
 

Proses Go Public Bank Syari’ah 

 

Semua perusahaan tertutup mempunyai kesempatan untuk go public 

yang artinya menjual sebagian sahamnya kepada public dan mencatatkan 

sahamnya di bursa. 

1. Proses untuk Menjadi Perusahaan Publik 

Setiap PT yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan, 

memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya Rp.5000.000.000 

(lima miliyar rupiah) dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan public yang 

terdaftar di bapepam, menjual sekurang-kurangnya Rp.50.000.000 (lima 

puluh juta) saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan (mana 

yang lebih kecil) dan jumlah pemegang saham public sekurang-kurangnya 

500 pihak, dapat menjadi perusahaan public yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa. 

Untuk membantu kelancaran penyiapan berbagai dokumen yang 

diperlukan, termasuk penawaran umum saham kepada public, calon 

perusahaan public menunjuk Penjamin Emisi yang bertugas membantu 

semua persiapan yang diperlukan hingga saham perusahaan dapat 

diperdagangkan dibursa. Calon perusahaan terbuka dapat memilih satu     

atau lebih Penjamin Emisi untuk menunjang proses go public. Selain itu 

juga harus ada persetujuan pemegang saham pendiri melalui RUPS. 

2. Proses Go Public 

Untuk menjadi perusahaan public yang sahamnya dicatatkan dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), perusahaan perlu 



 

memperoleh persetujuan BEJ dengan mengajukan permohonan pencatatan 

kepada BEJ dengan melampirkan dokumen-dokumen dan informasi yang 

diperlukan. Sepanjang dokumen-dokumen dan informasi yang 

disampaikan telah mencukupi dan lengkap, BEJ hanya memerlukan waktu 

10 hari bursa untuk memberikan persetujuan pencatatan. Jika memenuhi 

syarat, BEJ memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal 

dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek. 

Setelah mendapat persetujuan BEJ, calon perusahaan terbuka 

mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk melakukan penawaran umum. 

Pada umumnya, keseluruhan proses penawaran ummum hanya 

memerlukan waktu kurang lebih 10 hari kerja, tergantung berapa lama 

masa penawaran kepada public yang ditentukan oleh calon perusahaan 

terbuka dan penjamin emisi. Setelah masa penawaran umum berakhir, 

maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya 

dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. 

3. Manfaat dan Konsekuensi Go Public 

a. Manfaat: 

1. Memperoleh sumber pendanaan baru, yaitu perolehan dana dari 

hasil penjualan saham kepada public. 

2. Mempermudah akses perusahaan untuk masuk pasar uang melalui 

penerbitan surat hutang, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha, 

karena dengan menjadi  perusahaan public, perusahaan dituntut 

oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja 



 

operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan , sistem pelaporan, 

dan aspek pengawasan. 

4. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan 

pembiayaan melalui penerbitan saham baru. 

5. Peningkatan kemampuan Going Concern, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun, 

termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya 

perusahaan, seperti terjadinya kegagalan pembayaran hutang 

kepada pihak ketiga, perpecahan diantara para pemegang saham 

pendiri atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar. 

Dengan menjadi perusahaan public, kemampuan perusahaan untuk 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya akan jauh lebih 

baik dibandingkan perusahaan tertutup. 

6. Meningkatkan citra dan nilai perusahaan 

b. Konsekuensi: 

1. Berbagi kepemilikan  

2. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. 

 

 


