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PERATURAN BARU OTORITAS JASA 

KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI 

MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN 

USAHA  

Prakata 

Dalam rangka mengakomodir perkembangan hukum dan dinamika praktek yang 

terjadi dalam kurun waktu hampir 9 tahun sejak diterbitkannya Peraturan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) 

No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material 

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, beserta Peraturan No. IX.E.2 yang 

merupakan lampirannya (Peraturan IX.E.2), pada tanggal 21 April 2020, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru mengenai transaksi 

material dan perubahan kegiatan usaha utama melalui Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 

Kegiatan Usaha (POJK 17/2020).  

Dengan diterbitkannya POJK 17/2020, Peraturan IX.E.2 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 6 bulan terhitung sejak POJK 17/2020 

mulai berlaku. 

Ketentuan-Ketentuan Penting 

Berikut adalah beberapa perubahan yang kami anggap penting dalam 

POJK 17/2020 untuk dapat menjadi perhatian perusahaan terbuka. 

1. Definisi Transaksi Material 

Transaksi material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi 

batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 (Transaksi 
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Material). Dalam penjelasan POJK 17/2020 diatur bahwa yang 

dimaksud dengan Transaksi Material antara lain:  

(a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau 

kegiatan usaha tertentu;  

(b) pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-

menukar aset atau segmen operasi;  

(c) perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;  

(d) sewa-menyewa aset;  

(e) pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;  

(f) penjaminan aset perusahaan terbuka dan/atau 

perusahaan terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan 

(g) pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee).  

Dengan demikian terlihat bahwa POJK 17/2020 mendefinisikan 

Transaksi Material secara jauh lebih luas dari Peraturan IX.E.2 

karena jenis-jenis transaksi yang diatur di dalam POJK 17/2020 

hanya merupakan contoh-contoh transaksi yang dapat 

memenuhi definisi Transaksi Material. Dengan kata lain, dapat 

diinterpretasikan bahwa transaksi apapun yang memenuhi 

batasan nilai berdasarkan POJK 17/2020 dapat masuk dalam 

kategori Transaksi Material.  

2. Kewajiban Transaksi Material 

POJK 17/2020 mengatur bahwa apabila suatu perusahaan terbuka 

hendak melakukan Transaksi Material, perusahaan terbuka 

tersebut wajib melaksanakan hal sebagai berikut: 

(a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar 

dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran 

transaksi dimaksud; 

(b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap 

Transaksi Material kepada masyarakat (sebagaimana 

dijelaskan lebih lanjut dalam butir 4 di bawah ini); 

(c) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya 

kepada OJK; 



 

 

(d) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam 

hal: 

(i) Transaksi Material lebih dari 50% dari ekuitas 

perusahaan terbuka; 

(ii) Transaksi Material yang dilakukan oleh 

perusahaan terbuka yang mempunyai ekuitas 

negatif lebih dari 25% dari total aset perusahaan 

terbuka; atau 

(iii) laporan penilai menyatakan bahwa Transaksi 

Material yang akan dilakukan adalah tidak wajar; 

dan 

(e) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada 

laporan tahunan. 

Dengan kata lain, POJK 17/2020 memberikan kewajiban baru 

yaitu pelaporan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada 

laporan tahunan, yang mana sebelumnya tidak diatur dalam 

Peraturan IX.E.2.   

3. Batasan Nilai Transaksi Material 

Dalam POJK 17/2020 terdapat pengaturan khusus terkait batasan 

nilai Transaksi Material untuk transaksi perolehan dan pelepasan 

atas perusahaan atau segmen operasi yang dikategorikan sebagai 

Transaksi Material dalam hal:  

(a) nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas 

perusahaan terbuka;  

(b) total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset 

perusahaan terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 

20%;  

(c) laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih 

perusahaan terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 

20%; atau  



 

 

(d) pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan 

pendapatan usaha perusahaan terbuka nilainya sama 

dengan atau lebih dari 20%. 

Transaksi Material Perusahaan Terbuka Ber-ekuitas Negatif 

POJK 17/2020 menambahkan pengaturan mengenai Transaksi 

Material yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang 

mempunyai ekuitas negatif, dimana transaksi perusahaan 

terbuka tersebut akan dikategorikan sebagai Transaksi Material 

apabila nilai transaksinya sama dengan 10% atau lebih dari total 

aset perusahaan terbuka tersebut. Adapun Transaksi Material 

untuk perusahaan terbuka berekuitas negatif wajib terlebih 

dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) dalam hal nilai transaksi lebih dari 25% dari total aset 

perusahaan terbuka tersebut. 

Perhitungan Nilai Transaksi Material 

Berbeda dengan Peraturan IX.E.2 yang mendasarkan perhitungan 

nilai Transaksi Material, salah satunya, pada laporan keuangan 

tengah tahunan terkini yang disertai laporan akuntan dalam 

rangka penelaahan terbatas paling sedikit untuk akun ekuitas, 

perhitungan nilai Transaksi Material dalam POJK 17/2020 

dihitung, salah satunya, berdasarkan laporan keuangan 

triwulanan terkini yang disertai laporan akuntan atas hasil reviu 

ataupun audit. Apabila belum disampaikan ke OJK, maka 

perusahan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan 

tersebut. 

Penambahan Ketentuan Transaksi Material yang Membutuhkan RUPS 

Selain Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 

huruf d di atas yang mengandung transaksi afiliasi serta 

Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan, 

POJK 17/2020 menambahkan Transaksi Material yang berpotensi 

mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan 

terbuka sebagai salah satu kondisi yang mewajibkan perusahaan 

terbuka untuk menunjuk penilai, mengumumkan Keterbukaan 

Informasi, serta memperoleh persetujuan dari para pemegang 

saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka. Ketentuan ini tidak memberikan standar yang jelas 



 

 

mengenai situasi seperti apa yang dapat menyebabkan kondisi 

terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka dan 

apakah keberadaan pendapat kewajaran dapat menyelesaikan isu 

ini.  

4. Keterbukaan Informasi  

Pengumuman transaksi material dan perubahan kegiatan usaha 

bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek 

wajib dilakukan melalui paling sedikit situs web perusahaan 

terbuka dan situs web bursa efek, sedang untuk perusahaan 

terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib 

dilakukan melalui paling sedikit situs web perusahaan terbuka 

dan 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran 

nasional atau situs web yang disediakan OJK.  

Dengan demikian, terdapat perubahan yang cukup signifikan 

terkait media pengumuman Transaksi Material dan perubahan 

kegiatan usaha dalam POJK 17/2020, dimana sebelumnya diatur 

dalam Peraturan IX.E.2 bahwa media pengumuman wajib 

dilakukan melalui surat kabar. 

Keterbukaan Informasi Transaksi Material 

Lebih lanjut, terdapat penambahan ketentuan untuk keterbukaan 

informasi untuk Transaksi Material yang berpotensi 

mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan 

terbuka, dimana informasi yang wajib diumumkan juga meliputi 

proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan 

perusahaan terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan 

laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan ketentuan 

tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan 

penilaian.  

Keterbukaan Informasi Pengurangan Kegiatan Usaha 

POJK 17/2020 kini mengatur komponen keterbukaan informasi 

untuk perusahaan terbuka yang melakukan perubahan kegiatan 

usaha berupa pengurangan kegiatan usaha. Keterbukaan 

informasi ini wajib memuat paling sedikit:  



 

 

(a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya 

perubahan kegiatan usaha;  

(b) informasi keuangan segmen operasi;  

(c) analisis manajemen atas kerugian segmen operasi;  

(d) pernyataan manajemen bahwa pengurangan tersebut 

tidak mengganggu kelangsungan usaha perusahaan 

terbuka; dan  

(e) tanggal keputusan perubahan kegiatan usaha.  

5. Pengecualian Transaksi Material  

Penambahan Pengecualian Transaksi Material  

POJK 17/2020 mengatur bahwa hal-hal tertentu sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 POJK 17/2020 dikecualikan dari kewajiban 

(i) penggunaan penilai dan (ii) persetujuan RUPS untuk 

Transaksi Material, namun tetap diwajibkan untuk melakukan 

kewajiban Transaksi Material lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam butir 2 di atas. 

Pengecualian yang diatur dalam Pasal 11 POJK 17/2020 tersebut 

pada dasarnya sama dengan pengecualian yang diatur dalam 

angka 3 Peraturan IX.E.2, dengan penambahan hal-hal sebagai 

berikut: 

(a) transaksi yang dilakukan melalui proses lelang dalam hal 

perusahaan terbuka sebagai peserta lelang; 

(b) transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang 

merupakan lembaga jasa keuangan dengan perusahaan 

terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan 

syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa 

keuangan syariah dimaksud; dan 

(c) transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan 

oleh perusahaan terbuka yang dikendalikan baik 

langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. 



 

 

Salah satu penambahan penting dari pengecualian Transaksi 

Material di atas adalah terkait pengecualian untuk restrukturisasi 

perusahaan terbuka yang dikendalikan oleh pemerintah. 

Pengecualian tersebut tentunya dapat mempermudah 

pelaksanaan restrukturisasi yang memenuhi batasan Transaksi 

Material yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) terbuka dan/atau perusahan terkendali dari BUMN 

terbuka tersebut.  

Pengurangan Pengecualian Transaksi Material 

Terdapat beberapa pengecualian yang sebelumnya diatur dalam 

Peraturan IX.E.2 namun sekarang tidak ikut dikecualikan dalam 

POJK 17/2020, yaitu hal-hal sebagai berikut: 

(a) Penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh 

perusahaan terbuka melalui penawaran umum 

Perubahan ini akan berdampak signifikan pada 

penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran 

umum dengan nilai yang memenuhi Transaski Material, 

dimana hal ini menjadi tunduk pada kewajiban-

kewajiban Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020, 

yang mana sebelumnya berdasarkan Peraturan IX.E.2 hal 

ini dikecualikan.  

(b) Perusahaan yang telah mengungkapkan informasi 

Transaksi Material secara lengkap dalam prospektus dan 

telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2. 

Dengan demikian untuk pelaksanaan hal-hal tersebut di atas, 

perusahaan terbuka menjadi wajib untuk memenuhi ketentuan 

Transaksi Material dalam POJK 17/2020. 

Pengecualian Transaksi Material Secara Keseluruhan 

POJK 17/2020 mengatur bahwa terdapat beberapa hal yang dapat 

dikecualikan dari kewajiban (i) penggunaan penilai, (ii) 

keterbukaan informasi kepada masyarakat, (iii) penyampaian 



 

 

keterbukaan informasi kepada OJK, dan (iv) persetujuan RUPS 

untuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 

di atas, yaitu sebagai berikut: 

(a) Dalam hal perusahaan terbuka merupakan lembaga jasa 

keuangan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh 

OJK 

Terhadap hal ini hanya wajib untuk dilaporkan kepada 

OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah 

tanggal Transaksi Material. Hasil pelaksanaan transaksi 

material wajib dilaporkan pada laporan tahunan.  

(b) Transaksi Material merupakan kegiatan usaha yang 

dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan 

usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau 

berkelanjutan 

POJK 17/2020 mengatur secara tegas bahwa kegiatan 

usaha yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang 

tercantum dalam anggaran dasar perusahaan terbuka dan 

telah dijalankan. POJK 17/2020 tidak lagi menggunakan 

istilah kegiatan usaha utama. Pada dasarnya Peraturan 

IX.E.2, juga memberikan pengecualian yang serupa 

terhadap hal ini, namun dalam Peraturan IX.E.2 

perusahaan terbuka tetap diwajibkan untuk melakukan 

keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 

31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi 

atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik 

(POJK 31/2015), yang mana tidak diwajibkan kembali 

dalam POJK 17/2020. Sehingga pengaturan ini tentunya 

dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha dari 

perusahaan terbuka. Hasil pelaksanaan transaksi material 

tersebut nantinya wajib untuk diungkapkan dalam 

laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan.  

  



 

 

6. Ketentuan Transaksi Material yang Merupakan Transaksi 

Afiliasi  

Sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan IX.E.2, POJK 

17/2020 mengatur bahwa dalam hal Transaksi Material yang 

dilaksanakan merupakan Transaksi Afiliasi, maka perusahaan 

terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. 

Namun, perusahaan terbuka wajib menambahkan informasi 

sebagai berikut dalam keterbukaan informasi Transaksi Material 

yang disampaikan kepada masyarakat: 

(a) hubungan dan sifat hubungan afiliasi dari para pihak 

yang melakukan Transaksi Material dengan perusahaan 

terbuka; dan 

(b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya 

transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila 

dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak 

dilakukan dengan pihak afiliasi. 

Lebih lanjut, POJK 17/2020 mengatur ketentuan bahwa dalam hal 

Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, perusahaan 

terbuka wajib memiliki prosedur yang memadai untuk 

memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan 

praktik bisnis yang berlaku umum. Prosedur tersebut antara lain 

berupa prosedur perbandingan ketentuan dan persyaratan 

transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara 

pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi. 

7. Ketentuan Transaksi Material Untuk Perusahaan Terbuka yang 

Sahamnya Terdilusi pada Perusahaan Terkendali 

Terdapat pengaturan baru dalam POJK 17/2020 yang mengatur 

bahwa dalam hal kepemilikan suatu perusahaan terbuka dalam 

suatu perusahaan terkendali terdilusi sebagai akibat 

penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terkendali 

dan mengakibatkan laporan keuangan perusahaan terkendali 

tidak lagi dikonsolidasi oleh perusahaan terbuka, perusahaan 



 

 

terbuka tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur 

dalam POJK 17/2020, jika hasil perhitungan: 

(a) total aset perusahaan terkendali dimaksud dibagi total 

aset konsolidasi perusahaan terbuka; 

(b) laba bersih perusahaan terkendali dimaksud dibagi 

dengan laba bersih konsolidasi perusahaan terbuka; atau 

(c) pendapatan usaha perusahaan terkendali dimaksud 

dibagi dengan pendapatan usaha konsolidasi perusahaan 

terbuka, 

nilainya sama dengan atau lebih dari 20%.  

Perhitungan tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan 

yang diaudit jangka waktunya paling lama 12 bulan sebelum: 

(a) tanggal perusahaan terbuka mengalami dilusi, jika hasil 

perhitungan tidak lebih dari 50% sesuai perhitungan di 

atas; atau 

(b) tanggal pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka, jika hasil 

perhitungan lebih dari 50% sesuai perhitungan di atas. 

Kami melihat bahwa dengan adanya ketentuan di atas, kini 

penerapan ketentuan transaksi material menjadi lebih jelas 

karena sebelumnya dalam praktek selalu menjadi perdebatan 

apakah kejadian “terdilusi” sebagaimana dimaksud di atas dapat 

dianggap sebagai transaksi mengingat sebenarnya perusahaan 

terbuka tersebut tidak melakukan tindakan apapun. Di sisi lain, 

tidak jelas apakah omisi dari perusahaan terbuka ini juga berlaku 

misalnya untuk transaksi lain yang tidak melibatkan dilusi 

kepemilikan saham tetapi terkait dengan partisipasi hak 

kepemilikan atas aset atau kontrak dalam bentuk lainnya.  

8. Ketentuan Sanksi 

Berbeda dengan Peraturan IX.E.2 yang menyandarkan sanksi 

pada ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK 17/2020 



 

 

mengatur sendiri sanksi administatif yang dapat dikenakan 

kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan POJK. Sanksi 

administratif tersebut dapat berupa: 

(a) peringatan tertulis; 

(b) denda yaitu 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. 

Selain sanksi administratif, OJK dapat melakukan tindakan 

tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran 

ketentuan POJK 17/2020 ini. 

POJK 17/2020 juga memberikan kewenangan kepada OJK 

untuk dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif 

dan tindakan tertentu tersebut di atas kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penutup 

Dengan berlakunya POJK 17/2020, maka pada dasarnya tata cara 

keterbukaan informasi dan pelaporan kepada OJK terkait Transaksi 

Material dan perubahan kegiatan usaha wajib mengikuti aturan yang 

diatur dalam POJK 17/2020 mulai 6 bulan sejak tanggal diundangkan 

yakni pada tanggal 21 Oktober 2020.  

Pengaturan-pengaturan baru yang dibuat dalam POJK 17/2020 bertujuan 

untuk dapat menyempurnakan apa yang sebelumnya diatur dalam 

Peraturan IX.E.2 serta diharapkan telah sesuai dengan praktek terbaik 

yang berlaku di pasar modal negara lain (international best practices), 

kebutuhan pasar yang dinamis, dan standar internasional. POJK 17/2020 

juga memberikan perlindungan bagi pemegang saham, khususnya 

pemegang saham minoritas dan meningkatkan kualitas keterbukaan 

informasi bagi perusahaan terbuka yang akan melakukan transaksi 

material dan perubahan kegiatan usaha. 
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