
3

(3)

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

Penggunaan
bahasa,
istilah, kata

Tegas

ANALISIS
6
pengawasan
dan
penegakan
hukum
terhadap PT Tertutup dan
kurangnya
kesadaran
pemegang saham minoritas
akan hak-haknya (aspek
operasional).

REKOMENDASI
7

Perlu
ada
ketegasan
pengaturan bahwa pemberian
izin wajib diberikan Direksi
sebagai
tanggapan
atas
permohonan
pemegang
saham, yang mana sejalan
dengan Petunjuk No.268
Lampiran II Undang-undang
No.12 tahun 2011, yang
mengatur bahwa “Untuk
menyatakan adanya suatu
kewajiban
yang
telah
ditetapkan, gunakan kata
wajib.
Jika kewajiban tersebut tidak
dipenuhi, yang bersangkutan
dijatuhi sanksi.”

Pengubahan
Pasal 100 ayat
(3) dengan
menambah kata
“wajib”

52

NO.
1

PENGATURAN
2

25. Pasal 101
1. Anggota Direksi wajib
melaporkan kepada
Perseroan mengenai
saham yang dimiliki
anggota Direksi yang
bersangkutan dan/atau
keluarganya dalam
Perseroan dan Perseroan
lain untuk selanjutnya
dicatat dalam daftar
khusus.
2. Anggota Direksi yang
tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan menimbulkan
kerugian bagi Perseroan,
bertanggung jawab
secara pribadi atas
kerugian Perseroan

DIMENSI
3

(3), (4),
(5)

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

(3)
penggunaan
bahasa,
istilah, kata

(3) belum
jelas

(4) ketertiban
dan
kepastian
hukum serta
variabel
pengayoman

(4) belum
adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum serta
indikator
belum adanya
ketentuan
yang
menjamin

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Kewajiban anggota Direksi Ubah
berdasarkan ketentuan ayat
(1) seakan-akan direduksi
dengan ketentuan ayat (2)
terkait dengan konsekuensi
pelanggaran atas kewajiban
tersebut.
Ketentuan ayat (2) mengatur
bahwa Direktur yang tidak
melaksanakan kewajiban
tersebut akan bertanggung
jawab secara pribadi hanya
apabila pelanggaran tersebut
menimbulkan kerugian bagi
PT. Seakan-akan kewajiban
tersebut apabila tidak
dilaksanakan oleh direktur
tidak akan membawa
konsekuensi bagi direktur
sepanjang tidak terjadi
kerugian PT akibat kelalaian
53

NO.
1

PENGATURAN
2
tersebut.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

(5) Aspek
Budaya
Hukum
Masyarakat
dan aspek
operasional

INDIKATOR
5
perlindungan
masyarakat,
atau tidak
ditemukannya
ketentuan
yang dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
pelindungan
masyarakat

(5) segi
pemahaman
masyarakat
pada
pengaturan
PUU dan
indikator
pengaturan
dalam
peraturan

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

tersebut.
Seharusnya konsekuensi
tanggung jawab direktur atas
pelanggaran kewajiban
tersebut tidak dikaitkan
dengan adanya kerugian PT
sebagai akibat pelanggaran
kewajiban tersebut.
Ketentuan keterbukaan
informasi dalam Daftar Khusus
ini pada dasarnya
dimaksudkan untuk
memastikan pemegang saham
minoritas apabila Direksi PT
melakukan transaksi yang
mengandung benturan
kepentingan (self dealing) baik
yang bersifat langsung atau
tidak langsung.
Dalam kenyataan banyak
sekali Direksi PT tidak
mengadakan Daftar
Pemegang Saham atau Daftar
54

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

ANALISIS
6
Khusus karena tidak jelasnya
sanksi atas pelanggaran
kewajiban tersebut.

REKOMENDASI
7

26. Pasal 102 sampai dengan
pasal 119

-

-

-

Tidak ada temuan
yang Tetap
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB

27. Pasal 120 ayat (1) dan (2)

(5)

Aspek
Operasional
atau tidaknya
PUU

Pengaturan
dalam PUU
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

Tugas dan tanggung jawab
Komisaris Independen telah
diatur dalam peraturan di
bidang pasar modal, namun
tugas komisaris independen
dalam
suatu
perseroan

(1) Anggaran dasar
Perseroan dapat mengatur
adanya 1 (satu) orang atau
lebih komisaris independen

Pengubahan
Pasal 120
dengan
menambah
ketentuan
mengenai tugas
55

NO.
1

PENGATURAN
2
dan 1 (satu) orang komisaris
utusan.

(2) Komisaris independen
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat
berdasarkan keputusan
RUPS dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan pemegang
saham utama, anggota
Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris lainnya.
28. Pasal 121 sampai dengan
Pasal 125

29. Pasal 126 jo. Pasal 123 ayat
(2) huruf (j) dan Pasal 125
ayat (6) huruf (h)
(1) Perbuatan hukum
Penggabungan,
Peleburan,

DIMENSI
3

-

VARIABEL
4

-

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
tertutup belum diatur dalam dan tanggung
UUPT, sehingga perlu ada jawab Komisaris
penambahan
pengaturan Independen
tersebut
agar
dapat
diterapkan dan dijalankan
dengan lebih efektif pada
perseroan tertutup.

Tidak ada temuan
yang Tetap
terkait langsung dengan topik
perlindungan
investor
minoritas
sebagaimana
dibahas dalam EODB
Ketentuan Pasal 126 jelas Tetap
memberikan
perlindungan
pemegang saham minoritas
dalam
hal
terjadi
pengambilalihan,
penggabungan,
peleburan
atau
pemisahan
dengan
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NO.
1

PENGATURAN
2
Pengambilalihan, atau
Pemisahan wajib
memperhatikan
kepentingan:

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
mengacu ketentuan Pasal 62
UUPT.

REKOMENDASI
7

a. Perseroan, pemegang
saham minoritas,
karyawan Perseroan;
b. kreditor dan mitra
usaha lainnya dari
Perseroan; dan
c. masyarakat dan
persaingan sehat
dalam melakukan
usaha.
(2) Pemegang saham yang
tidak setuju terhadap
keputusan RUPS
mengenai
Penggabungan,
Peleburan,
Pengambilalihan, atau
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NO.
1

PENGATURAN
2
Pemisahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
hanya boleh
menggunakan haknya
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

(3) Pelaksanaan hak
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak
menghentikan proses
pelaksanaan
Penggabungan,
Peleburan,
Pengambilalihan, atau
Pemisahan.
30. Pasal 79 ayat (2), Pasal 97
ayat (6), Pasal 114 ayat (6),
Pasal 138 ayat (3) huruf a
dan Pasal 144 ayat (1)
juncto Peraturan Menteri
Hukum dan HAM No. 24
Tahun 2012 tentang Tata

Ketentuan-ketentuan ini
mengatur hak-hak pemegang
saham yang mewakili 10%
kepemilikan saham dalam PT:
ξ

Tetap

Hak untuk meminta
diselenggarakannya RUPS
58

NO.
1

PENGATURAN
2
Cara Pemblokiran dan
Pembukaan Pemblokiran
Akses Sistem Administrasi
Badan Hukum Perseroan
Terbatas

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
(Pasal 79 ayat (2) huruf (a))
ξ

Hak Derivative Suit kepada
Direksi (Pasal 97 ayat (6))

ξ

Hak Derivative Suit kepada
Dewan Komisaris (Pasal
114 ayat (6))

ξ

Hak mengajukan
permohonan pemeriksaan
PT kepada Pengadilan
Negeri (Pasal 138 ayat (3)
huruf (a))

ξ

Hak untuk mengajukan
usul pembubaran PT
kepada RUPS (Pasal 144
ayat (1))

REKOMENDASI
7

Hak-hak pemegang saham
minoritas khususnya yang
mewakili 1/10 saham juga
diatur dalam Permenkumham
24/2012, khususnya Pasal 3
yang mengtatur sebagai
59

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

berikut:
Permohonan pemblokiran
dapat diajukan oleh:
a. pemegang saham atau
gabungan pemegang saham
selaku pemilik saham paling
rendah 51% (lima puluh satu
per seratus) yang dibuktikan
dengan melampirkan
salinan akta notaris atau
fotokopi salinan akta notaris
yang dilegalisir oleh Notaris
yang terakhir tercatat dalam
pangkalan data SABH; dan R
b. pemegang saham atau
gabungan pemegang saham
selaku pemilik saham paling
rendah 1/10 (satu per
sepuluh) saham dalam
perseroan dengan
melampirkan putusan
pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum
60

NO.
1

PENGATURAN
2

31. Pasal 127 sampai dengan
Pasal 143 dan Pasal 145
sampai dengan Pasal 161

DIMENSI
3

-

VARIABEL
4

-

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6
tetap, putusan provisi, atau
penetapan penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan.
Tidak ada temuan yang
terkait langsung dengan topik
perlindungan investor
minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7

Tetap

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
NO.
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
1
2
3
4
1. Pasal 1 Ketentuan (3)
Kesesuaian
dengan
Umum
Sistematika
dan
Teknik
penyusunan
PUU

INDIKATOR
5
Berisi
batasan
pengertian
atau definisi

ANALISIS
6
UUPM saat ini belum mengatur
ketentuan mengenai Direktur
Independen, Komisaris Independen,
dan komite-komite (termasuk komite
audit, komite nominasi dan
remunerasi), dan sekretaris
perusahaan.

REKOMENDASI
7
Penambahan
ketentuan
mengenai
Direktur
Independen,
Komisaris
Independen,
Komitekomite, dan
61

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
Khusus untuk Direktur Independen,
hanya diatur dalam Peraturan Bursa
Efek Indonesia, sehingga kewajiban
untuk memiliki Direktur Independen
tidak berlaku bagi perseroan terbuka
yang tidak mencatatkan sahamnya di
Bursa Efek Indonesia.

REKOMENDASI
7
Sekretaris
Perusahaan.

Peraturan OJK telah mengatur
mengenai Komisaris Independen, dan
komite-komite (termasuk komite audit,
komite nominasi dan remunerasi), dan
sekretaris perusahaan, serta tugas dan
tanggung jawabnya, namun ketentuanketentuan tersebut (termasuk
ketentuan mengenai direktur
independen) seharusnya diatur dalam
suatu undang-undang yaitu UUPM,
sehingga akan dapat dikaitkan dengan
sanksi-sanksi yang diatur dalam
UUPM.
62

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Selain itu, pengaturan mengenai halhal tersebut, khususnya mengenai
Direktur Independen dan Komisaris
Independen seharusnya juga dapat
dikaitkan secara langsung dengan
pelaksanaan dan pengawasan atas
transaksi afiliasi dan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan.

Khusus terhadap Direktur Independen
(yang saat ini belum diatur oleh OJK),
Direktur Independen seharusnya dapat
menunjukkan independensinya tidak
hanya dalam pemenuhan syarat-syarat
saat penunjukannya, tetapi juga saat
pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu, UUPM perlu mengatur
secara jelas tugas dan tanggung jawab
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NO.
1

2.

PENGATURAN
2

Pasal 1 butir 1.f

1. Afiliasi adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

…..
…..
…..
…..
…..
hubungan antara

DIMENSI
3

(3)

VARIABEL
4

(3) Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
PUU

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
direktur independen, misalnya direktur
independen diberikan tugas dan
tanggung jawab untuk mengawasi
(dengan mekanisme tertentu) setiap
transaksi afiliasi dan transaksi yang
mengandung benturan kepentingan.
Dengan tugas dan tanggung jawab
yang jelas, setiap Direktur Independen
tidak hanya akan bersikap hati-hati
dalam menerima penunjukannya tetapi
juga dalam melaksanakan tugasnya.

REKOMENDASI
7

(3) Batasan
Pengertian
dan definisi

Istilah “Pemegang Saham Utama”
banyak digunakan dalam PUU yang
terkait dengan perlindungan pemegang
saham minoritas dalam perseroan
terbuka.

Pengubahan
Pasal 1 UUPM
dengan
menambah
Definisi
“Pemegang
Saham Utama”

Batasan pengertian istilah ini memang
telah diatur dalam Penjelasan Pasal 1
butir 1.f UUPM, namun seharusnya
64

NO.
1

PENGATURAN
2
perusahaan dan
pemegang
saham utama.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
batasan pengertian atas istilah
tersebut seharusnya diatur dalam
batang tubuh (pada Pasal 1 UUPM)
(Lihat Petunjuk No.177 Lampiran II
Undang-undang No.12 tahun 2011
yang mengatur “Penjelasan tidak dapat
digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut dan
tidak boleh mencantumkan rumusan
yang berisi norma”).

Perlu juga tegas diatur apakah OJK
dapat mengatur batasan pengertian
yang berbeda, mengacu pada adanya
ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan
No.9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
yang mengatur “Pemegang Saham
Utama adalah Pihak yang, baik secara
langsung maupun tidak langsung,
memiliki paling sedikit 20% (dua puluh
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NO.
1

PENGATURAN
2

3.

Pasal
2
dengan 81

4.

Pasal 82
(1) Bapepam dapat
mewajibkan Emiten
atau Perusahaan
Publik untuk
memberikan hak
memesan Efek
terlebih dahulu
kepada setiap
pemegang saham
secara proporsional
apabila Emiten atau

DIMENSI
3

sampai -

(3)

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

-

-

(3)
penggunaan
bahasa,
istilah, kata

(3) (tidak)
tegas

ANALISIS
6
persen) hak suara dari seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang
dikeluarkan oleh suatu perusahaan
atau jumlah yang lebih kecil dari itu
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan”.

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB
1. Kata “dapat” belum tegas, dan
menjadi rancu dengan kata
“mewajibkan” meskipun dalam
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No: Kep-412/BL/2009 disebutkan
“wajib” namun UU yang memiliki
hierarki tertinggi yang semestinya
berlaku dan peraturan yang
bersifat pelaksanaan tidak boleh
bertentangan dengan UU.

Tetap

Ubah
Dengan
menghilangkan
kata “dapat”

2. (2) Bapepam dapat mewajibkan
Emiten atau Perusahaan Publik
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NO.
1

PENGATURAN
2
Perusahaan Publik
tersebut menerbitkan
saham atau Efek yang
dapat ditukar dengan
saham Emiten atau
Perusahaan Publik
tersebut.
(2) Bapepam dapat
mewajibkan Emiten
atau Perusahaan
Publik untuk
memperoleh
persetujuan
mayoritas pemegang
saham independen
apabila Emiten atau
Perusahaan Publik
tersebut melakukan
transaksi di mana
kepentingan
ekonomis Emiten atau
Perusahaan
Publik tersebut

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
untuk memperoleh persetujuan
mayoritas pemegang saham
independen apabila Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut
melakukan transaksi di mana
kepentingan ekonomis Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut
berbenturan dengan kepentingan
ekonomis pribadi direktur,
komisaris, atau pemegang saham
utama Emiten atau Perusahaan
Publik dimaksud.

REKOMENDASI
7

3. kata mewajibkan mengandung
makna tegas atas suatu perintah
yang dapat langsung atau segera
dilaksanakan, maka tidak perlu
suatu persetujuan dari pihak
tertentu.
4. Karena persetujuan mayoritas
pemegang saham independen
adalah kesepakatan pemegang
saham yang belum tentu tercapai
5. Seharusnya yang menjadi dasar
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NO.
1

5.

PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
2
3
4
berbenturan dengan
kepentingan
ekonomis pribadi
direktur, komisaris,
atau pemegang
saham utama Emiten
atau
Perusahaan Publik
dimaksud.
(3) Persyaratan dan
tata cara penerbitan
hak memesan Efek
terlebih
dahulu dan transaksi
yang mempunyai
benturan kepentingan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) diatur
lebih
lanjut oleh Bapepam.
Pasal
83
sampai dengan 116

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6
disini adalah bukti terang dari
adanya transaksi yang mengandung
benturan kepentingan dan
merugikan pemegang saham
khususnya pemegang saham
minoritas

Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana

REKOMENDASI
7

Tetap
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NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7

3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
NO.
1
1.

PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
2
3
4
Pasal 1 sampai dengan pasal 28

2.

Pasal 29
Ringkasan Rancangan
Pengambilalihan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
27 wajib
diumumkan oleh
Direksi dalam 2 (dua)
surat kabar harian
serta diberitahukan
secara
tertulis kepada
karyawan perseroan
yang melakukan

(2)

(2) Kewajiban

INDIKATOR
5
-

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
Tidak ada temuan yang terkait
Tetap
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB
(2) Adanya 1. Pasal 29 PP No. 27/1998 ditentukan Ubah
keharusan ringkasan rancangan
pengaturan
akuisisi wajib diumumkan oleh
mengenai
Direksi dalam 2 (dua) surat kabar
hal yang
serta diberitahukan secara tertulis
sama pada 2
kepada karyawan PT yang
(dua) atau
melakukan akuisisi paling lambat 14
lebih PUU
(empat belas) hari sebelum
yang
pemanggilan RUPS
berbeda
2. sedangkan dalam Pasal 127 ayat 2
hierarki,
UUPT ditentukan ringkasan
tetapi
rancangan akuisisi wajib
memberikan
diumumkan paling sedikit
kewajiban
dalam 1 (satu) surat kabar dan
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NO.
1

PENGATURAN
2
pengambilalihan
paling lambat 14
(empat belas) hari
sebelum pemanggilan
Rapat Umum
Pemegang Saham
masing-masing
perseroan.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

3.

Pasal
30
sampai dengan pasal 32

-

4.

Pasal 33 ayat 2
(2)
Kreditor dapat
mengajukan keberatan
kepada perseroan
paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum
pemanggilan Rapat
Umum Pemegang
Saham yang akan
memutus
mengenai rencana

(2) Kewajiban

INDIKATOR
5
yang
berbeda

ANALISIS
6
diumumkan secara tertulis kepada
karyawan dari
PT yang akan melakukan akuisisi
dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum
pemanggilan RUPS.

Arah penataan ke surat kabar
online
Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB
(2) Adanya 1. kreditor dapat mengajukan
keberatan kepada PT paling lambat
pengaturan
7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan
mengenai
RUP yang akan memutus mengenai
hal yang
rencana akuisisi sedangkan dalam
sama pada 2
Pasal 127 ayat 4 UUPT ditentukan
(dua) atau
Kreditor dapat mengajukan
lebih PUU
keberatan kepada PT paling lambat
yang
14 (empat belas) hari setelah
berbeda
pengumuman rancangan akuisisi.
hierarki,

REKOMENDASI
7

Tetap
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NO.
1

5.

6.

PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
2
3
4
penggabungan, atau
peleburan dan
pengambilalihan yang
telah
dituangkan
dalam
Rancangan
tersebut.
Pasal 34
(2)
(2) Kewajiban
(1) Direksi perseroan
hasil penggabungan
atau peleburan wajib
mengumumkan hasil
penggabungan atau
peleburan dalam 2
(dua) surat kabar
harian paling lambat
30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal
berlakunya
penggabungan atau
peleburan.

Pasal
35
sampai dengan pasal 37

-

INDIKATOR
5
tetapi
memberikan
kewajiban
yang
berbeda

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

(2) Adanya 1. hasil akuisisi wajib diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian
pengaturan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari
mengenai
terhitung sejak tanggal berlakunya
hal yang
akuisisi sedangkan dalam Pasal 133
sama pada 2
UUPT
ditentukan
diumumkan
(dua) atau
dalam 1 (satu) surat kabar atau
lebih PUU
lebih paling lambat 30 (tiga puluh)
yang
hari terhitung sejak tanggal
berbeda
berlakunya akuisisi.
hierarki,
tetapi
memberikan
kewajiban
yang
berbeda
Tidak ada temuan yang terkait
Tetap
langsung dengan topik perlindungan
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NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
NO.
1
1.

PENGATURAN
2
Pasal 1
Dalam Peraturan
Pemerintah ini
yang dimaksud
dengan :
1. Pemeriksa
adalah Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan
Bapepam yang
diangkat oleh Ketua
Bapepam sebagai
pemeriksa untuk
melakukan
pemeriksaan
sebagaimana

DIMENSI
VARIABEL
3
4
(3)
(3) Kesesuaian
dengan
sistematika
dan teknik
penyusunan
PUU

INDIKATOR
5
(3) Batasan
Pengertian dan
definisi

ANALISIS
6
Tidak ada definisi tentang “Pihak
yang diperiksa” padahal merupakan
subyek yang penting dan berulang
kali disebutkan dalam peraturan ini.

REKOMENDASI
7
Ubah
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NO.
1

PENGATURAN
2
dimaksud dalam
Pasal 100 Undangundang Nomor 8
Tahun 1995
tentang Pasar
Modal.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

2.
Pemeriksaan
adalah serangkaian
kegiatan mencari,
mengumpulkan,
dan mengolah data
dan
atau
keterangan
lain
yang dilakukan oleh
Pemeriksa
untuk
membuktikan ada
atau tidak adanya
pelanggaran atas
peraturan
perundangundangan di bidang
Pasar Modal
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NO.
1
2.

PENGATURAN
2
Pasal 2 sampai
dengan pasal 7

DIMENSI
VARIABEL
3
4
-

3.

Pasal 8

(3)

Pedoman
umum
pemeriksaan
mengatur hal-hal
sebagai berikut:
a.
pemeriksaan
dilaksanakan oleh
Pemeriksa
yang
telah
mendapat
pendidikan teknis
yang cukup dan
dapat
menggunakan
keahliannya secara
cermat
dan
seksama
serta
memiliki
ketrampilan

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
Tidak ada temuan yang terkait
Tetap
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB
(3)
(3)
1.Tidak disebutkan secara rinci dan Ubah
detail mengenai pendidikan teknis
penggunaan
Ambigu/multitafsir
yang harus dilaksanakan oleh
bahasa, istilah,
Pemeriksa. Di dalam Pasal 8
kata
tersebut hanya disebutkan “telah
mendapat pendidikan teknis yang
cukup”.
Sedangkan dalam Penjelasan Pasal
8 huruf a ini tertulis Cukup Jelas.
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NO.
1

PENGATURAN
2
sebagai Pemeriksa;

DIMENSI
3

4.

Pasal 9

(4)

Pedoman
pelaksanaan
pemeriksaan
mengatur hal-hal
sebagai berikut :
a.
pelaksanaan
pemeriksaan harus
dilakukan dengan
persiapan sebaikbaiknya,
juga
dengan
memperhatikan
tujuan
pemeriksaan, serta
harus
ada
pengawasan dan

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

(4) ketertiban
dan kepastian
hukum

(4) Adanya
ketentuan yang
jelas mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan dan
penegakan hukum

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

1. Dalam Pasal 9 huruf a ini tidak Ubah
disebutkan dengan jelas pihak
yang melakukan pengawasan
dan
bimbingan
terhadap
Pemeriksa.
Sedangkan dalam Penjelasan
Pasal 9 huruf ini tertulis Cukup
Jelas
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
bimbingan
yang
seksama terhadap
Pemeriksa;

5.

Pasal 10 sampai
dengan pasal 11

-

-

6.

Pasal 12

(3)

(3)
(3) Ketegasan
penggunaan
Pengaturan
bahasa, istilah,
kata

Pemeriksaan
dimulai
setelah
memperoleh
penetapan Ketua
Bapepam

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan yang terkait
Tetap
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB
1. Di dalam Pasal 12 ayat 1 Ubah
tersebut tidak menyebutkan
secara jelas dan tegas batas
waktu penetapan oleh Ketua
Bapepam untuk melakukan
suatu pemeriksaan.
2. Tidak diaturnya batas waktu ini

bisa menyebabkan tindakan
pemeriksaan menjadi berlarutlarut dan tidak menentu
sehingga akan menghalangi
proses tersebut di lapangan.
7.

Pasal 13 sampai
dengan pasal 17

-

-

-

Tidak ada temuan yang terkait
Tetap
langsung dengan topik perlindungan
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NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7

5. Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.1”)
NO.
PENGATURAN
1
2
1.
Pasal 1

DIMENSI
VARIABEL
3
4
-

INDIKATOR
5
-

ANALISIS
6
Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7
Tetap
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NO.
PENGATURAN
1
2
2.
Pasal 2 huruf a dan c
(2)
a. Perusahaan wajib
mengumumkan
keterbukaan
informasi atas setiap
Transaksi Afiliasi
kepada masyarakat
dan menyampaikan
bukti pengumuman
dan dokumen
pendukungnya
kepada Bapepam dan
LK paling lambat akhir
hari kerja ke-2
(kedua) setelah
terjadinya Transaksi,
yang paling kurang
meliputi:
1) uraian mengenai
Transaksi Afiliasi
paling kurang:
a) obyek transaksi

DIMENSI
VARIABEL
3
4
(3), (4),
(3)
(5)
penggunaan
bahasa, istilah,
kata

INDIKATOR
5
(3) belum
jelas

(4) ketertiban
dan kepastian
hukum

(4) belum
adanya
ketentuan
yang jelas
mengenai
pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
penegakan
hukum

(5) aspek
kekosongan
pengaturan
dan
aspek
operasional

(5) segi
peraturan
pelaksananya
dan indikator
pengaturan
dalam

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
a. Analisis Dimensi (3) Kejelasan Ubah
Rumusan, yaitu :
Peraturan IX.E.1 mengatur perihal
Transaksi Afiliasi dan Transaksi
yang mengandung Benturan
Kepentingan yang dilakukan PT
Terbuka dan PT Terkendalinya
(selanjutnya disebut “PT Tbk”).
Terkait Transaksi Afiliasi PT Tbk
wajib mengumumkan keterbukaan
informasi kepada masyarakat dan
OJK dalam 2 hari kerja sejak
terjadinya transaksi, dimana untuk
beberapa transaksi, keterbukaan
informasi tersebut dikecualikan
untuk menyerahkan ringkasan
Laporan Penilai dan Tenaga
Ahli/Konsultan Indepen (fairness
opinion). Sedangkan Transaksi
Benturan
Kepentingan
wajib
disetujui terlebih dahulu oleh
Pemegang Saham Independen PT
Tbk sesuai prosedur yang diatur
dalam Peraturan IX.E.1. Pasal 2
78

NO.
1

PENGATURAN
2
yang
bersangkutan;
b) nilai transaksi
yang
bersangkutan;
c) nama Pihakpihak yang
melakukan
transaksi dan
hubungan
mereka dengan
Perusahaan;
dan
d) sifat hubungan
Afiliasi dari
Pihak-pihak
yang melakukan
transaksi
dengan
Perusahaan;
2) Ringkasan laporan
Penilai, paling
kurang meliputi

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
huruf (a) (2) Peraturan IX.E.1
sebaiknya diperjelas dengan
menambahkan ketentuan bahwa
dalam ringkasan Laporan Penilai
disertai juga pernyataan dari
Penilai yang menyatakan bahwa
penilaian tersebut dilakukan oleh
Penilai secara profesional dan
independen
dengan
menggunakan data-data serta
metode penilaian yang memadai
dan relevan. Hal ini dimaksudkan
untuk menegaskan komitmen
Penilai atas independensi dan
profesionalismenya
dalam
melakukan
penilaian
yang
dimaksud.
b. Analisis Dimensi (4) Penilaian
Kesesuaian
Norma
dengan
variabel ketertiban dan kepastian
hukum serta variabel pengayoman
indikator belum adanya ketentuan
yang jelas mengenai pihak yang
melakukan
pengawasan
dan
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NO.
1

PENGATURAN
2
informasi:

d) asumsi;

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
penegakan hukum serta indikator
belum adanya ketentuan yang
menjamin
perlindungan
masyarakat,
atau
tidak
ditemukannya ketentuan yang
dapat
menyebabkan
tidak
terjaminnya
pelindungan
masyarakat, yaitu :

e) pendekatan dan
metode
penilaian;

Diperlukan adanya ketentuan yang
jelas dan memberikan kepastian
hukum terkait hal tersebut diatas

a) identitas Pihak;
b) obyek penilaian;
c) tujuan
penilaian;

f) kesimpulan
nilai; dan
g) pendapat
kewajaran atas
transaksi;
b.

______

c. Transaksi Afiliasi
berikut ini
dikecualikan dari
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

c. Analisis Dimensi (5) Penilaian
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan
dengan
variabel
aspek
kekosongan
pengaturan dan aspek operasional
dengan indikator segi peraturan
pelaksananya
dan
indikator
pengaturan dalam peraturan
masih belum dilaksanakan secara
efektif, yaitu :
1. Dalam

praktek
terdapat
transaksi-transaksi afiliasi yang
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NO.
1

PENGATURAN
2
huruf a dan huruf b:
2) Transaksi
berkelanjutan yang
telah dilakukan
sebelum
Perusahaan
melaksanakan
Penawaran Umum
perdana atau
sebelum
disampaikannya
pernyataan
pendaftaran sebagai
Perusahaan Publik,
dengan persyaratan:
a)

Transaksi telah
diungkapkan
sepenuhnya
dalam Prospektus
Penawaran
Umum perdana
atau dalam
keterbukaan
informasi

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
tidak terdeteksi dengan baik,
sehingga
menimbulkan
kerugian pada PT Tbk dan
pemegang saham independen
(minoritas).
Hal
ini
kemungkinan
dikarenakan
laporan
Penilai
atau
keterbukaan informasi yang
tidak akurat atau hanya bersifat
formalitas, sehingga kurang
memperhatikan
aspek
substansial
dan
kurang
efektifnya pengawasan (aspek
pengawasan). Lebih lanjut,
suatu Transaksi yang secara
substansial
mengandung
Benturan Kepentingan dengan
adanya Laporan Penilai yang
tidak akurat dan profesional
dapat
diarahkan
menjadi
Transaksi Afiliasi, sehingga
tidak diperlukan persetujuan
dari
pemegang
saham
independen.
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NO.
1

PENGATURAN
2
pernyataan
pendaftaran
Perusahaan
Publik; dan
b)

3.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

Syarat dan
kondisi Transaksi
tidak mengalami
perubahan yang
dapat merugikan
Perusahaan.

Pasal 2 huruf (c) (2)
2) Transaksi
berkelanjutan yang
telah dilakukan
sebelum
Perusahaan

(3)

(3)
penggunaan
bahasa, istilah,
kata

(3) belum
jelas

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
2. Pada PT Tertutup, dalam
kenyataan banyak Direksi tidak
mengadakan dan menyimpan
daftar
pemegang
saham
maupun daftar khusus. Hal ini
dikarenakan
karena
tidak
adanya
ketentuan
yang
mengatur
secara
jelas
mengenai lembaga mana yang
memiliki
kewenangan
pengawasan dan penegakan
hukum terhadap PT Tertutup
serta sanksi tehadap Direksi
yang tidak mengadakan daftar
pemegang saham dan daftar
khusus tidak jelas.
a. Analisis Dimensi (3) Kejelasan
Rumusan, yaitu :
1. Pasal 2 huruf (c) Peraturan
IX.E.1 mengatur beberapa
pengecualian atas kewajiban
pengajuan
keterbukaan
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
melaksanakan
Penawaran Umum
perdana atau
sebelum
disampaikannya
pernyataan
pendaftaran sebagai
Perusahaan Publik,
dengan persyaratan:
a)

b)

Transaksi telah
diungkapkan
sepenuhnya
dalam
Prospektus
Penawaran
Umum perdana
atau dalam
keterbukaan
informasi
pernyataan
pendaftaran
Perusahaan
Publik; dan
Syarat dan

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
informasi oleh PT Tbk dalam
hal Transaksi Afiliasi. Frase
“transaksi
berkelanjutan
yang telah dilaksanakan”
sebagaimana
disebutkan
dalam Pasal 2 huruf (c) (2)
Peraturan IX.E.1 sebaiknya
diperjelas
dengan
menambahkan frase “yang
sudah dituangkan dalam
perjanjian definitif”. Hal ini
untuk mencegah PT yang
bermaksud
melakukan
penawaran umum atau
pernyataan
pendaftaran
dalam rangka Perusahaan
Publik mengungkapkan di
dalam
prospektus
atau
keterbukaan
informasinya
transaksi-transaksi
yang
belum definitif (contohnya
masih
dalam
tahap
Perjanjian Pendahuluan atau
MOU) dengan maksud untuk
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NO.
1

PENGATURAN
2
kondisi Transaksi
tidak mengalami
perubahan yang
dapat merugikan
Perusahaan.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
menghindari
kewajiban
keterbukaan informasi atau
RUPS pemegang saham
independen
pasca
dilakukannya
penawaran
umum atau pernyataan
pendaftaran.
Dalam hal ini sebenarnya
Transaksi tersebut belum
dilaksanakan dan Perjanjian
Pendahuluan atau MOU
tersebut pasca PT melakukan
Penawaran Umum atau
menjadi Perusahaan Publik
akan diatur lebih lanjut
dalam perjanjian-perjanjian
pelaksana yang bersifat
definitif. Sebaiknya dalam
Pasal 2 huruf (c) (2) (b) frase
“Syarat
dan
kondisi
Transaksi” diubah menjadi
“Pihak, syarat dan kondisi
sebagaimana telah diatur
dalam perjanjian definitif
84

NO.
1

PENGATURAN
2

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
Transaksi”. Hal ini agar jelas
bahwa
yang
dilarang
berubah sehingga dapat
merugikan PT Tbk bukan
hanya syarat dan kondisi,
tapi juga pihak sebagaimana
telah diatur dalam perjanjian
definitif Transaksi.
Ketidakjelasan pengaturan
hal ini dapat menimbulkan
penyimpangan

4.

Pasal 3

-

-

-

5.

Pasal 4 huruf a (2)

(3), (5)

(3)
penggunaan
bahasa, istilah,
kata

(3) belum
jelas

(5) aspek
kekosongan
pengaturan

(5) segi
peraturan
pelaksananya

a. Pengumuman
mengenai RUPS untuk
menyetujui suatu
Transaksi yang
mengandung
Benturan
Kepentingan, harus

Tidak ada temuan yang terkait
Tetap
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB
a. Analisis Dimensi (3) Kejelasan
Rumusan, yaitu :
Pasal 4 huruf (a) (2) Peraturan
IX.E.1
sebaiknya
diperjelas
dengan menambahkan ketentuan
bahwa dalam ringkasan Laporan
Penilai disertai juga pernyataan
dari Penilai yang menyatakan
85

NO.
1

PENGATURAN
2
meliputi informasi
sebagai berikut:
2) ringkasan laporan
Penilai, paling
kurang meliputi
informasi:
a) identitas Pihak;
b) obyek penilaian;
c) tujuan penilaian;
d) asumsi;
e) pendekatan dan
metode
penilaian;
f) kesimpulan nilai;
dan
g) pendapat
kewajaran atas
transaksi;

DIMENSI
3

VARIABEL
4
dan aspek
operasional

INDIKATOR
5
dan indikator
pengaturan
dalam
peraturan
masih belum
dilaksanakan
secara efektif

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
bahwa
penilaian
tersebut
dilakukan oleh Penilai secara
profesional dan independen
dengan menggunakan data-data
serta metode penilaian yang
memadai dan relevan. Hal ini
dimaksudkan untuk menegaskan
komitmen
Penilai
atas
independensi
dan
profesionalismenya
dalam
melakukan
penilaian
yang
dimaksud.
b. Analisis Dimensi (5) Penilaian
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan
dengan
variabel dengan indikator, yaitu:
Dalam praktek dapat saja
Transaksi yang mengandung
Benturan Kepentingan tidak
terdeteksi dengan baik,
dikarenakan laporan Penilai atau
keterbukaan informasi yang
tidak akurat atau hanya bersifat
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NO.
1

6.

PENGATURAN
2

Pasal 5

DIMENSI
3

-

VARIABEL
4

-

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6
formalitas. Dalam hal ini
Transaksi yang mengandung
Benturan Kepentingan dengan
menggunakan Laporan Penilai
yang tidak akurat dan
profesional dapat diarahkan
menjadi sekedar Transaksi
Afiliasi (aspek pengawasan).
Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7

Tetap

6. POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut “POJK 38/2014”)
NO.
PENGATURAN
1
2
1.
Pasal 1 sampai 2

DIMENSI
VARIABEL
3
4
-

INDIKATOR
5
-

ANALISIS
6
Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7
Tetap
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NO.
PENGATURAN
DIMENSI
VARIABEL
1
2
3
4
2.
Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (2), (3)
(3) Kewajiban
(1) jo. Pasal 6 ayat (3)
dan Pasal 17
Pasal 3
Penambahan modal
Perusahaan Terbuka
tanpa memberikan
HMETD untuk
memperbaiki posisi
keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dapat
dilakukan sepanjang
memenuhi kondisi
sebagai berikut:
a. Perusahaan

Terbuka adalah
bank yang
menerima pinjaman
dari Bank Indonesia

(3)
penggunaan
bahasa, istilah,
kata

INDIKATOR
5
(2) Adanya
pengaturan
mengenai
hal yang
sama pada 2
(dua) atau
lebih PUU
yang
setingkat,
tetapi
memberikan
kewajiban
yang
berbeda
(3) Belum
jelas

ANALISIS
6
Pasal 23 huruf (j) POJK No.
9/POJK.04/2018, mengatur bahwa
Penawaran Tender Wajib dikecualikan
dalam hal pengambilalihan terjadi
karena perolehan saham oleh salah
satu Pihak sebagai pelaksanaan
penambahan modal dalam rangka
memperbaiki posisi keuangan
sebagaimana diatur dalam POJK yang
mengatur penambahan modal PT Tbk
tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) atau tanpa right
issue. Penambahan modal PT Tbk
tanpa HMETD saat ini diatur dalam
POJK No. 38/POJK.04/2014.

REKOMENDASI
7
Ubah

Bagaimana apabila terdapat pihak
yang bermaksud mengambil alih PT
Tbk yang sedang bermasalah dengan
keuangannya sebagaimana Pasal 3
huruf (c) POJK 38/2014 dengan cara
membeli piutang tersebut dari
pemberi pinjaman tidak terafliliasi dan
88

NO.
1

PENGATURAN
2
atau lembaga
pemerintah lain
yang jumlahnya
lebih dari 100%
(seratus persen)
dari modal disetor
atau kondisi lain
yang dapat
mengakibatkan
restrukturisasi bank
oleh instansi
Pemerintah yang
berwenang;
b. Perusahaan

Terbuka selain bank
yang mempunyai
modal kerja bersih
negatif dan
mempunyai
liabilitas melebihi
80% (delapan puluh
persen) dari aset
Perusahaan

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
kemudian mengkonversi piutangnya
tersebut. Apakah dengan pihak
tersebut tetap dikecualikan dari
penawaran tender wajib. Hal ini perlu
diperhatikan mengingat dalam
praktek reverse takeover atas PT Tbk
dapat dilakukan dengan cara seperti
diuraikan di atas

REKOMENDASI
7

Sebaiknya ketentuan Pasal 4 POJK
38/2014 tidak hanya mengacu kepada
parameter (threshold) 10% dari modal
setor, tapi juga dari jumlah saham
(dalam hal ini terkait dengan hak
suara)
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
Terbuka tersebut
pada saat RUPS
yang menyetujui
penambahan modal
tanpa memberikan
HMETD; atau R

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

c. Perusahaan

Terbuka tidak
mampu memenuhi
kewajiban
keuangan pada saat
jatuh tempo kepada
pemberi pinjaman
yang tidak terafiliasi
sepanjang pemberi
pinjaman yang tidak
terafiliasi tersebut
menyetujui untuk
menerima saham
atau obligasi
konversi
Perusahaan
Terbuka untuk
90

NO.
1

PENGATURAN
2
menyelesaikan
pinjaman tersebut.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Pasal 4 ayat (1)
Penambahan modal
Perusahaan Terbuka
tanpa memberikan
HMETD selain untuk
memperbaiki posisi
keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) hanya dapat
dilakukan paling
banyak 10% (sepuluh
persen) dari modal
disetor yang
tercantum dalam
perubahan anggaran
dasar yang telah
diberitahukan dan
diterima Menteri yang
91

NO.
1

PENGATURAN
2
berwenang pada saat
pengumuman RUPS,
dengan ketentuan
sebagai berikut:

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

a. Penambahan modal
Perusahaan
Terbuka tanpa
memberikan
HMETD selain
dalam rangka
Program
Kepemilikan Saham
dilakukan dalam 2
(dua) tahun sejak
RUPS untuk
penambahan modal
Perusahaan
Terbuka tanpa
memberikan
HMETD dimaksud;
dan
b. Penambahan modal
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NO.
1

PENGATURAN
DIMENSI
2
3
Perusahaan
Terbuka tanpa
memberikan
HMETD dalam
rangka Program
Kepemilikan Saham
dilakukan dalam 5
(lima) tahun sejak
RUPS untuk
penambahan modal
Perusahaan
Terbuka tanpa
memberikan
HMETD dalam
rangka Program
Kepemilikan Saham
dimaksud.

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Pasal 6 ayat (3)
Dalam hal pemodal
yang melakukan
penambahan modal
tanpa HMETD adalah
93

NO.
1

PENGATURAN
2
pihak terafiliasi, selain
persyaratan
keterbukaan informasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan
Terbuka wajib
menambahkan
informasi dalam
pengumuman berupa:
R

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

a. sifat hubungan
Afiliasi; dan
b. penjelasan,
pertimbangan, dan
alasan
dilakukannya
penambahan
modal tanpa
HMETD oleh
pemodal yang
94

NO.
1

PENGATURAN
2
merupakan pihak
terafiliasi
dibandingkan
dengan apabila
dilakukan bukan
oleh pihak
terafiliasi.

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Pasal 17
Dalam hal
penambahan modal
tanpa HMETD
merupakan transaksi
yang mengandung
Benturan Kepentingan,
Perusahaan Terbuka
disamping wajib
memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan ini juga
wajib memenuhi
ketentuan
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NO.
1

PENGATURAN
2
sebagaimana
dimaksud dalam
peraturan di sektor
Pasar Modal yang
mengatur mengenai
Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu.

DIMENSI
3

3.

Pasal 5 dan 7 sampai
dengan 16 dan 18
sampai dengan 24

-

VARIABEL
4

-

INDIKATOR
5

-

ANALISIS
6

REKOMENDASI
7

Tidak ada temuan yang terkait
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

Tetap

ANALISIS
6
Threshold (batasan) kepemilikan
saham bagi pengendali sebaiknya
diturunkan menjadi 20% sesuai

REKOMENDASI
7
Ubah

7. POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
NO.
PENGATURAN
1
2
1.
Pasal 1 angka (4) dan
Pasal 23 huruf (j)

DIMENSI
3
(3)

VARIABEL
4
(3)
penggunaan
bahasa, istilah,

INDIKATOR
5
Belum jelas
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NO.
1

PENGATURAN
2
Pasal 1 angka (4)
Pengendali
Perusahaan Terbuka,
yang selanjutnya
disebut Pengendali,
adalah Pihak yang baik
langsung Rmaupun
tidak langsung:
a. memiliki saham
Perusahaan Terbuka
lebih dari 50%
R(lima puluh
persen) dari seluruh
saham dengan hak
Rsuara yang telah
disetor penuh; atau
b. mempunyai
kemampuan untuk
menentukan, baik

DIMENSI
3

VARIABEL
4
kata

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
konsep Pemegang Saham Utama atau
25% sesuai konsep Pemilik Manfaat
PT sebagaimana diatur dalam Perpres
13 Tahun 2018

REKOMENDASI
7

Pasal 23 huruf (j) POJK No.
9/POJK.04/2018, mengatur bahwa
Penawaran Tender Wajib dikecualikan
dalam hal pengambilalihan terjadi
karena perolehan saham oleh salah
satu Pihak sebagai pelaksanaan
penambahan modal dalam rangka
memperbaiki posisi keuangan
sebagaimana diatur dalam POJK yang
mengatur penambahan modal PT Tbk
tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) atau tanpa right
issue. Penambahan modal PT Tbk
tanpa HMETD saat ini diatur dalam
POJK No. 38/POJK.04/2014.
Bagaimana apabila terdapat pihak
97

NO.
1

PENGATURAN
2
langsung maupun
tidak langsung,
dengan cara apapun
pengelolaan
dan/atau kebijakan
Perusahaan
Terbuka. R

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
REKOMENDASI
6
7
yang bermaksud mengambil alih PT
Tbk yang sedang bermasalah dengan
keuangannya sebagaimana Pasal 3
huruf (c) POJK 38/2014 dengan cara
membeli piutang tersebut dari
pemberi pinjaman tidak terafliliasi dan
kemudian mengkonversi piutangnya
tersebut. Apakah dengan pihak
tersebut tetap dikecualikan dari
penawaran tender wajib. Hal ini perlu
diperhatikan mengingat dalam
praktek reverse takeover atas PT Tbk
dapat dilakukan dengan cara seperti
diuraikan di atas

Sebaiknya ketentuan Pasal 4 POJK
38/2014 tidak hanya mengacu kepada
parameter (threshold) 10% dari modal
setor, tapi juga dari jumlah saham
(dalam hal ini terkait dengan hak
suara)
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NO.
PENGATURAN
1
2
2.
Pasal 1 angka 7

DIMENSI
VARIABEL
3
4
(2)
Kewenangan

Pemegang Saham
Utama adalah Pihak
yang, baik secara
langsung maupun
tidak langsung,
memiliki paling sedikit
20% (dua puluh
persen) hak suara dari
seluruh saham yang
mempunyai hak suara
yang dikeluarkan oleh
suatu perusahaan atau
jumlah yang lebih
kecil dari itu
sebagaimana
ditetapkan oleh
Otoritas Jasa
Keuangan.
3.

Pasal 2 sampai dengan

-

-

INDIKATOR
5
Adanya
pengaturan
mengenai
hal yang
sama pada 2
(dua) atau
lebih
peraturan
yang
berbeda
hierarki,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang
berbeda;

ANALISIS
6
Mohon juga lihat temuan atas Pasal 1
butir 1.f UUPM di atas.

-

Tidak ada temuan yang terkait

UUPM tidak mengatur adanya
kewenangan Bapepam (OJK) untuk
mengatur jumlah yang lebih kecil.

REKOMENDASI
7
Pengubahan
sejalan dengan
rekomendasi
pengubahan
Pasal 1 butir
1.f UUPM

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU No.12
Tahun 2011 yang berisi penjelasan
bahwa
“Dalam ketentuan ini yang dimaksud
dengan “hierarki” adalah
penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.”
Tetap
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NO.
1

PENGATURAN
2
pasal 40

DIMENSI
3

VARIABEL
4

INDIKATOR
5

ANALISIS
6
langsung dengan topik perlindungan
investor minoritas sebagaimana
dibahas dalam EODB

REKOMENDASI
7

100

BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terkait perlindungan terhadap
investor minoritas terhadap 16 (enam belas) peraturan perundang-undangan
yang di inventarisasi terdapat 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang
direkomendasikan untuk diubah dan perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait,
diantara sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
5. Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 38/POJK.04/2014 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

B. Analisis dan Evaluasi
1. Hasil analisis dan evaluasi hukum terkait perlindungan terhadap investor
minoritas pada dimensi kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi
muatan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundangundangan yang di inventarisasi seluruhnya telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan direkomendasikan tetap.
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2. Hasil analisis dan evaluasi hukum terkait perlindungan terhadap investor
minoritas pada dimensi potensi disharmoni ketentuan peraturan
perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang di
inventarisasi terdapat pada Pasal 35, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 29, pasal 33, pasal 34
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, pasal 3 jo. Pasal 4 ayat
(1) jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.
38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan pasal 1 angka 7
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, direkomendasikan diubah.

3. Hasil analisis dan evaluasi hukum terkait perlindungan terhadap investor
minoritas pada dimensi

kejelasan rumusan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang di
inventarisasi terdapat pada pasal 1, pasal 34, pasal 43, pasal 50, pasal 63,
pasal 64, pasal 65, pasal 66 penjelasan pasal 85 ayat (2), pasal 99, pasal
100, dan pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, pasal 1, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, pasal 1, pasal 8, dan pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal, pasal 2, dan pasal 4 Peraturan IX.E.1, Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, pasal 3 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, pasal 1 angka (4) dan pasal 23 huruf (j) Peraturan Otoritas
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Jasa

Keuangan

Nomor.

9/POJK.04/2018

tentang

Pengambilalihan

Perusahaan Terbuka, direkomendasikan diubah.

4. Hasil analisis dan evaluasi hukum terkait perlindungan terhadap investor
minoritas pada dimensi penilaian terhadap materi muatan peraturan
perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang di
inventarisasi terdapat pada pasal 50, dan pasal 101 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal, direkomendasikan diubah.

5. Hasil analisis dan evaluasi hukum terkait perlindungan terhadap investor
minoritas pada dimensi efektivitas implementasi peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang di inventarisasi
terdapat pada pasal 47, pasal 50, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 65,
pasal 66, pasal 97, pasal 99, pasal 101, dan pasal 120 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 4 huruf a (2)
Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu, direkomendasikan diubah.
C. Rekomendasi
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Mencabut : - Mengubah : Pasal 1, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 50, Pasal
61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 85, Pasal 97,
Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 120, untuk ditindaklanjuti oleh
Otoritas

Jasa

Keuangan,

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal,

Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
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- Tindakan lainnya dalam rangka efektifitas pelakasanaan peraturan
perundang-undangan terkait indikator perlindungan terhadap investor
minoritas dalam EODB terlampir.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Mencabut : - Mengubah : Pasal 1, Pasal 82, untuk ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.
- Tindakan lainnya dalam rangka efektifitas pelakasanaan peraturan
perundang-undangan terkait indikator perlindungan terhadap investor
minoritas dalam EODB terlampir.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Mencabut : - Mengubah : Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34 untuk ditindaklanjuti oleh
Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
- Mencabut : - Mengubah : Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 untuk ditindaklanjuti oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM c.q.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5. Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu
- Mencabut : -
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- Mengubah : Pasal 2, Pasal 4, untuk ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.
- Tindakan lainnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan terkait indikator perlindungan terhadap investor
minoritas dalam EODB terlampir.
6. POJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Mencabut : - Mengubah : Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 17 untuk ditindaklanjuti oleh
Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Tindakan lainnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan terkait indikator perlindungan terhadap investor
minoritas dalam EODB terlampir.
7. POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- Mencabut : - Mengubah : Pasal 1, Pasal 23, untuk ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa
Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.
- Tindakan lainnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan terkait indikator perlindungan terhadap investor
minoritas dalam EODB terlampir.
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Lampiran
Pembahasan Pertanyaan-Pertanyaan Ease Of Doing Business 2018 & 2019
Ease of Doing Business (EODB) dalam melakukan penilaian menggunakan
beberapa parameter, yang secara garis besar terbagi atas 2 kelompok
permasalahan, yaitu:

Masing-masing kelompok permasalahan tersebut diuraikan ke dalam 3 indikator
atau index, sebagaimana berikut ini:
Ketentuan benturan kepentingan (conflict of interest regulation index), terdiri
atas:
1.
2.
3.

Keterbukaan informasi terkait tindakan-tindakan benturan kepentingan
(extent of disclosure index)
Pertanggungjawaban direktur dalam terjadi benturan kepentingan (extent of
director liability index)
Kemudahan pengajuan gugatan pemegang saham dalam terjadi benturan
kepentingan (ease of shareholder suits index)

Tata Kelola Pemegang Saham (extent of shareholder governance index), terdiri
atas:
1. Hak-hak pemegang saham (extent of shareholder rights index)
2. Kepemilikan dan pengendalian (extent of ownership and control index)
3. Transparansi korporasi (extent of corporate transparency index)
Selanjutnya masing-masing index atau indikator tersebut dijabarkan menjadi
beberapa pertanyaan dengan bobot penilaian tertentu dengan menggunakan
studi kasus berikut ini:

The business (Buyer):
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-

Is a publicly traded corporation listed on the economy’s most important
stock exchange. If the number of publicly traded companies listed on that
exchange is less than 10, or if there is no stock exchange in the economy, it is
assumed that Buyer is a large private company with multiple shareholders.

-

Has a board of directors and a chief executive officer (CEO) who may legally
act on behalf of Buyer where permitted, even if this is not specifically
required by law.

-

Has a supervisory board (applicable to economies with a two-tier board
system) on which 60% of the shareholder-elected members have been
appointed by Mr. James, who is Buyer’s controlling shareholder and member
of Buyer’s board of directors.

-

Has not adopted any bylaws or articles of association that differ from default
minimum standards and does not follow any nonmandatory codes,
principles, recommendations or guidelines relating to corporate governance.

-

Is a manufacturing company with its own distribution network.

The transaction involves the following details:
-

Mr. James owns 60% of Buyer and elected two directors to Buyer’s fivemember board.

-

Mr. James also owns 90% of Seller, a company that operates a chain of retail
hardware stores. Seller recently closed a large number of its stores.

-

Mr. James proposes that Buyer purchase Seller’s unused fleet of trucks to
expand Buyer’s distribution of its food products, a proposal to which Buyer
agrees. The price is equal to 10% of Buyer’s assets and is higher than the
market value.

-

The proposed transaction is part of the company’s ordinary course of
business and is not outside the authority of the company.

-

Buyer enters into the transaction. All required approvals are obtained, and
all required disclosures made (that is, the transaction is not fraudulent).

-

The transaction causes damages to Buyer. Shareholders sue Mr. James and
the other parties that approved the transaction.

Berikut adalah hasil penilaian EODB 2018 dan 2019 beserta analisa dan
rekomendasi yang dimaksudkan untuk perbaikan EODB tahun 2020.
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No.

Extent of disclosure index (010)

Answer

Score
10

Analysis & Recommendation

1.

Which corporate body is
legally sufficient to approve
the Buyer-Seller transaction?
(EODB 2018)

Shareholders
excluding
interested
parties

3.0

Pursuant to Regulation No. IX.E.1
on Affiliated Transaction and
Conflict of Interest of A Certain
Transaction, Attachment of
Decree of Chairman of the
Supervisory Board of Capital
Markets and Financial Institutions
(known as “BAPEPAM-LK”) No.
KEP-412/BL/2009 (“Regulation
IX.E.1”), the transaction may fall
under “affiliated transaction” or
“conflict of interest transaction”.
Generally speaking affiliated
transaction is defined as
transaction undertaken by an
open company or its controlled
company with affiliate of the
open company or affiliate of its
director(s) or commissioner(s) or
its Main Shareholder
(shareholder which has at least
20% shares of the open company
or known as “Pemegang Saham
Utama”). Conflict of Interest
under Regulation IX.E.1 is defined
as difference of the economic
interests of the open company
and its director(s),
commissioner(s) or it Main
Shareholder which may result in
loss of the open company.

Whose decision is sufficient to
approve the Buyer-Seller
transaction? (EODB 2019)
(0-3)

In case of the transaction falls
under the conflict of interest
transaction, the transaction must
be previously approved by the
independent shareholders
pursuant to the procedures of
general meeting of shareholders
108

No.

Extent of disclosure index (010)

Answer

Score
10

Analysis & Recommendation
specified in Regulation IX.E.1.

2.

Must an external body review
the terms of the transaction
before it takes place? (0-1)

Yes

1.0

Based on Article 2 (a) and 3 (d)
Regulation IX.E.1 , disclosure of
affiliated and conflict of interest
transactions must be furnished
with fairness opinion of the
independent appraiser.

3.

Must Mr. James disclose his
conflict of interest to the
board of directors? (0-2)

Full
disclosure of
all material
facts

2.0

Based on Regulation IX.E.1
affiliated and conflict of interest
transactions are required to be
fully disclosed to the Indonesian
Financial Service Authority
(Otoritas Jasa Keuangan or known
as “OJK” as the successor of
BAPEPAM-LK), shareholders and
public.

4.

Must Buyer disclose the
transaction in published
periodic filings (e.g. annual
reports)? (0-2)

Disclosure on
the
transaction
an on the
conflict of
interest

2.0

Annual Report is generally
governed in Article 66 through
Article 69 of Law No. 40 of 2007
on Limited Liability Companies
(the “Company Law”) in
conjunction with Regulation of
OJK No. 29/POJK.04/2016 on
Annual Report of Issuer and
Public Company.
Furthermore, Article 3 paragraph
(b) (2) of Regulation No. VIII.G.2,
Attachment of Decree of
Chairman of BAPEPAM No. KEP38/PM/1996 on Annual Reports
provides that Annual Report must
include information on conflict of
interest transaction.

5.

Must Buyer immediately
disclose the transaction to the
public and/or shareholders?
(EODB 2018)
Must Buyer immediately
disclose the transaction to the

Disclosure on
the
transaction
and on the
conflict of
interest

2.0

As previously explained affiliated
transaction and conflict of
interest transactions must be
disclosed to public, OJK and
shareholders. Affiliated
transaction must be disclosed no
later than 2 business days as of
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No.

Extent of disclosure index (010)

Answer

Score
10

public? (EODB 2019)

Analysis & Recommendation
the transaction. While conflict of
interest transaction must be
previously approved by the
independent shareholders before
it is undertaken.

(0-2)

No.

Extent of director liability
index (0-10)

Answer

Score
5

Analysis & Recommendation

1.

Can shareholders representing
10% of Buyer’s share capital
sue directly or derivatively for
the damage the transaction
caused to Buyer? (EODB 2018)

Yes

1.0

Article 97 paragraph (6) and
Article 114 paragraph (6) of the
Company Law provide for
derivative suits which may be
undertaken by shareholdoer
representing 10% of the company
share capital against Director or
Commissioner who causes any
loss to the company due to
his/her fault or negligence.

Can shareholders representing
10% of Buyer’s share capital
sue for the damage the
transaction caused to Buyer?
(EODB 2018)

Apart from derivative suits,
Article 61 of the Company Law
also provides that any
shareholder may file any lawsuit
against the company, if the
shareholder suffers any loss due
to a certain corporate action
undertaken based on the
resolutions of General Meeting of
Shareholders (“GMS”), Board of
Directors (“BOD”) and/or Board
of Commissioners (“BOC”).

(0-1)

2.

Can shareholders hold the
interested director liable for
the damage the transaction
caused to Buyer? (EODB 2018)
Can shareholders hold Mr.
James liable for the damage
the transaction caused to
Buyer? (EODB 2019)

Liable if
negligent

1.0

The answer should be “Yes” since
under Article 97 paragraphs (2)
and (3) of the Company Law
expressly provides that a director
is personally liable for any loss of
the company, if the director fails
or neglects to perform his/her
duties in good faith and with full
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No.

Extent of director liability
index (0-10)

Answer

Score
5

(0-2)

Analysis & Recommendation
accountability.
Similar provisions are also
applicable for any commissioner
as stipulated in Article 114
paragraphs (2) and (3) of the
Company Law. In case there are
more than one Director or
Commissioner, they are jointly
liable for such loss (Article 97
paragraph (4) and Article 114
paragraph (4) of the Company
Law).
As previously explained, the
lawsuit filed by shareholders may
be derivative suits as stipulated in
Article 97 paragraph (6) and
Article 114 paragraph (6) of the
Company Law or non-derivative
suits as stipulated in Article 61 of
the Company Law.

3.

Can shareholders hold the
other directors liable for the
damage the transaction
caused to Buyer (0-2)

Not liable

0.0

The answer should be “Yes”.
Please see the analysis contained
in No. 2 above and Article 97
paragraph (4) and Article 114
paragraph (4) of the Company
Law.

4.

Must Mr. James pay damages
for the harm caused to Buyer
upon a successful claim by
shareholders? (0-1)

Yes

1.0

In view of Article 97 paragraphs
(2) and (3) of the Company Law in
conjunction with Article (2) and
(3) of the Company Law, Mr.
James must pay damages for the
harm caused to the Buyer.

5.

Must Mr. James repay profits
made from the transaction
upon a successful claim by
shareholders? (0-1)

No

0.0

The answer should be: “Yes, if the
loss is proven and the repayment
from such profits of the
transaction is claimed by the
shareholders and the court
judgment decides so”.

6.

Is Mr. James disqualified of

No

0.0

The answer should be: “Yes, if the
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No.

Extent of director liability
index (0-10)

Answer

Score
5

fined and imprisoned upon a
successful claim by
shareholders? (EODB 2018)

Analysis & Recommendation
loss is proven and the court
judgment decides so. Mr. James
may be imprisoned if the
contravention is categorised as
criminal action.”

Is Mr. James disqualified upon
imprisoned upon a successful
claim by shareholders? (EODB
2019)
(0-1)
7.

Can a court void the
transaction upon a successful
claim by shareholders? (0-2)

Voidable if
unfair or
prejudicial

2.0

The answer is correct if the loss is
proven and the court judgment
decides so.

No.

Ease of shareholders suits
index (0-10)

Answer

Score2

Analysis & Recommendation

1.

Before suing can shareholders
representing 10% of Buyer’s
share capital inspect the
transaction documents? (0-1)

Yes

1.0

Article 100 paragraph (3) of the
Company Law provides that upon
a written application of any
shareholders, BOD shall allow any
shareholder to inspect the
shareholders register, special
register, any minutes of GMS and
any annual reports of the
company as well as to receive the
copies of minutes of GMS and
annual reports of the company.

2.

Can the plaintiff obtain any
documents from the
defendant and witnesses at
trial? (0-3)

No

0.0

The answer should be “Yes”,
since Article 137 of the
Indonesian Civil Procedures Code
(Herzien Inlandsch Reglement or
known as “HIR”) provides that
any disputing parties may request
to examine any documents used
as the proofs or contested in the
court.

3.

Can the plaintiff request
categories of documents from
the defendant without
identifying specific ones? (0-1)

No

0.0

The answer should be “Yes” since
in practice, the plantiff can
request the defendant to provide
any document deemed relevant
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No.

Ease of shareholders suits
index (0-10)

Answer

Score2

Analysis & Recommendation
to the case through the judges in
accordance with Article 137 of
HIR.

4.

Can the plaintiff directly
question the defendant and
witnesses at trial? (0.2)

Preapproved
questions
only

1.0

The answer should be “Yes” since
in practice the questions of the
plaintiff against the defendant
are not preapproved questions,
although the questions of the
plaintiff is facilitated through the
jugdes.

5.

Is the level of proof required
for civil suits lower than that
of criminal cases? (0.1)

No

0.0

The answer is not entirely correct
since pursuant to Article 3 of
Supreme Court Regulation No. 1
of 1956, the panel of judges in
criminal proceedings is not bound
by any court judgment on civil
case with regard to a certain civil
title.

6.

Can shareholder plaintiffs
recover their legal expenses
from the company? (0-2)

At the
discretion of
the court

0.0

The answer is not entirely correct
and should be: “Yes, subject to
the statement of claim made by
the shareholder and the the court
judgment, as it is on a case-bycase basis).”

No.

Extent of shareholder right
index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation

1.

Does the sale of 51% of
Buyer’s assets require
shareholder approval?

Yes

1.0

Pursuant to Article 102 of the
Company Law, any transfer
and/or encumbrance of the
company’s assets having value of
greater than 50% of the networth
is subject to a prior approval
passed in GMS.

2.

Can shareholders representing
10% of Buyer’s share capital
call for a meeting of
shareholders?

Yes

1.0

Based on Article 79 paragraph (2)
(a) of the Company Law a GMS
may be convened upon request
of the shareholder representing
1/10 of the total shares with valid
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No.

Extent of shareholder right
index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation
voting rights.

3.

Must Buyer obtain its
shareholders’ approval every
time it issues new shares?

Yes

1.0

Based on Article 21 of the
Company Law, capital increase
requires amendment to Articles
of Association (“AOA”) of a
company. Moreover, it is
important to note that under
Article 88 of the Company Law
any amendment to AOA is subject
to GMS resolution attended by
shareholders representing 2/3 of
the total shares with valid voting
rights and approved by 2/3 of the
shareholders attending the GMS.
For open companies, the capital
increase is also subject to the
approval of GMS as stipulated in
Regulation of OJK No.
32/POJK.04/2015 on Capital
Increase of Open Companies By
Issuing Pre-Emptive Rights (“OJK
Regulation 32/2015”).

4.

Do shareholders automatically
receive preemption rights
every time Buyer issues new
shares?

No

0.0

The answer is incorrect since
based on Article 43 of the
Company Law, pre-emption right
is mandatory.
For open companies the capital
increase by issuing new shares is
subject to Rights Issue as
stipulated in OJK Regulation
32/2015.

5.

Must shareholders approve
the election and dismissal of
the external auditor?

Yes

1.0

The appointment and dismissal of
the external auditor is approved
by GMS in Annual GMS.

6.

Are changes to the rights of a
class of shares only possible if
the holders of the affected
shares approve?

Yes

1.0

Classification of shares must be
governed in AOA of a company.
Any change to the rights of a
certain class of shares shall
therefore amend the AOA and
must be approved by the
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No.

Extent of shareholder right
index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation
shareholders or GMS.

7.

Assuming that Buyer is a
limited company, does the
sale of 51% of its assets
require member approval?

Yes

1.0

As earlier explained, pursuant to
Article 102 of the Company Law,
any transfer and/or encumbrance
of the company’s assets having
value of greater than 50% of the
networth is subject to a prior
approval of the shareholders or
GMS.
Furthermore, for an open
companies based on Regulation
No. IX.E.2 on Material
Transactions and the Change of
Core Business, Attachment of
Decree of Chairman of BAPEPAMLK No. KEP-614/BL/2011, any
transfer of the company’s assets
having values of more than 50%
of the company’s equity is subject
to the prior approval of
shareholders through GMS.

8.

Assuming that Buyer is a
limited company, can
members representing 10%
call for a meeting of
members?

Yes

1.0

As abovementioned, based on
Article 79 paragraph (2) (a) of the
Company Law, a GMS may be
convened upon request of the
shareholder representing 1/10 of
the total shares with valid voting
rights.

9.

Assuming that Buyer is a
limited company, must all
members consent to add a
new member? (EODB 2018)

No

0.0

The answer is not entirely
correct. The answer should be:
“Yes, but it depends on the AOA
of the company. Article 59 of the
Company Law provides for the
approval of the company organ
(GMS) for any shares transfer.
Accordingly, most AOAs of
Indonesian companies requires
GMS approval for the shares
transfers”.

Assuming that Buyer is a
limited company, must all or
almost all members consent to
add a new member? (EODB
2019)

Although Article 57 of the
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No.

Extent of shareholder right
index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation
Company Law provides that AOA
of a company may contain
provisions on approval of the
company’s organ for share
transfer, as a matter of fact, most
AOAs of Indonesian companies
contain provisions requiring the
approval of GMS for shares
trasnfers. Accordingly, Article 59
of the Company Law expressly
provides for the procedures of
the approval of company organ
(i.e. GMS) for title transfer of
shares.

10.

Assuming that Buyer is a
limited company, must a
member first offer to sell their
interest to the existing
members before they can sell
to non-members?

No

0.0

The answer is not entirely
correct. The answer should be:
“Yes, but it depends on the AOA
of the company. Article 58 of the
Company Law expressly provides
for the procedure of rights of first
offer (“ROFO”). Accordingly most
AOAs of Indonesian companies
provides for ROFO.”
Although under Articles 57 and
58 of the Company Law ROFO is
not necessarily contained in AOA,
as a matter of fact, most AOAs of
Indonesian companies provides
for ROFO.

No.

1.

Extent of ownership and
control index (0-10)

Answer

Is it forbidden to appoint the
same individual as CEO and
chair of the board of
directors? (EODB 2018)

Yes

Is it forbidden to appoint the
same individual as CEO and
chairperson of the board of

Score

Analysis & Recommendation

7
1.0

Indonesian corporate law follows
two-tier board system, where
BOD performs the managerial
and representative duties, while
BOC performs the supervisory
and advisory duties (Article 1
points (5) and (6) of the Company
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No.

Extent of ownership and
control index (0-10)

Answer

Score

Analysis & Recommendation

7

directors? (EODB 2018)

Law).
The Company Law does not
recognise the concept CEO and
Non Executive Director as known
in the one-tier board system,
however, in practice the AOA of a
company may stipulate the
distinction of roles of each
Director, such as President
Director, Finance Director or
Operation Director. Under
Indonesian corporate law a
Director is not allowed to become
a Commissioner.
In term of the case study, the
BOD herein is assumed as BOC,
since Indonesian corporate law
follows two-tier board system
instead of one-tier board system.

2.

Must the board of directors
include independent and
nonexecutive board
members?

Yes

1.0

As abovementioned, the
Company Law distinguishes the
duties of BOD and BOC and does
not recognise Nonexecutive
Director.
In term of BOC, Article 120 of the
Company Law provides that AOA
may stipulate that BOC must have
an Independent Commissioner.
However, for an open company
an Independent Commissioner is
mandatory in accordance with
OJK Regulation No.
33/POJK.04/2014 on BOD and
BOC of Issuers and Public
Companies (“OJK Regulation
33/2014”).

3.

Can shareholders remove

Yes

1.0

Pursuant to the Company Law the
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No.

Extent of ownership and
control index (0-10)

Answer

Score
7

members of the board of
directors without cause before
the end of their term?

4.

Must the board of directors
include a separate audit
committee exclusively
comprising board members

Analysis & Recommendation
appointment and dismissal of
member of BOD (Article 94 in
conjunction with Article 105) and
BOC (Article 111) is resolved by
GMS.

No

0.0

The answer is not correct. As in
the case study the “Buyer” is a
public company, the answer
should be “Yes”.
Under OJK Regulation No.
55/POJK.04/2015 on
Establishment and Management
Guidelines of Audit Committee,
an open company must have an
Audit Committee established by
BOC.

5.

Must a potential acquirer
make a tender offer to all
shareholders upon acquiring
50% of Buyer?

Yes

1.0

The Mandatory Tender Offer
(“MTO”) following the acquisition
is governed under OJK Regulation
No. 9/POJK.04/2018 on
Acquisition of Open Companies.

6.

Must Buyer pay declared
dividends within a maximum
period set by law?

Yes

1.0

Distribution of dividend is
stipulated in Article 71 of the
Company Law.

7.

Is a subsidiary prohibited from
acquiring shares issued by its
parent company?

Yes

1.0

The prohibition of Crossholding is
governed under Article 36 of the
Company Law.

8.

Assuming that Buyer is a
limited company, must Buyer
have a mechanism to resolve
disagreements among
members?

Yes

1.0

Article 78 of the Company Law,
GMS comprises Annual GMS and
Other GMS. Other GMS is
generally known as Extraordinary
GMS. Disagreement resolution
among the shareholders are
basically made through GMS
(Please also see Article 75 of the
Company Law).

9.

Assuming that Buyer is a
limited company, must a

No

0.0

The Company Law does require
MTO for non-open company.
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No.

Extent of ownership and
control index (0-10)

Answer

Score

Analysis & Recommendation

7

potential acquirer make a
tender offer to all
shareholders upon acquiring
50% of Buyer?

However, the AOA may stipulate
Tag-Along Right provision.

10.

Assuming that Buyer is a
limited company, must Buyer
distribute profits within a
maximum period set by law?

No

0.0

The answer is not entirely correct
since Article 71 paragraph (2) of
the Company Law provides that
after allocation of profit for
reserve fund, the profit shall be
distributed to the shareholders
unless otherwise stipulated by
GMS.

No.

Extent of corporate
transparency index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation

1.

Must Buyer disclose direct and
indirect beneficial ownership
stakes representing 5%?

Yes

1.0

Disclosure of 5% ownership
stakes is governed under OJK
Regulation No. 11/POJK.04/2017
on Reports on Shareholding and
Shareholding Change of Open
Companies.

2.

Must Buyer disclose
information about board
member’s primary
employment and directorships
in other companies?

Yes

1.0

Interlocking Directorship is
generally governed under OJK
Regulation 33/2014.

3.

Must Buyer disclose the
compensation of individual
managers?

Yes

1.0

In our view there is no such
regulation dealing with on this
particular issue.

4.

Must a detailed notice of
general meeting be sent 21
days before the meeting?

No

0.0

The answer is not correct as
under 13 of OJK Regulation No.
32/POJK.04/2014 (“OJK
Regulation 32/2014”), the
detailed agenda of GMS must be
disclosed at the latest 21 days
before the GMS.
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No.

Extent of corporate
transparency index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation

5.

Can shareholders representing
5% of Buyer’s share capital put
items on general meeting
agenda?

Yes

1.0

Pursuant to Article 12 paragraph
(2) of OJK Regulation 32/2014,
shareholder representing 1/20 of
the total shares is entitled to
propose agenda of GMS.

6.

Must Buyer’s annual financial
statements be audited by an
external auditor?

Yes

1.0

Under Article 68 of the Company
Law, the financial statements of
open companies is required to be
audited by external auditor.

7.

Must Buyer disclose its audit
reports to the public?

Yes

1.0

Pursuant to Article 68 paragraph
(4) of the Company Law in
conjunction with Government
Regulation No 24 of 1998 in
conjunction with Government
Regulation No. 64 of 1999 on
Annual Financial Information of
Companies must be disclosed to
public and announced in 1
national newspaper.

8.

Assuming that Buyer is a
limited company, must
members meet at least once a
year?

No

0.0

The answer is not correct and
should be: “Yes”.

Assuming that Buyer is a
limited company, can
members representing 5% put
items on the meeting agenda?

No

9.

Pursuant to Article 78 paragraph
(2) of the Company Law, an
annual GMS must be convened at
the latest 6 months as of the end
of financial year. It means the
shareholders must convene GMS
at least once a year.
0.0

The answer is not entirely
correct.
Although the entitlement of
shareholder(s) representing 5%
to propose GMS agenda is
mandatory for open companies
as stipulated in OJK Regulation
32/2014, such entitlement may
also be applicable for non open
companies, if it is expressly
provided for in its AOA.
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No.

Extent of corporate
transparency index (0-10)

Answer

Score
7

Analysis & Recommendation

10.

Assuming that Buyer is a
limited company, must
Buyer’s annual financial
statements be audited by an
external auditor?

Yes

1.0

Annual financial statements of
non open companies (limited
companies) must be audited by
independent auditors if they fulfil
certain criteria as specified in
Article 68 paragraph (2) of the
Company Law.
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