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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Di sebuah negara yang kegiatan pemerintahannya telah tertata dengan 

tertib dan teratur, pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan berdasarkan 

rencana yang telah disusun secara lengkap (comprehensive) dan terprogram 

dengan baik. Pembangunan ekonomi nasional di Indonesia harus 

dilaksanakan dengan prinsip kemandirian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 

ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 

  Pembangunan ekonomi dimaksud dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan hasil yang dicapai pada satu tahapan pembangunan 

akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan 

pembangunan selanjutnya.2 Di pihak lain, makna pembangunan ekonomi 

bagi negara berkembang selain perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga merupakan 

perjuangan untuk melawan tekanan ekonomi dari negara-negara maju. 

Negara berkembang harus segera memacu pembangunan ekonominya 

sedemikian rupa agar dapat mengejar ketinggalan dari pembangunan 

ekonomi di negara-negara maju.3 

 
1Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 27. 
2Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, (Bandung: 

Alumni, 2013), hal. 48. 
3Ibid. 
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  Salah satu kegiatan yang menunjang dalam pembangunan 

perekonomian suatu negara adalah melalui pasar modal. Pasar modal 

merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan potensial yang 

memberikan alternatif investasi dengan beragam variasi produk yang selalu 

berkembang dengan tingkat pengembaliannya yang bervariasi seiring dengan 

resiko yang menjadi konsekuensinya.4 Pasar modal sebagai penghimpun 

dana jangka panjang yang relatif lebih murah dan hampir tanpa resiko bagi 

perusahaan dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan yang bersifat 

jangka pendek dengan tingkat suku bunga kredit yang relatif cukup tinggi, 

sehingga memperberat beban perusahaan bila ingin memperluas kegiatan 

usahanya.5 

  Perkembangan pasar modal Indonesia sempat mengalami hambatan 

ketika terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Dapat dilihat dengan 

menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara drastis dimulai 

sejak Agustus 1997 yang turun mencapai 227,81 point (31,56%), pada 

minggu ketiga Oktober 1997 menurun 132,87 point (20,28%) dan pada 

minggu ketiga November 1997 turun 19,24 point (4,7%).6 

  Dengan mulai dipulihkannya perekonomian Indonesia, pasar modal 

mendapat perhatian yang besar. Pemerintah mulai mengoptimalkan kembali 

pasar modal untuk memperoleh dana yang lebih mandiri tanpa tergantung 

 
4Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Seri Pengetahuan Pasar Modal Go Public dan 

Go Private di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 2. 
5Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 

11. 
6Ni Nyoman Ayu Purnama Dewi, “Dampak Depresiasi Rupiah Terhadap Pasar Modal Indonesia” 

https://repository.usd.ac.id/9167/2/122214058_full.pdf., diakses tanggal 20 Mei 2019. 
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dengan pinjaman luar negeri karena pinjaman luar negeri bukan merupakan 

cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia 

harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. 

  Pertemuan antara pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna 

dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term 

investment) dan investasi jangka panjang (long-term investment) terjadi 

dalam pasar modal. Dalam pertemuan tersebut para pihak melakukan jual 

beli modal yang berwujud efek. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung 

antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. 

  Seperti umumnya suatu perusahaan selalu mengalami perkembangan 

mulai dari lahir, tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat atau bahkan 

menjadi bangkrut (pailit). Perusahaan yang tengah berkembang dan dalam 

tahap ekspansi membutuhkan banyak modal bagi usahanya tersebut terutama 

dalam bentuk uang tunai (cash) bukan yang hanya ada dalam bentuk catatan 

pembukuan, laporan keuangan, neraca, laporan laba/rugi ataupun aliran kas 

(cash flow). Modal tersebut diperlukan perusahaan selain untuk 

kelangsungan perusahaan juga sebagai pengembangan usaha. 

  Terdapat beberapa alternatif dalam pemenuhan kebutuhan dana 

tersebut, seperti mencari pinjaman atau tambahan pinjaman uang, mencari 

rekanan untuk melakukan penggabungan usaha (merger), menjual 

perusahaan atau mengurangi kegiatan usaha bahkan menutup perusahaan. 

Kegiatan terakhir ini tentunya tidak diharapkan karena akan terjadi tingkat 



 

 4 

pengangguran yang semakin tinggi. Alternatif lainnya yang dapat dilakukan 

untuk mencari tambahan dana itu adalah dengan cara mencari pihak lain 

yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, 

penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan 

penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk 

efek kepada masyarakat luas yang dalam hal ini disebut sebagai investor atau 

pemodal, hal ini dikenal dengan istilah penawaran umum (go public).7 

  Secara mudah, go public merupakan penawaran efek kepada 

masyarakat umum untuk pertama kalinya dalam pasar perdana atau Initial 

Public Offering (IPO). Umumnya bagi perseroan terbatas yang berbadan 

hukum efek bersifat ekuitas yang paling sering ditemukan dalam transaksi 

perdagangan di pasar modal adalah saham. 

  Dari sudut investor publik Initial Public Offering (IPO) merupakan 

suatu proses mengeluarkan saham baru untuk pertama kalinya dengan tujuan 

untuk memberikan kesempatan kepada investor ritel untuk dapat 

menanamkan investasi berupa modal ke dalam perusahaan tersebut dan 

sebagai buktinya adalah kepemilikan berupa saham.8 Bagi suatu perusahaan 

IPO secara finansial merupakan sarana untuk memperoleh modal untuk 

pengembangan bisnis perusahaan dan sarana lainnya sebagai parameter 

bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan keterbukaan (disclosure) 

 
7Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya), (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2000), hal. 11. 
8Ana Rokmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hal. 166. 
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dalam pengelolaan perusahaan yang dampaknya dapat memperoleh citra 

perusahaan dan juga perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi 

kesenjangan sosial.9 Hingga tahap Initial Public Offering (IPO) ini, 

perusahaan sudah bisa dinyatakan sebagai perusahaan publik. Gelar di 

belakang perusahaan menjadi terbuka (Tbk). 

  Initial Public Offering (IPO) biasanya dilakukan perusahaan untuk 

dapat meningkatkan transparansi proses kerja perusahaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan atas kinerja 

perusahaan tersebut baik investor, pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan. 

  Perusahaan selanjutnya disebut emiten, yang hendak menawarkan 

efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum, harus terlebih 

dahulu memulai prosesnya melalui lembaga ini dan wajib lulus tahap 

pengajuan pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum 

perdana atau Initial Public Offering (IPO). Karena berdasarkan struktur dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya 

disebut UUPM), lembaga pemerintah ini yang diberikan tanggung jawab 

terhadap proses go public hingga pasar perdana. 

  Pengawasan jasa keuangan di Indonesia yang semula menjadi 

kewenangan BAPEPAM-LK saat ini beralih menjadi kewenangan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Banyaknya permasalahan lintas 

 
9Rusdin, Pasar Modal (Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik), (Bandung: Alfabeta, 

2006), hal. 57. 
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sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan praktik-praktik buruk 

(moral hazard), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, 

dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong 

diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang 

terintegrasi. Pasal 5 UU OJK menyatakan, bahwa OJK berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.10 

  Tujuan dari pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah 

dalam rangka terciptanya prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 

kegiatan pasar modal. Governance dalam konteks Good Corporate 

Governance (GCG) disebut sebagai tata pamong. Sedangkan Corporate 

Governance (CG) atau pengelolaan perusahaan, menurut Sutan Remi 

Sjahdeini:11 

Suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, 

pembagian kewenangan, pembagian beban tanggung jawab masing-

masing unsur dari struktur perseroan. Prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value 

added) untuk semua stakeholder, baik itu primary stakeholders 

(investor, karyawan dan manajer, supplier, rekanan bisnis dan 

 
10Bismar Nasution, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: 

Kajian Terhadap Independensi dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan”, makalah 

disampaikan pada sosialisasi UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 

tanggal 8 Juni 2012. 
11Sutan Remi Sjahdeini, Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2003), hal. 3. 
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masyarakat) maupun secondary stakeholders (pemerintah, institusi 

bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi dan pesaing). 

  Prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersirat dalam UUPM, 

secara normatif prinsip-prinsip GCG ini diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/14/PBI/2006. Prinsip GCG yang harus dipastikan 

pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

indepedensi serta kewajaran dan kesetaraan, sebagaimana yang diuraikan 

berikut ini:12 

1. Transparansi 

  Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan 

(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar 

bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi 

kepentingan konsumen. 

2. Akuntabilitas 

  Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan 

fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. 

Perusahaan sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan 

harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan 

professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, 

 
12Dhiah Indah Astanti, Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi, 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hal. 62. 
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nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

3. Responsibilitas 

  Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung 

jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas 

diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi 

yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen. 

4. Independensi 

  Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi 

pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Dalam hubungan dengan asas independensi (independency), perusahaan 

harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan 

beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi 

obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

5. Kewajaran dan kesetaraan 

  Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur 

perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan 

proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa 
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memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari 

masing-masing pihak yang bersangkutan. 

  Proses go public, secara sederhana dikatakan sebagai kegiatan 

penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk 

menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur oleh UUPM dan peraturan pelaksananya. Oleh karena penawaran 

umum sebuah aktifitas dari emiten, maka setidaknya ada tahapan-tahapan 

yang mesti dikerjakan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum 

ini, terlebih lagi penawaran umum tersebut mencakup penjualan saham di 

pasar perdana. 

  Dalam penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:13 

1. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh 

penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. 

2. Penjatahan saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai 

dengan jumlah efek yang tersedia. 

3. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan 

di bursa. 

  Salah satu tahapan dalam penawaran umum perdana, yaitu penjatahan 

efek.  Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan 

 
13Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya 

Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 63. 
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Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, disebutkan bahwa penjatahan 

efek, meliputi: 

1. Penjatahan pasti 

  Penjatahan pasti dalam penawaran umum efek berupa saham 

hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:14 

a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak yang 

akan mendapatkan penjatahan pasti dalam penawaran umum. 

Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib 

memperhatikan kepentingan pemesan perorangan. 

b. Jumlah penjatahan pasti termasuk pula jatah bagi pegawai emiten 

yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) 

dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah 

saham yang ditawarkan dalam penawaran umum. 

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang merupakan 

direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua 

puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang 

bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek 

sehubungan dengan penawaran umum, direktur, komisaris, dan/atau 

pemegang saham utama emiten, dan afiliasi dari pihak yang bukan 

merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan 

pihak ketiga. 

 

 
14Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-

691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran, 

angka 3 huruf a. 
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2. Penjatahan terpusat 

  Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang 

ditawarkan melalui suatu penawaran umum, maka manajer penjatahan 

yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek 

setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut:15 

a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek dan terdapat sisa 

efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, 

maka: 

1) Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah 

efek yang dipesan. 

2) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima 

penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa 

efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para 

pemesan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 

b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek dan terdapat sisa 

efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka 

penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus 

mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1) Dalam hal tidak akan dicatatkan di bursa efek, maka efek 

tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang 

dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan. 

 
15Ibid., lampiran, angka 3 huruf b. 



 

 12 

2) Dalam hal akan dicatatkan di bursa efek, maka efek tersebut 

dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini: 

a) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu 

satuan perdagangan di bursa efek, jika terdapat cukup satuan 

perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak 

mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan 

dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam 

satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan 

terbesar yang ditetapkan oleh bursa efek di mana efek 

tersebut akan tercatat; 

b) Apabila terdapat efek yang tersisa, maka setelah satu satuan 

perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak 

dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional 

dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan 

oleh para pemesan. 

3. Metode penjatahan lain 

  Metode penjatahan lain dapat digunakan sepanjang:16 

a. Prosedur dimaksud telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

b. Prosedur dimaksud telah diungkapkan sepenuhnya dalam prospektus; 

c. Prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

 
16Ibid., lampiran, angka 3 huruf c. 
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Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek 

Dalam Penawaran Umum. 

  Sejumlah peraturan terkait kegiatan pasar modal mengatur berbagai 

jenis perseroan yang melakukan penawaran saham, tidak terkecuali PT XYZ, 

Tbk. 

  XYZ memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham XYZ (IPO) 

kepada masyarakat sebanyak 1.307.770.000 saham dengan nilai nominal 

Rp 100,- (seratus rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 210,- (dua 

ratus sepuluh rupiah) per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 7 Agustus 2018.  Pada 

perkembangannya, terdapat indikasi yang tidak wajar pada penawaran saham 

yang dilakukan PT XYZ, Tbk. 

  Pada bulan Agustus 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan 

sementara perdagangan saham PT XYZ, Tbk (XYZ) pada perdagangan hari 

Rabu tanggal 15 Agustus 2018. Suspend ini dilakukan setelah saham XYZ 

masuk kategori unusual market activity pada tanggal 13 Agustus 2018.  

Penghentian sementara perdagangan saham XYZ dilakukan di pasar reguler 

dan pasar tunai. Suspend ini bertujuan untuk memberikan waktu yang 

memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang 

berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan 

investasi di saham XYZ. Pada perdagangan hari Selasa tanggal 14 Agustus 

2018, harga saham XYZ melonjak 23,03% ke Rp 934,- (sembilan ratus tiga 
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puluh empat rupiah) per saham. Artinya, harga saham XYZ ini sudah naik 

345% dari harga IPO sebesar Rp 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) per saham. 

Padahal, PT XYZ baru IPO pada 7 Agustus. Artinya, dalam sepekan, harga 

saham XYZ melonjak hampir 4,5 kali lipat.17 

  Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya mencabut penghentian 

sementara perdagangan atau suspensi PT XYZ Tbk (XYZ). Pencabutan 

tersebut dilakukan pada Kamis tanggal 13 September 2018, saat dimulai 

perdagangan sesi I. Kemudian pada bulan September 2019, Bursa Efek 

Indonesia (BEI) kembali menghentikan sementara perdagangan saham 

PT XYZ Tbk (XYZ) pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Penghentian 

ini dilakukan setelah terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan 

pada saham XYZ. Penghentian sementara perdagangan saham XYZ ini 

dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai. Tujuan suspend ini adalah untuk 

memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk 

mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam 

setiap pengambilan keputusan investasi di saham XYZ. Pada perdagangan 

hari Senin tanggal 30 September 2019, harga saham XYZ menyentuh level 

terendah sejak IPO pada 7 Agustus 2019. Harga saham XYZ turun 12,16% 

ke Rp 260,- (dua ratus enam puluh rupiah) per saham. Dalam sebulan, harga 

saham emiten yang bergerak dalam bidang perXYZan ini merosot 71,58% 

dari posisi akhir Agustus yang berada di Rp 915,- (sembilan ratus lima belas 

rupiah) per saham. 

 
17Ibid. 
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  Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya membuka kembali perdagangan 

saham PT XYZ Tbk (XYZ) pada tanggal 2 Oktober 2019, setelah suspensi 

dilakukan karena harga sahamnya turun signifikan. Setelah dibuka, saham 

XYZ diperdagangkan naik 1,54% di level Rp 264,- (dua ratus enam puluh 

empat rupiah) per saham pada pukul 11.44 WIB. 

  Uraian di atas menggambarkan adanya indikasi pelanggaran dalam 

sistem penjatahan efek pada proses penawaran umum perdana PT XYZ, 

Tbk., sehingga diperlukan langkah yang tepat dari OJK dan BEI untuk 

bertindak dalam proses IPO sehubungan dengan pemesanan dan penjatahan 

efek suatu perusahaan yang melakukan IPO. 

  Berdasarkan penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah 

penulis lakukan, baik di kepustakaan penulisan karya ilmiah magister hukum 

maupun di magister hukum Universitas Pelita Harapan, dan sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang “Analisis Hukum Terhadap Sistem Penjatahan 

Efek Pada Proses Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) PT 

XYZ, Tbk”, belum pernah dilakukan. Akan tetapi terdapat dua penelitian 

yang berkaitan dengan masalah penawaran saham saham yang diteliti oleh 

Puteri Rayhan Natasha Siregar (2012) mahasiswa Magister Hukum 

Universitas Sumatera Utara (USU) dengan judul “Analisis Hukum 

Penawaran Saham Pada Initial Public Offering (IPO)” dan penelitian Dwi 

Linda Wati (2014) mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas 

Islam Indonesia dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip 

Keterbukaan Pada Perusahaan Publik Terkait Dengan Prospektus PT MNC 
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Tbk. Pada Saat Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO)”.  Namun, kedua 

penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis 

ini, karena materi pembahasannya berbeda. Lebih lanjut, penulis juga 

menyatakan bahwa penulisan ini merupakan temuan penulis yang belum 

pernah dibahas baik oleh media massa maupun oleh pihak lainnya, oleh 

karenanya unsur kebaruan dalam penulisan ini masih ada. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dipandang perlu untuk melakukan penelitian hukum mengenai: “ANALISIS 

HUKUM TERHADAP SISTEM PENJATAHAN EFEK PADA PROSES 

PENAWARAN UMUM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING) PT 

XYZ, TBK.”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penawaran umum perdana, pemesanan efek dan 

penjatahan saham dalam penawaran umum perdana PT XYZ, Tbk.? 

2. Bagaimana penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan terhadap sistem penjatahan efek dalam proses penawaran 

umum perdana PT XYZ, Tbk.? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan: 
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1. Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang proses penjatahan 

efek PT XYZ, Tbk. 

2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang bentuk pelanggaran 

hukum dalam sistem penjatahan efek pada proses penawaran umum 

perdana (initial public offering) PT XYZ, Tbk. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi 

keilmuan dan segi praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

  Manfaat penelitian tentang sistem penjatahan efek pada dasarnya 

untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam sistem penjatahan efek pada 

proses penawaran umum perdana (initial public offering) dan bagaimana 

seharusnya OJK dan BEI bertindak dalam proses penawaran umum 

perdana (initial public offering) sehubungan dengan pemesanan dan 

penjatahan efek suatu perusahaan yang melakukan IPO.  Dengan 

demikian, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

hukum pasar modal di Indonesia pada khususnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

  Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi perseroan 

terbuka atau perusahaan publik, lembaga-lembaga pasar modal dan 
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masyarakat tentang pentingnya peraturan-peraturan serta pelaksanaan 

mengenai pemesanan dan penjatahan efek dalam proses penawaran 

umum perdana (initial public offering) di Indonesia saat ini dan menjadi 

bekal tambahan bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum 

perdana (initial public offering). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi 

dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang ada, 

yaitu mengenai pengaturan hukum penjatahan efek pada proses penawaran 

umum perdana (initial public offering).  Kemudian diuraikan mengenai 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

yang digunakan dalam penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan landasan teori dan landasan konseptual.  Landasan teori 

berisi mengenai penerapan teori hukum, teori hukum pasar modal, pengertian 

pasar modal, fungsi, tujuan, serta motif berdirinya pasar modal, instrumen 

pasar modal, pelaku pasar modal, mekanisme perdagangan di pasar modal, 

dan penawaran umum perdana (initial public offering).  Kerangka 

konsepsional berisi tentang pengertian-pengertian yang membatasi penulisan 
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penelitian.  Pengertian yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut 

penawaran umum perdana, pasar perdana, efek, dan sebagainya. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe 

penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode 

pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini. 

 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 Bab ini membahas dan menganalisis mengenai bentuk pelanggaran dalam 

sistem penjatahan efek pada proses penawaran umum perdana (initial public 

offering) PT XYZ, Tbk. bagaimana seharusnya OJK dan BEI bertindak 

dalam proses penawaran umum perdana (initial public offering) sehubungan 

dengan pemesanan dan penjatahan efek suatu perusahaan yang melakukan 

IPO. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Terdiri dari: 

a. Kesimpulan: merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian ini. 

b. Saran-saran: Ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum 

pengemban profesi hukum dan masyarakat. 

 


