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PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN PERUSAHAAN GO PUBLIC 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995  

TENTANG PASAR MODAL 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip 

keterbukaan perusahaan Go Public,  serta untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi 

perusahaan Go Public yang melanggar prinsip keterbukaan. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian normative sehingga ditemukannya penerapan prinsip keterbukaan 

perusahaan Go Public bertujuan untuk melindungi investor, serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal. Sedangkan sanksi yang dikenakan 

bagi perusahaan Go Public yang melanggar prinsip keterbukaan dapat berupa sanksi 

pidana, sanksi perdata dan/atau sanksia dministratif. 

 

Kata Kunci :PrinsipKeterbukaan, Perusahaan Go Public 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to find out about the application of the principle of 

openness of the company Go Public, as well as to find out how the sanctions for the 

company going Public in violation of the principle of openness. This research is a 

kind of normative research so that the discovery of the application of the principle of 

openness of the company Go Public aims to protect investors, and to increase public 

confidence towards the capital markets. While the sanctions imposed for the company 

going Public in violation of the principle of openness can be criminal sanctions, civil 

penalties and/or administrative sanctions. 

 

Key Words : Principle of openness, the Go Public company 
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I.PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya zaman, perekonomian yang pesat, 

gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, 

mempengaruhi pertumbuhan lembaga investasi dengan baik.Masyarakat 

modern sekarang ini sudah banyak yang memanfaatkan lembaga investasi 

Pasar Modal sebagai sarana berinvestasi.Masyarakat investor membeli saham 

melalui penawaran umum pada pasar sekunder.Perusahaan yang dapat 

melakukan penawaran umum adalah perusahaan Go Public. 

Bagi suatu calon perusahaan Go Public, sebelumnya perlu 

menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan.Calon perusahaan juga perlu 

menyiapkan proses penawaran umum saham kepada publik yang dibantu oleh 

penjamin pelaksana emisi (underwriter) yang telah ditunjuk oleh calon 

perusahaan publik hingga perdagangan saham di Bursa.Kemudan calon 

perusahaan Go Public juga harus menyiapkan prospektus sebagai langkah 

pengenalan calon perusahaan Go Public kepada investor, serta untuk menarik 

minat dari calon investor. Prospektus tentunya diharuskan berisi segala 

informasi yang akurat dan relevan terkait dengan informasi perusahaan calon 

perusahaan Go Public tersebut. 

Namun, tidak banyak calon perusahaan Go Public atau perusahaan Go 

Public itu sendiri yang melakukan pelanggaran dengan memberikan informasi 

yang tidak benar atau yang bersifat menyesatkan. Hal tersebut tentu akan 

menimbulkan risiko berupa kerugian bagi calon investor, investor dan pihak-
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pihak yang berkaitan dengan itu. Berkenaan dengan hal itu, untuk dapat 

mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko, di dalam setiap 

perusahaan Pasar Modal harus menerapkan prinsip keterbukaan sebagaimana 

yang telah disyaratkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. 

Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan mengenai seluruh 

informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh 

terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek 

tersebut. Yang dimaksud dengan informasi material adalah informasi atau 

fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat 

mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon 

pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta 

tersebut. 

Selain itu perusahaan emiten atau perusahaan Go Public juga wajib 

membuat laporan keuangan secara berkala yang diserahkan kepada Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang telah diganti menjadi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkannya kepada investor 

perusahaan emiten.Selain melaporkannya kepada OJK, perusahaan emiten 

juga wajib mengumumkan laporan keuangan tersebut termasuk segala 

informasi material kepada investor sebagai wujud penerapan prinsip 

keterbukaan agar terhindar dari praktik kecurangan terutama praktik Late 

Trading dan Market Timing. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka 
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perusahaan emiten tersebut sudah dianggap melakukan pelanggaran dalam 

prinsip keterbukaan.Tidak menutup kemungkinan juga akibat tidak 

diterapkannya prinsip keterbukaan tersebut maka akan muncul beberapa 

praktik curang di dalam Pasar Modal, yang juga memang sering ditemukan di 

dalam Pasar Modal itu sendiri, „'seperti:
1
 

1. Penggunaan NomineeSaham 

Penggunaan saham nominee adalah praktik penggunaan saham 

dengan atas nama orang lain yang bersedia pasang badan dengan 

imbalan tertentu. 

2. Insider Trading 

Insider trading adalah perdagangan saham oleh “orang dalam” 

untuk memanipulasi harga saham atau praktik perdagangan saham 

dengan memanfaatkan informasi orang dalam (insider trading). 

3. Permainan Harga Saham 

Modus yang sering dimainkan adalah menaikkan atau menurunkan 

harga saham tertentu, yang bertujuan memusatkan semua saham itu ke 

tangan satu atau sekelompok orang. 

4. Manipulasi Harga Saham 

Manipulasi (penurunan) harga saham atau perdagangan semu 

dengan teknik penjualan saham dengan hanya satu lot saham pada 

akhir sesi perdagangan sehingga besoknya, ketika perdagangan dibuka 

kembali, muncul harga yang murah. 

5. Pengaturan Indeks Saham 

Pengaturan indeks harga saham dilakukan dengan pertaruhan 

besarnya indeks harga saham gabungan (IHSG) oleh sekelompok 

orang menjelang penutupan sesi perdagangan saham. 

6. Sarana Money Politics 

Adanya pelaku-pelaku Pasar Modal yang menjadikan pasar saham 

sebagai sarana money politics, biasanya dilakukan menjelang 

pemilihan umum (Pemilu). 

7. Sarana Pencucian Uang 

Para pengusaha yang mendapatkan “uang panas” atau dana yang 

tidak jelas atau dikeragui sumbernya, seperti dari perdagangan illegal 

atau bisnis perjudian atau hasil dari korupsi kemudian 

                                                             
1
Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2009, hlm. 122  
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menanamkannya di Pasar Modal, dengan cara membeli saham-saham 

dari perusahaan yang diperdagangkan. 

8. Praktik Late Trading 

Praktik late trading di Reksa Dana adalah perdagangan untuk 

kepentingan Reksa Dana yang dilakukan di luar bursa. 

9. Praktik Market Timing 

Praktik market timing di Reksa Dana adalah adanya keuntungan 

yang tidak ditransfer ke nilai aktiva bersih (NAB) perdagangan 

perusahaan. 

10. Menyamakan Produk Reksa Dana Seperti Deposito 

Perusahaan pengelola Reksa Dana (dan bekerja sama dengan bank) 

menjanjikan keuntungan pasti atau penghasilan tetap untuk produk 

Reksa Dana. Jadi, persis deposito, padahal NAB Reksa Dana bisa lebih 

rendah dari tingkat suku bunga deposito. 

 

Dengan adanya prinsip keterbukaan diharapkan dapat membuat 

perusahaan emiten lebih memperhatikan soal perlindungan kepada 

investor.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk 

membahas tentang prinsip keterbukaan perusahaan emiten atau Go Public 

demi memberi kepastian hukum bagi para investor perusahaan emiten 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ke 

dalam bentuk Penyusunan Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip 

Keterbukaan Perusahaan Go Public Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal”. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dirusmuskan beberapa masalah, 

yakni: 

1. Bagaimanakah penerapan prinsip keterbukaan perusahaan Go Public pada 

Pasar Modal? 

2. Bagaimanakah sanksi bagi perusahaan Go Public yang melanggar prinsip 

keterbukaan pada perdagangan efek dalam Pasar Modal? 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip keterbukaan pada Pasar Modal. 

2. Untuk mengetahui bagaimana sanksibagi perusahaan Go Public yang 

melanggar atau menyalahi prinsip keterbukaan. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penyusun, penelitian inibermanfaat untuk mengetahui bagaimana 

prinsip keterbukaan pada Pasar Modal. 

2. Dapat memberikan pemahaman kepada investor dan manajer investasi 

mengenai bagaimana sanksi bagi perusahaan Go Public jika perusahaan 

tersebut melanggar atau menyalahi prinsip keterbukaan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang bersumber dari 

bahan hukum kepustakaan dan aturan Perundang-undangan, dan metode 

pendekatannya adalah pendekatan Perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan historis hukum(historical law approach). 

 



6 

 

II.PEMBAHASAN 

A. Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Go Public Pada Pasar Modal 

 

Prinsip keterbukaan adalah suatu prinsip yang sangat penting yang 

harus ada dan diterapkan di dalam perusahaan Pasar Modal.Berbeda dengan 

perusahaan perbankan yang menerapkan prinsip kerahasiaan bank, di dalam 

perusahaan Pasar Modal justru menerapkan prinsip keterbukaan yang 

merupakan suatu prinsip yang diharapkan mampu melindungi hak dan 

kepentingan dari investor Pasar Modal. 

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa
2
: 

“Keterbukaan (disclosure) adalah pedoman umum yang 

mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang 

tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada 

masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material 

mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap 

keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek 

tersebut”. 

 

Prinsip keterbukaan di dalam Pasar Modal berkaitan dengan masa 

sebelum listing dan masa sesudah listing.Pada saat masa sebelum listing bagi 

perusahaan Go Public sebelum melakukan penawaran umum harus 

mengeluarkan prospektus yang berisi data perusahaan atau jati diri perusahaan 

tersebut yang bertujuan untuk menarik minat calon investor dengan catatan 

bahwa prospektus harus disusun berdasarkan fakta dan bersifat relevan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada masa 

                                                             
2
Indonesia, Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
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sesudah listing, perusahaan Go Public harus membuat laporan keuangan 

secara berkala yang diberikan kepada Bapepam (OJK) dan diumumkan 

kepada investor. 

Penyampaian informasi yang akurat dan memadai di dalam 

pengelolaan Pasar Modal oleh emiten atau perusahaan publik tentunya sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat investor dalam membuat suatu keputusan 

mengenai kemungkinan resiko dan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil 

investasinya.Keterbukaan informasi atau transparansi sebagai wujud 

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat 

dikenakan sanksi. 

Menurut Bismar Nasution, setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan 

(disclosure) dalam Pasar Modal, yang antara lain sebagai berikut:
3
 

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar 

Dalam hal ini, kepercayaan investor sangat relevan ketika 

munculnya ketidakpercayaan publik terhadap Pasar Modal yang 

pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara 

besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran Pasar 

Modal (bursa saham). 

2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien 

Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan 

wajib.Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi 

teknis bagi anggota saham dan profesional pasar. 

3. Memberi perlindungan terhadap investor 

Dengan adanya keterbukaan maka secara tidak langsung akan 

member perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat 

perjanjian pembelian saham oleh investor, kemudian terdapat 

penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya 

pernyataan (misrepresentation) informasi, maka perlindungan 

                                                             
3
Adrian Sutedi, Op.cit, Hlm.99 
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investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagaimana 

diatur dalam KUHPerdata hanya sebatas pembatalan perjanjian 

transaksi saham. 

 

Selain merupakan suatu langkah dalam rangka melindungi para 

investor Pasar Modal, penerapan prinsip keterbukaan di dalam suatu 

perusahaan Pasar Modal juga akan berdampak positif bagi perusahaan Pasar 

Modal tersebut, dengan menerapkan prinsip keterbukaan, perusahaan Pasar 

Modal akan lebih mendapat kepercayaan dari para masyarakat investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dengan begitu, akan 

menjadi sebuah keuntungan tidak hanya bagi perusahaan Pasar Modal, namun 

juga para investor dari perusahaan Pasar Modal itu sendiri. 

Prinsip keterbukaan berkaitan dengan masa sebelum dan sesudah 

listing. Proses yang paling terkait dengan perdagangan efek pada Pasar Modal 

ini adalah masa sesudah listing, namun tidak berarti masa sebelum listing 

diabaikan begitu saja. Pada masa sebelum listing, perusahaan tetap harus 

menerapkan prinsip keterbukaan tersebut dengan cara mengeluarkan 

prospektus pada saat perusahaan Go Public. Adapun tentang prospektus 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang 

keadaan perusahaan Pasar Modal agar investor tidak salah dalam memilih 

perusahaan Pasar Modal sebagai tempat menanamkan modal mereka. 
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B. Sanksi Bagi Perusahaan Go Public Yang Melanggar Prinsip Keterbukaan 

Pada Perdagangan Efek Dalam Pasar Modal 

Adapun sanksi yang dapat dikenakan bagi perusahaan Go Public 

yang melanggar prinsip keterbukaan yang diterapkan di dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
4
 

1. Sanksi Administratif 

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam 

kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan 

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pihak yang dapat 

dijatuhkan sanksi adalah: 

a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam. 

b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam. 

c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam. 

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam 

kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu); 

c. Pembatasan kegiatan usaha; 

d. Pembekuan kegiatan usaha; 

e. Pencabutan izin usaha; 

f. Pembatalan persetujuan; dan 

g. Pembatalan pendaftaran. 

Untuk sanksi denda UUPM Pasal 102 Ayat 3 menyatakan bahwa 

sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP 

No.45 Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi 

yaitu: 

a. Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan 

maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

b. Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan 

maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

c. Denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

untuk pihak yang bukan orang perseorangan. 

d. Denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

untuk orang perseorangan. 

                                                             
4
Ibid, hlm. 274-276.  
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2. Sanksi Perdata 

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UUPT di 

mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula.UUPT 

dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan 

pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata 

kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang 

tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada 

perusahaan. 

a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUH 

Perdata Pasal 1365). 

UUPM Pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak secara 

sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan 

tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas 

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal. Pasal ini bersemangat Sama dengan KUH Perdata 

Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.Dengan 

adanya UUPM Pasal 111 ini diharapkan setiap pihak yang 

mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang 

pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan 

bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan. 

b. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu 

perjanjian. 

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya 

pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah 

dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). 

Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah
5
: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

c. Gugatan berdasarkan UUPT Pasal 85 Ayat 2 untuk direksi dan 

ayat 98 untuk komisaris perseroan terbuka. 

Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat saja dilakukan oleh 

pengelola perseroan, yaitu direksi dan komisaris. UUPT 

menganut sistem pertanggungjawaban pada perseroan karena 

ia merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tersebut 

disebabkan oleh pengurus perseroan, maka 

pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada perseroan, 

                                                             
5
Salim H.S, Pangantar Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.7 
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direksi, dan komisaris harus bertanggung jawab. Bapepam 

menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal 

terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi 

tersebut, diharapkan kontrol pemegang saham atas pengurus 

perseroan di dalam menjalankan tugasnya akan berjalan. 

 

3. Sanksi Pidana 

UUPM (Pasal 103-110) mengancam setiap pihak yang 

terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam 

hukuman pidana penjara bevariasi antara satu sampai sepuluh 

tahun. 

Selain itu, dalam UUPM Pasal 107 menegaskan bahwa setiap 

pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain 

atau menyesatkan Bapepam (OJK), menghilangkan, 

memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, 

menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang 

memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam 

(OJK) termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
6
 

 

Dengan adanya pemberian sanksi terhadap tindakan tersebut yang 

tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, terlebih juga 

kerugian terhadap investor dari suatu perusahaan itu sendiri diharapkan 

mampu memberi efek jera, serta sekaligus sebagai peringatan bagi 

perusahaan Go Public agar lebih menyadari pentingnya penerapan prinsip 

keterbukaan di dalam suatu perusahaan khususnya pada perusahaan Pasar 

Modal, serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-

undang serta peraturan yang berlaku. 

 

 

                                                             
6
Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet. 2, Kencana, 

Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 239. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip keterbukaan wajib diterapkan dalam setiap perusahaan 

publik/emiten khususnya Pasar Modal seperti yang telah diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk 

menyampaikan segala informasi dimulai dari masa sebelum listing dan 

masa sesudah listing. 

2. Bagi setiap perusahaan Go Public yang telah terbukti melanggar prinsip 

keterbukaan di dalam Pasar Modal akan dikenai sanksi. Adaun sanksi 

yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif, sanksi perdata, dan 

sanksi pidana. Bapepam (OJK) dalam hal ini berwenang untuk 

memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda bagi 

perusahaan Go Public yang telah terbukti melanggar prinsip keterbukaan 

di dalam Pasar Modal. 

B. Saran 

1. Prinsip keterbukaan selain bertujuan untuk melindungi investor juga 

untuk kemajuan perusahaan Pasar Modal itu sendiri. Ketika 

kepercayaan , masyarakat investor semakin meningkat terhadap Pasar 

Modal, maka Pasar Modal pun akan semakin berkembang untuk itu, 
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sehingga diharapkan kepada seluruh perusahaan Pasar Modal agar 

menyadari bahwa penerapan prinsip keterbukaan adalah demi 

menjamin masa depan dari perusahaan itu sendiri, serta diharapkan 

pula bagi masyarakat investor dan atau masyarakat calon investor agar 

lebih berhati-hati lagi dalam memilih perusahaan sebagai tempat 

penanaman modal atau akan lebih baik jika tidak memiliki waktu atau 

bahkan pengetahuan yang cukup terhadap perusahaan Pasar Modal, 

sebaiknya memilih perusahaan Reksa Dana karena dalam hal ini Reksa 

Dana telah mewakili investor dalam memilih perusahaan Pasar Modal 

dengan resiko yang rendah pula. 

2. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal 

menimbulkan kerugian bagi investor dan perusahaan itu sendiri. 

Tentunya yang menjadi tugas untuk mengawasi setiap kegiatan suatu 

perusahaan Pasar Modal adalah Bapepam (OJK), yang oleh demikian 

pentingnya bagi Bapepam (OJK) agar lebih meningkatkan 

pengawasan dalam kegiatan suatu perusahaan. Meski bukan hanya 

Bapepam (OJK) satu-satunya yang dibutuhkan dalam rangka 

mengurangi jumlah kasus pelanggaran prinsip keterbukaan juga tidak 

lepas dari peran para pihak yang salah satunya adalah peran profesi 

penunjang dalam memberi penilaian terhadap perusahaanGo Public 

agar lebih teliti dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 
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ketentuan yang telahdiatur, serta peran pemerintah dalam mengurangi 

jumlah kasus pelanggaran prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal.  
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