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ABSTRAK 

 

Para pelaku usaha telah menemukan solusi alternatif untuk menjadi perseroan terbatas 

terbuka tanpa melalui IPO yaitu melalui praktik backdoor listing. Praktik backdoor listing adalah 

akuisisi dan/atau merger perseroan terbatas terbuka atau tercatat oleh perseroan terbatas yang 

belum tercatat, maka dari itu pelaku usaha dapat menjadi pemilik dari perseroan terbatas terbuka 

tanpa melalui IPO. Walaupun praktik backdoor listing memiliki kepentingan yang berbenturan 

antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas 

perlu dilindungi haknya dalam praktik backdoor listing. Penelitian yang digunakan dalam bersifat 

deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

metode yuridis kualitatif. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa praktik backdoor listing 

melalui mekanisme akuisisi dan merger mengakibatkan perubahan pengendalian mayoritas dan 

praktik backdoor listing wajib memperhatikan perlindungan hukum pemegang saham minoritas 

seperti prinsip keterbukaan dan asas appraisal rights. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Backdoor Listing, Akuisisi, 

Merger 

 

LEGAL PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS OF BACKDOOR LISTING 

PRACTICE THROUGH THE ACQUISITION AND MERGER BASED ON LAW NU. 8 

YEAR 1995 REGARDING CAPITAL MARKET AND LAW NU. 40 YEAR 2007 REGARDING 

LIMITED COMPANY 

 

ABSTRACT 

 

The businesses have found an alternative solution to become a public limited company 

without going through the IPO. Backdoor listing practice is acquisition and/or merger with a 

public limited company or a listed company by an unlisted company, and therefore businesses 

able to become the owner of a public limited company without going through the IPO. Although 

the backdoor listing has conflicting interests between mayority shareholders and minority 

shareholders, minority shareholders should be protected his rights in backdoor listing practice. 

The research methods used is descriptive analytic with normative juridical approach. Data were 

analyzed with qualitative juridical methods. Through this research, it is known that backdoor 

listing through the mechanism of acquisition and merger is resulting a change of mayority 

controling and backdoor listing practice has an obligation to regard the minority shareholders 

legal protection as a disclosure principles and an appraisal rights. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang semakin meningkat telah memberikan 

kesempatan yang luas bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan 

usahanya. Dari berbagai bentuk badan usaha, para pelaku usaha cenderung memilih 

perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha untuk menjalankan usahanya. Upaya 

yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan terbatas guna meningkatkan keuntungan 

serta eksistensi usahanya adalah menjadi perseroan publik atau perseroan terbatas 

terbuka dengan penjualan sebagian dari saham baru yang dikeluarkan perusahaan 

kepada publik dengan tujuan untuk mendapatkan dana segar (fresh money) atau yang 

dikenal dengan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Namun, 

kendala utama IPO adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan rumitnya 

berbagai prosedur atau tahapan yang harus dilakukan. 

Para pelaku usaha telah menemukan solusi alternative untuk menjadi perusahaan 

publik atau perseroan terbatas terbuka tanpa perlu melakukan IPO yaitu dengan 

melakukan pengambilalihan (akuisisi) atau penggabungan (merger) dengan perseroan 

yang sudah publik atau perseroan terbatas yang sudah terbuka yang sudah tercatat di 

bursa atau disebut backdoor listing. 

Backdoor Listing diartikan oleh David Logan Scott adalah akuisisi dan merger 

dengan perusahaan yang tercatat oleh perusahaan yang tidak tercatat untuk 

mendapatkan pencatatan di bursa efek.2 Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa 

perseroan terbatas yang melakukan backdoor listing bertujuan untuk membuat 

perusahaannya yang sebelumnya tidak tercatat menjadi perusahaan tercatat dengan cara 

pengambilalihan dan/atau penggabungan dengan perusahaan yang sudah tercatat  dan 

mendapat keuntungan yang terdapat dari perusahaan tercatat atau perusahaan publik. 

Di Indonesia tidak terdapat pengaturan mengenai backdoor listing namun dapat 

mengacu pada peraturan perusahaan di Indonesia peraturan yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) mengenai akuisisi dan 

merger. 

Masyarakat sebagai investor perlu dilindungi haknya dalam setiap aksi 

perusahaan khususnya dalam hal pengambilalihan atau penggabungan, karena 

pembiayaan perusahaan oleh investor di pasar keuangan sangat bergantung pada 

seberapa besar perlindungan hukum terhadap investasi investor tersebut.3  Walaupun 

suatu kegiatan backdoor listing tersebut memiliki halangan – halangan berupa 

banyaknya kepentingan yang berbenturan, pengusaha tetap mau untuk melewati 

halangan tersebut dan menambah keuntungan perusahaan dengan cara backdoor listing. 

Berbagai kemudahan dan keuntungan dalam praktik backdoor listing seharusnya 

sesuai dengan prinsip – prinsip pasar modal yang salah satunya wajib menjamin 

perlindungan hukum bagi publik selaku investor dan calon investor untuk mencapai 

terbentuknya pasar modal yang adil, teratur, dan efisien. Karena tanpa masyarakat atau 

publik sebagai investor, perusahaan tidak akan mendapatkan tambahan modal dan tanpa 

adanya perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat maka perusahaan akan 

kehilangan prestige dan publisitas di pasar sekunder. 

Salah satu contoh kegiatan backdoor listing yang dilakukan di Indonesia adalah 

akuisisi dan rencana merger antara PT Bank Y yang merupakan perusahaan tertutup 
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dan PT Bank Z, Tbk yang merupakan perusahaan publik. kedua perusahaan ini sama – 

sama menjalani usaha di bidang perbankan.  

PT Bank Y 95,18% dimiliki oleh X Bank dan PT Bank Z Tbk dimiliki oleh 

Masyarakat atau publik dengan jumlah saham yaitu 32,81 %. 

PT Bank Y mengakuisisi 33% dari total keseluruhan saham PT Bank Z, Tbk. 

melalui pembelian langsung kepada pemegang saham. Setelah melakukan akuisisi, PT 

Bank Y dan PT Z, Tbk. melakukan penggabungan. 

Berdasarkan pelaksanaan akuisisi dan merger antara PT Z, Tbk dan PT Bank Y, 

selain adanya keinginan untuk merubah PT Bank Y menjadi perseroan terbatas terbuka, 

dapat terlihat adanya perubahan pengendalian menjadi X Bank. Hal tersebut selain 

dikarenakan oleh akuisisi, juga karena adanya pengurangan proporsi kepemilikan 

saham (dilusi saham) seluruh pemegang saham akibat dari adanya penggabungan 

modal karena aksi korporasi berupa penggabungan/merger antara PT Bank Z, Tbk dan 

PT Bank Y. 

Konsentrasi kepemilikan pada sekelompok pemegang saham dapat menyebabkan 

kekuatan pengendalian yang besar pada pemegang saham pengendali, yang pada 

akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan antara pemegang saham 

minoritas dengan pemegang saham mayoritas. pemegang saham yang umumnya 

dirugikan di sini adalah pemegang saham minoritas yang memiliki kontrol sedikit atas 

suatu Perusahaan. 

 

B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah akibat hukum praktik backdoor listing melalui akuisisi dan 

merger terhadap pengendalian saham berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam 

praktik backdoor listing melalui akuisisi dan merger berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang – Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? 

 

II. METODE PENELITIAN 

Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menganalisis data yang 

ada berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan secara menyeluruh dan sistematis yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum 

pemegang saham minoritas dan akibat hukum dari suatu praktik backdoor listing. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif 

yang menitikberatkan pada data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen dan penelitian lapangan 

melalui wawancara dianalisis secara yuridis kualitatif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Akibat Hukum Dalam Praktik Backdoor Listing Melalui Akuisisi Dan Merger 

Antara PT Bank Z, Tbk, PT Bank Y Dan X Bank Berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang – Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Berdasarkan penjelasan mengenai backdoor listing dan berdasarkan fakta 

– fakta yang ada, maka dilihat dari unsur – unsur backdoor listing, pelaksanaan 



akuisisi dan merger PT Bank Z, Tbk merupakan suatu praktik backdoor listing. 

Dalam hal ini, X Bank melakukan backdoor listing terhadap PT Bank Z, Tbk 

dengan melakukan akuisisi sebagian saham PT Bank Z, Tbk oleh X Bank dan 

PT Bank Y yang juga dimiliki oleh X Bank yang kemudian diikuti dengan 

pelaksanaan merger antara PT Bank Z Tbk dengan PT Bank Y dalam tahun yang 

sama. 

Sejak awal para pihak berniat untuk melakukan merger sesaat setelah 

akuisisi PT Bank Z, Tbk dilakukan, hal tersebut tercantum di dalam Surat 

Perihal Pembelian Saham PT Bank Z, Tbk yang dibuat oleh PT Bank Y 

tertanggal 16 Januari 2013 bahkan para pihak mempunyai kewajiban untuk 

melakukan persiapan merger setelah Amended And Restated Agreement For The 

Sale And Purchase Of Shares In PT Bank Z, Tbk. ditandatangani oleh para 

pihak. Jadi di sini terlihat bahwa X Bank dan PT Bank Y bukan hanya berniat 

untuk melakukan akuisisi sebagian saham PT Bank Z, Tbk, tapi juga melakukan 

merger PT Bank Y kepada PT Bank Z, Tbk. 
Akuisisi yang dilakukan oleh X Bank dan PT Bank Y tidak merubah 

pengendalian. Struktur kepemilikan saham setelah terjadinya akuisisi adalah AP 

dengan kepemilikan sebesar 631.785.585 lembar saham, X Bank dengan 

kepemilikan 625.420.710 lembar saham, PT Bank Y dengan kepemilikan 

138.982.380 lembar saham dan masyarakat dengan kepemilikan 920.184.325 

lembar saham. 
Akibat dari merger antara PT Bank Z, Tbk dengan PT Bank Y adalah 

penyatuan aktiva dan pasiva antara kedua perusahaan, pemegang saham PT 

Bank Y akan menjadi pemegang saham PT Bank Z, Tbk sebagai perusahaan 

yang dipilih untuk tetap bertahan dan terjadinya penurunan komposisi 

kepemilikan saham (dilusi saham) karena adanya penyatuan aktiva dan pasiva 

antar keduanya termasuk pula penggabungan modal saham antara PT Bank Y 

dan PT Bank Z, Tbk 

PT Bank Y dimiliki oleh X Bank dengan kepemilikan saham 95,18%, dan 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan kepimilikan saham 4,82%, maka dari 

itu dengan dilakukannya penggabungan modal saham di antara keduanya, X 

Bank dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk akan menjadi pemegang saham di 

PT Bank Z, Tbk. Berdasarkan laporan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik, 

setiap saham yang dimiliki oleh X Bank dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

secara teoritis berhak atas tambahan 1.702.921,2 saham di PT Bank Z, Tbk atau 

seluruhnya berjumlah 2.894.966.040 saham di PT Bank Z, Tbk yang mewakili 

55,55% penambahan modal di PT Bank Z, Tbk setelah penggabungan. Sehingga 

setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT Bank Y dan secara teoritis 

akan ditukar untuk 1.702.921,2 saham.  
Penggabungan modal saham akibat dari merger akan merubah komposisi 

kepemilikan saham PT Bank Z, Tbk, maka struktur kepemilikan saham PT Bank 

Z, Tbk setelah terjadinya merger adalah mayoritas dimiliki oleh X Bank dengan 

jumlah 3.380.747.212 lembar saham dengan jumlah nominal Rp. 

338.074.721.200,- yang setara dengan 66,65 % dan Masyarakat dengan jumlah 

760.005.325 lembar saham dengan jumlah nilai nominal Rp. 76.000.532.500,- 

yang setara dengan 14,98%. 



 Dalam struktur kepemilikan saham di atas, terlihat penggabungan modal 

saham mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi 

saham seluruh pemegang saham PT Bank Z, Tbk dikarenakan adanya 

peningkatan modal yang ditempatkan di PT Bank Z, Tbk oleh modal awal PT 

Bank Y. Saham AP dan pemegang saham minoritas terdilusi menjadi di bawah 

15% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bank Z, Tbk. 

Akuisisi yang dilakukan oleh X Bank memang tidak mengakibatkan 

perubahan pengendalian dalam PT Bank Z, Tbk karena AP masih memiliki 

saham 1% lebih besar dibandingkan dengan X Bank, namun pelaksanaan 

merger antara PT Bank Y dengan PT Bank Z, Tbk mengakibatkan perubahan 

pengendalian. Walaupun akuisisi tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, 

namun setelah adanya akuisisi X Bank telah menjadi pemegang saham cukup 

besar dan mayoritas di PT Bank Z, Tbk yaitu 32%, dengan kepemilikan saham 

yang sudah cukup besar dengan adanya merger sebagaimana yang telah 

direncanakan di dalam Shareholders Agreement tanggal 5 Juni 2012 dan 

Amended And Restated Agreement For The Sale And Purchase Of Shares In PT 

Bank Z, Tbk. tanggal 7 Maret 2013, kepemilikan saham X Bank menjadi jauh 

lebih besar dari AP karena adanya penggabungan modal saham antara keduanya 

dan modal saham PT Bank Y yang menggabungkan diri jauh lebih besar dari 

PT Bank Z, Tbk. Maka dari itu, X Bank menjadi pemegang saham pengendali 

yang memiliki mayoritas kepemilikan saham PT Bank Z, Tbk sampai dengan 

66.65% lembar saham. 

Praktik backdoor listing di sini terlihat dari rencana X Bank untuk 

mengakuisisi dan merger antara PT Bank Y dengan PT Bank Z, Tbk daripada 

melakukan IPO untuk PT Bank Y. Praktik backdoor listing dilakukan secara 

sengaja oleh X Bank terhadap PT Bank Z, Tbk dengan tujuan pengendalian atas 

saham PT Bank Z, Tbk yang dapat memiliki kontrol baik secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap jalannya bisnis PT Bank Z, Tbk. Dengan 

begitu, X Bank yang pada awalnya memiliki perseroan terbatas tertutup yaitu 

PT Bank Y dengan dilakukannya backdoor listing terhadap PT Bank Z, Tbk, X 

Bank menjadi pemilik dan pengendali suatu perseroan terbatas terbuka yaitu PT 

Bank Z, Tbk. 

Praktik backdoor listing melalui mekanisme akuisisi dan merger yang 

dilakukan oleh X Bank dan PT Bank Y terhadap PT Bank Z, Tbk telah 

mengakibatkan perubahan pengendalian saham pada PT Bank Z, Tbk yang 

semula Arifin Panigoro menjadi X Bank yang memiliki perbedaan kepemilikan 

saham cukup besar di antara keduanya. Selain itu, Praktik backdoor listing oleh 

X Bankpun mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan saham seluruh 

pemegang saham PT Bank Z, Tbk termasuk pula pemegang saham minoritas 

yang semula 32.81% menjadi 14.98%. 

Dengan adanya prinsip one share one vote, maka X Bank sebagai 

pemegang saham sebanyak 66,65 % kepemilikan saham dapat menimbulkan 

pengendalian atau kontrol terhadap PT Bank Z, Tbk. Dengan demikian, X Bank 

sebagai pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan 

sendirinya untuk berkuasa  dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan 

dan jalannya bisnis PT Bank Z, Tbk. 



Dengan tidak adanya konsekuensi hukum apapun mengenai pengendalian 

dan perubahan kepemilikan saham akibat praktik backdoor listing melalui 

akuisisi dan merger menyebabkan kerancuan yang mengarah kepada 

ketidakpastian hukum pasar modal di Indonesia. 
 

B. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Praktik Backdoor 

Listing Melalui Akuisisi Dan Merger Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas 

Pengaturan mengenai perlindungan pemegang saham pada UU Perseroan 

Terbatas hanya mengatur secara umum saja sedangkan untuk pemegang saham 

minoritas di dalam suatu perseroan terbatas terbuka yang dalam hal ini praktik 

backdoor listing dapat mengacu kepada UU Pasar Modal dan peraturan – 

peraturan OJK.  
Selain prinsip one share one vote, dalam UU Perseroan Terbatas juga 

mengenal prinsip majority rule minority protection yang mengatur setiap 

tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang 

saham minoritas perseroan terbatas dan prinsip appraisal rights dari pemegang 

saham sebagai salah satu prinsip perlindungan hukum bagi pemegang saham 

secara umumnya. Appraisal rights sebagai salah satu perlindungan hukum bagi 

pemegang saham tercantum di dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 62, dan Pasal 126 

UU Perseroan Terbatas yang mengatur apabila pemegang saham tidak  

menyetujui tindakan perseroan berupa perubahan anggaran dasar, penjualan, 

penjaminan, pertukaran sebagian atau seluruh kekayaan perseroan atau merger, 

konsolidasi atau akuisisi, maka pemegang saham mempunyai hak untuk 

meminta perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. 

Perlindungan hukum bagi pemegang saham secara khusus dalam praktik 

backdoor listing melalui akuisisi dan merger tercantum di dalam Pasal 84 UU 

Pasar Modal, yang pada intinya mengatur apabila perusahaan diwajibkan untuk 

mengikuti ketentuan keterbukaan, kewajaran dan pelaporan. Di dalam 

penjelasan UU Pasar Modal disebutkan bahwa ketentuan dimaksud ditujukan 

untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik yang merugikan 

pemodal dalam transaksi akuisisi atau merger. 

Ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan sudah 

terakomodasi dalam Peraturan OJK Nomor IX.H.1 yang mengatur kewajiban 

dalam rangka akuisisi perusahaan terbuka diantaranya adalah kewajiban 

keterbukaan informasi, kewajiban melakukan penawaran tender, dan jika 

termasuk transaksi material atau benturan kepentingan dengan pemegang saham 

minoritas atau independen wajib mengikuti Peraturan OJK Nomor IX.E.2, serta 

Peraturan OJK Nomor IX.G.1 yang mengatur kewajiban dalam rangka merger 

diantaranya adalah kewajiban keterbukaan informasi dan apabila terjadi 

benturan kepentingan wajib mengikuti Peraturan OJK Nomor IX.E.2. 

Ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporanpun sudah 

ditentukan dengan syarat – syarat di dalam tahapan akuisisi dan merger seperti 

kewajiban untuk mengumumkan rancangan akuisisi atau merger kepada publik 

sebagai salah satu kewajiban keterbukaan, menyewa profesi penunjang yang 

sudah terdaftar di OJK untuk meminta pendapat dan penilaian kewajaran 



terhadap akuisisi dan merger perusahaan sebagai salah satu kewajiban 

kewajaran dan kewajiban untuk memberikan bukti iklan rancangan akuisisi dan 

merger kepada OJK sebagai salah satu kewajiban pelaporan. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa praktik backdoor listing 

melalui akuisisi dan merger perusahaan pada intinya tidak boleh merugikan 

kepentingan pemegang saham minoritas dengan mematuhi ketentuan mengenai 

perlindungan hukum pemegang saham minoritas, sehingga terdapat 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sebagai pihak – pihak 

yang potensial untuk dapat dirugikan dari suatu perbuatan hukum backdoor 

listing. Pada umumnya, pihak yang selalu dirugikan dalam suatu perusahaan 

adalah pemegang saham minoritas yang memiliki kontrol sedikit untuk 

menjalankan perusahaan. 

Praktik backdoor listing X Bank, PT Bank Woori Saudara Indonesia 

terhadap PT Bank Z, Tbk dilakukan melalui pelaksanaan akuisisi dan merger 

secara bertahap pada tahun yang sama.  PT Bank Z, Tbk, PT Bank Z, Tbk dan 

PT Bank Y telah menyusun usulan Rancangan Akuisisi yang telah disetujui 

oleh masing – masing Dewan Komisaris pada tanggal 8 Juni 2012 sebagai 

langkah awal pelaksanaan praktik backdoor listing melalui akuisisi, Namun 

ringkasan rancangan akuisisi saham tidak diumumkan kepada masyarakat. 

Berdasarkan wawancara narasumber yang dilakukan oleh peneliti, PT Bank Z, 

Tbk menganggap bahwa akuisisi yang dilakukan oleh X Bank dan PT Bank Y 

bukan merupakan akuisisi yang merubah pengendalian sebagaimana dimaksud 

di dalam Peraturan Nomor IX.H.1, UU Perseroan Terbatas, PP Nomor 27/1998 

atau PP Nomor 28/1999, maka dari itu, PT Bank Z Tbk tidak memberikan 

pengumuman ringkasan rancangan akuisisi kepada masyarakat sebagaimana 

diwajibkan untuk akuisisi perseroan terbatas terbuka. 

Akuisisi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan OJK Nomor IX.H.1 

adalah pengambilalihan yang secara langsung ataupun tidak langsung merubah 

pengendalian perusahaan. Namun, apabila tidak mengesampingkan Peraturan 

OJK Nomor IX.E.2., transaksi penjualan dan pembelian saham antara PT Bank 

Z, Tbk, PT Bank Y dan X Bank sebagaimana dimaksud dalam Amended And 

Restated Agreement For The Sale And Purchase Of Shares In PT Bank Z, Tbk. 

termasuk dalam pengertian transaksi material sebagaimana dimaksud dalam 

Ketentuan Umum di Peraturan OJK Nomor IX.E.2. 

Transaksi material dalam Peraturan OJK Nomor IX.E.2 adalah setiap 

pembelian saham termasuk juga dalam rangka pengambialihan dan penjualan 

saham dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan 

yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk 

suatu tujuan atau kegiatan tertentu. Transaksi yang dilakukan oleh PT Bank Z, 

Tbk, PT Bank Y dan Bank Woori Korea adalah pembelian dan penjualan saham 

dengan nilai lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen) dari keseluruhan modal 

saham PT Bank Z, Tbk yang dilakukan dalam satu kali transaksi untuk suatu 

tujuan atau kegiatan tertentu, maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh PT 

Bank Z, Tbk, PT Bank Y dan Bank Woori Korea Amended And Restated 

Agreement For The Sale And Purchase Of Shares In PT Bank Z, Tbk. termasuk 

dalam katagori transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan 



OJK Nomor IX.E.2. 

Peraturan OJK Nomor IX.E.2 mengatur transaksi material yang dilakukan 

dengan nilai transaksi 20% sampai dengan 50% tidak memerlukan persetujuan 

di dalam RUPS, namun mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi 

mengenai transaksi material kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat 

kabar harian berbahasa Indonesia dan menyampaikan bukti pengumuman 

tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari setelah transaksi material 

dilaksanakan dengan rincian informasi sebagaimana ditentukan di dalam 

Peraturan OJK Nomor IX.E.2. 

Pengumuman informasi transaksi material diyakini sebagai wujud 

perlindungan hukum bagi pemegang saham baik mayoritas ataupun minoritas 

untuk mendapatkan informasi jalannya perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan 

dasar pertimbangan pembuatan Peraturan OJK Nomor IX.E.2. yang 

menyebutkan bahwa pembuatan Peraturan OJK adalah dalam rangka 

melindungi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan perlindungan 

kepada para pemegang saham. Selain itu, pengumuman informasi suatu 

transaksi material merupakan salah satu wujud dari prinsip keterbukaan 

sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 84 UU Pasar Modal. Keterbukaan 

melalui pengumuman informasi transaksi material merupakan salah satu cara 

untuk tercapainya perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham 

khususnya pemegang saham minoritas dari kelalaian dan/atau kejahatan dari 

perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan fair dan efisien apabila semua 

pemegang saham memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai 

kualitas informasi yang sama. Jadi dengan adanya keterbukaan melalui 

pengumuman informasi transaksi material ini dapat menerapkan prinsip kehati – 

hatian sebelum membuat keputusan mengenai apakah akan mempertahankan 

atau menjual saham yang dimilikinya. 

Dengan adanya ketentuan prinsip keterbukaan dalam suatu transaksi 

material dengan dilakukan pengumuman informasi transaksi material, maka 

seluruh perseroan terbatas terbuka wajib untuk mentaati ketentuan prinsip 

keterbukaan yang khususnya dalam hal ini adalah informasi transaksi material 

melalui pengumuman. 

Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan akuisisi sebagai langkah awal 

praktik backdoor listing X Bank terhadap PT Bank Z, Tbk tidak melaksanakan 

prinsip keterbukaan dengan memberikan pengumuman informasi transaksi 

material yang berisikan rancangan akuisisi sebagaimana tercantum di dalam 

Amended And Restated Agreement For The Sale And Purchase Of Shares In PT 

Bank Z, Tbk. 

Dalam berita acara RUPSLB yang tercantum di dalam Akta Akuisisi 

Nomor 8 tanggal 2 April 2014, PT Bank Z, Tbk tidak menyebutkan bahwa 

RUPSLB untuk akuisisi PT Bank Z, Tbk tidak melaksanakan prinsip appraisal 

rights seperti yang akan dilakukannya dalam pelaksanaan merger sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 6 Konsep Akta Merger dalam Buku Rancangan Merger 

yang menjelaskan bahwa bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan 

rencana merger diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya kepada X Bank 

dan PT Medco Intidinamika. 



Appraisal rights adalah suatu hak yang dimiliki oleh para pemegang 

saham yang tidak setuju dengan tindakan perusahaan, tetapi mereka kalah suara 

dalam RUPS atau aksi korporasi lainnya untuk menjual saham yang 

dipegangnya kepada perusahaan yang bersangkutan sedangkan perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut wajib membeli kembali saham perusahaan yang 

diterbitkan tersebut dengan harga yang wajar sebagaimana yang telah 

ditentukan oleh Pasal 62 dan Pasal 126 UU Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan akuisisi PT Bank Z, Tbk tidak 

melaksanakan prinsip appraisal rights sebagai bentuk pelaksanaan 

perlindungan hukum kepada para pemegang saham PT Bank Z, Tbk. PT Bank 

Z, Tbk seharusnya melaksanakan prinsip appraisal rights sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 62 dan Pasal 126 UU Perseroan Terbatas sebagai 

bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.  

Pada tanggal 22 September 2014, PT Bank Z Tbk. telah memberikan surat 

perihal keterbukaan informasi PT Bank Z, Tbk kepada OJK dan telah 

mengumumkan Ringkasan Rancangan Merger dalam 2 surat kabar Investor 

Daily dan Tribun Jabar. Surat keterbukaan informasi dan pengumuman 

ringkasan rancangan merger merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 

perlindungan hukum kepada masyarakat dan pemegang saham sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Pasal 84 UU Pasar Modal mengenai prinsip 

keterbukaan dan pelaporan. 

Pelaksanaan merger antara PT Bank Z, Tbk dan PT Bank Y sebagai 

langkah kedua dalam praktik backdoor listing oleh Bank Woori Korea dapat 

dikatagorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan 

transaksi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor IX.E.1, 

karena merger dilakukan PT Bank Z, Tbk dengan PT Bank Y yang merupakan 

pemegang saham PT Bank Z, Tbk lewat kepemilikan langsung PT Bank Y dan 

X Bank. 

Pasal 1 angka 1 huruf (e) Peraturan IX.E.1 mendefinisikan bahwa 

benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis 

perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, 

pemegang saham utama perusahaan dalam suatu transaksi yang dapat 

merugikan perusahaan dimaksud. 

Demi melaksanakan perlindungan hukum kepada pemegang saham 

minoritas dalam pelaksanaan merger, PT Bank Z, Tbk wajib untuk 

melaksanakan RUPS bagi pemegang saham independen yang tidak memiliki 

benturan kepentingan dengan transaksi dimaksud. RUPS untuk menyetujui 

transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan 

dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang 

disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan 

kepentingan; RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili 

lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih 

dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; dalam hal kuorum tidak 



tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh 

pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh 

pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham indepnden yang hadir dalam RUPS; 

dan dalam hal kuorum kehadiran RUPS Kedua tidak tercapai maka atas 

permohonan perusahaan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil 

keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh 

OJK. 

Berdasarkan analisis peneliti, perlindungan hukum yang diberikan oleh PT 

Bank Z, Tbk, PT Bank Y dan X Bank kepada pemegang saham minoritas dalam 

praktik backdoor listing berupa prinsip keterbukaan dan prinsip appraisal rights 

tidak dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU Perseroan 

Terbatas, UU Pasar Modal dan Peraturan OJK. Semestinya bentuk – bentuk 

perlindungan hukum kepada pemegang saham yang sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam ketentuan peraturan UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar 

Modal wajib diberikan oleh para pihak yang melaksanakan praktik backdoor 

listing. 
 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menyimpulkan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Praktik backdoor listing dilakukan secara sengaja oleh X Bank terhadap PT Bank Z, 

Tbk melalui mekanisme akuisisi dan merger dengan PT Bank Y yang dimiliki oleh X 

Bank mengakibatkan pengendalian mayoritas oleh X Bank dengan tujuan kepemilikan 

perseroan terbatas terbuka atas PT Bank Z, Tbk dengan cara pengambilalihan 

sebagian saham dan pendilusian saham para pemegang saham PT Bank Z, Tbk akibat 

dari penggabungan modal saham antara kedua perusahaan. Praktik backdoor listing, 

mengakibatkan Y Bank menjadi pemilik dari perseroan terbatas terbuka daripada 

melakukan IPO atas PT Bank X. 

2. Praktik backdoor listing oleh X Bank melalui mekanisme akuisisi dan merger antara 

PT Z, Tbk dengan PT Bank Y belum memperhatikan perlindungan hukum pemegang 

saham minoritas PT Bank Z, Tbk dengan tidak memperhatikannya prinsip 

keterbukaan dan asas appraisal rights untuk pemegang saham minoritas sebagaimana 

yang telah diamanatkan dalam Pasal 84 UU Pasar Modal, Pasal 37 ayat (1), Pasal 62 

dan Pasal 126 UU Perseroan Terbatas karena tidak melaksanakannya pengumuman 

transaksi material perusahaan dan tidak memberikan kesempatan bagi para pemegang 

saham yang tidak setuju atas tindakan penjualan saham PT Bank Z, Tbk untuk 

menjual kepada perusahaan atau pemegang saham. 

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas maka beberapa hal yang dapat disarankan yaitu : 

1. Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia dan eksistensi praktik backdoor 

listing di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pengaturan dan konsekuensi hukum yang 

tegas mengenai praktik backdoor listing yang mempunyai tujuan untuk pengendalian 

dan kepemilikan dari perseroan terbatas terbuka. 

2. OJK diharapkan dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas perseroan terbatas terbuka yang dapat diindikasikan menjadi target praktik 

backdoor listing oleh para pelaku usaha dan menegaskan sanksi hukum bagi 

perusahaan yang tidak memberikan hak – hak kepada pemegang saham minoritas 



dalam hal ini adalah aspek keterbukaan dan asas appraisal rights bagi pemegang 

saham minoritas. 
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