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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal 

merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari 

masyarakat untuk disalurkan kepada sektor-sektor produktif. Melalui pasar modal, 

sebuah perusahaan ataupun individu bahkan pemerintah dapat menjual ataupun 

membeli berbagai jenis efek yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan investasi 

dalam memenuhi kebutuhan modal suatu usaha. 

Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang 

memiliki kelebihan dana (lenders) ke pihak yang memerlukan dana (borrowers).
1
 pasar 

modal diperlukan sebagai wadah untuk mempertemukan antara investor dengan pihak 

emiten atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam rangka mencukupi 

dana yang dibutuhkannya. Dana tersebut dibutuhkan oleh perusahaan untuk berbagai 

rencana kerja yang telah di tetapkan seperti melakukan ekspansi, penambahan 

maintenance, pelunasan utang, dan sebagainya. Sedangkan bagi investor dasar 

keinginan memberikan sebagian dananya kepada perusahaan adalah untuk melipat 

gandakan dana yang dimilikinya melalui keuntungan yang akan diperoleh dari 

penyertaan modal tersebut. 

                                                        
1
 Untung, Budi, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011) hal.9. 
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Keberadaan pasar modal dibentuk berdasarkan kebutuhan perkembangan 

ekonomi nasional yang menuntut adanya sarana penarikan dana masyarakat melalui 

lembaga pasar modal. Perkembangan evolutif ini banyak ditemui di negara-negara 

kapitalis liberal. Di Indonesia pendekatannya lebih terarah kepada kebijaksanaan 

pembangunan nasional, Dengan demikian tujuan pembentukan pasar modal di 

Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas daripada pasar modal di 

banyak negara. Jangkauan yang dirangkum mencakup 3 (tiga) aspek mendasar, yaitu : 

1. Mempercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam pemilikan 

perusahaan 

2. Diarahkan kepada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan 

kepemilikan perusahaan, dan 

3. Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan 

penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif .
2
 

Jangkauan tersebut sejalan dengan misi yang terdapat dalam kandungan Pasal 33 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan adanya 

jangkauan yang sejalan dengan kandungan tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan 

pasar modal memiliki landasan idiil dan konstitusional yang sesuai dengan norma yang 

terdapat dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

                                                        
2
 Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hal. 14. 



3 

 

Pasar modal merupakan perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka 

panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh pihak swasta (private 

sectors).
3

 Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dari pengertian pasar 

modal diatas maka terdapat tiga elemen yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, 

yaitu : 

- Penawaran umum dan perdagangan efek. 

- Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya 

- Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.
4
  

Perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan, 

berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Hingga tengah 

tahun 2017, KSEI mencatat beberapa peningkatan kinerja operasional. Jumlah Single 

Investor Identification (SID) meningkat 14,7% dari 894.116 per tahun 2016 menjadi 

1.025.414 per Juli tahun 2017
5
. Selain itu, kemajuan pasar modal juga dapat dilihat dari 

nilai kapitalisasi pasar modal, Jika pada tahun 1977 nilai kapitalisasi pasar modal 

Indonesia baru mencapai Rp 2,73 miliar maka per 31 Juli 2017 nilai kapitalisasi pasar 

modal Indonesia sudah mencapai Rp 6.400,11 triliun.
6
 Perkembangan pasar modal juga 

dapat kita lihat dari semakin tingginya volume perdagangan saham di Bursa Efek 

                                                        
3
 Untung, Op.Cit, hal.7. 

4
Iskandar, Irfan, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian,(Jakarta:Penerbit  

  Djambatan, 2001), hal.5. 
5
 Berita Pers PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 11 Agustus 2017 

6
http://www.liputan6.com/bisnis/read/3055441/masuk-usia-ke-40-begini-perkembangan-pasar-modal-di-

indonesia (diakses tanggal 4 April 2018) 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/3055441/masuk-usia-ke-40-begini-perkembangan-pasar-modal-di-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/3055441/masuk-usia-ke-40-begini-perkembangan-pasar-modal-di-indonesia
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Indonesia (BEI) yang mana frekuensi transaksi di BEI pada tanggal 4 Januari 2016 

tercatat mencapai 179.722 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan 

sebanyak 2,13 miliar lembar saham senilai Rp2,80 triliun. Dari seluruh saham aktif, 77 

saham ditutup harganya naik, 94 saham melemah, dan 218 saham harganya tetap.
7
 

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari adanya peran emiten atau perusahaan 

yang terus melakukan kegiatan di pasar modal, emiten akan melakukan berbagai macam 

transaksi di pasar modal guna dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi perseroan. 

Kondisi transaksi dari perusahaan yang memberikan value added  bagi perusahaan pasar 

modal mengakibatkan perusahaan tersebut tetap akan mempertahankan status listed-nya 

di bursa.
8

 Selain itu,Penjualan instrumen modal yang terjadi dalam pasar modal 

memungkinkan perusahaan menerima keuntungan dan hak secara penuh tanpa adanya 

proses yang rumit atau penyusutan dana yang terjadi. Maksudnya setelah melakukan 

transaksi dengan investor, perusahaan bisa menerima uang atau dana yang dihasilkan 

langsung secara penuh setelah di potong pajak dan regulasinya, tanpa harus membayar 

cicilan atau payment. 

Tidak hanya sebatas keuntungan sebagaimana disebutkan diatas, keuntungan 

yang akan didapat bagi emiten atau perusahaan dalam bertransaksi di pasar modal 

diantaranya adalah perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, mendapat dana yang 

lebih besar, penerimaan dana transaksi dapat dilaksanakan sekaligus, lebih mudah 

memberikan penawaran penjualan, mengurangi ketergantungan dengan pihak bank, 

sampai pada keuntungan yang sifatnya lebih dapat menghindari kebangkrutan.  

                                                        
7
 Zubi Mahrofi, 2016, “IHSG BEI Melemah 67,08 Poin Pada Perdagangan Hari Pertama”, dalam 

http://www.antaranews.com/berita/538155/ihsg-bei-melemah-6708-poin-pada-perdagangan-hari-pertama-

2016 diakses pada 29 Mei 2018 . 
8
 Widjaja, Gunawan dan Rismanitis, Wulandari, Go Public dan Go Private di Indonesia (Jakarta : 

Kencana, 2009), hal. 2. 

http://www.antaranews.com/berita/538155/ihsg-bei-melemah-6708-poin-pada-perdagangan-hari-pertama-2016
http://www.antaranews.com/berita/538155/ihsg-bei-melemah-6708-poin-pada-perdagangan-hari-pertama-2016
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Transaksi yang dilakukan oleh emiten pasar modal sangatlah beragam, hal  ini di 

latar belakangi oleh adanya perkembangan pasar modal itu sendiri. Dengan berbagai 

macam jenis transaksi yang ada emiten harus mampu mempertahankan integritas 

perusahaan agar mampu bersaing dan tetap menjadi kepercayaan para investor. 

Sehingga setiap tindakan yang dilakukan emiten dalam rangka kegiatan di pasar modal 

harus benar benar melaui keputusan yang tepat. Jangan sampai, tindakan atas transaksi 

yang dilakukan oleh emiten akan menimbulkan kerugian bagi para investor.  

Keputusan ini tidak lepas dari keputusan direksi pada perseroan selaku pimpinan 

perusahaan. Setiap keputusan yang di ambil oleh direksi haruslah sesuai dengan 

kepentingan perseroan dan tidak bertentangan dengan perseroan karena direksi 

merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi perseroan. 

Sehingga, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan.  

Dalam praktik, masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan berdasarkan 

dominasi aturan yang diatur oleh pemilik selaku pemegang saham. Penempatan direktur 

yang masih bertalian keluarga atau sahabat karib dari pemegang saham merupakan 

konsekuensi dari keengganan pemilik untuk melepas sepenuhnya kendali perusahaan.
9
 

Mengingat pentingnya peran direksi, maka sebagian besar perseroan yang baru 

didirikan, jabatan direksi biasanya dipegang oleh pemilik modal atau keluarganya, 

kecuali untuk perseroan-perseroan yang telah go public ataupun telah cukup lama 

berkembang karena diperlukan tenaga professional untuk menanganinya.  

                                                        
9
 Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 52 
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Dalam menjalankan tugas direksi, perbuatan yang dilakukan oleh direksi 

dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh 

perseroan. Sepanjang direksi bertindak sesuai apa yang ditentukan dalam anggaran 

dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari 

perbuatan direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan 

perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan atau bahkan 

sesuatu yang dilakukannya demi kepentingan dirinya sendiri maka atas tindakan 

tersebut pribadi direksi dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Direksi dituntut 

untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan 

tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Direksi merupakan pengurus perseroan yang paling tinggi dalam organ 

perseroan yang dalam menjalankan tugasnya terserbut, direksi diberikan hak dan 

kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh 

direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, 

sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar 

perseroan. Selama diresi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, 

maka perseroan yang akan menanggung semua akibat perbuatan direksi tersebut. 

Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukan di 

luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak 

diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas 
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setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar 

perseroan.
10 

Selain itu, di dalam praktik masih terdapat direksi yang tidak menjalankan 

tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG), GCG merupakan lembaga sosial ekonomi yang 

didalamnya merupakan prinsip-prinsip mengenai perilaku berusaha yang baik. 

Pemerintah berkepentingan mengembangkan GCG dalam dinamika kehidupan usaha di 

Indonesia terutama dalam rangka pembenahan tatanan ekonomi pasca kebangkrutan di 

tahun 1997, sehingga prinsip GCG diterapkan dalam bentuk produk hukum yang wajib 

dipatuhi oleh pelaku usaha karena hukum berperan sebagai himpunan aturan yang 

berlaku di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem pemikiran 

konseptual dan dimaksudkan untuk menguji bentuk-bentuk hakiki dari sistem pemikiran 

konseptual tersebut.
11

 Prinsip-prinsip GCG juga masih banyak tidak dijalankan karena 

pada kenyataannya masih banyak di temukan direktur yang menyalahgunakan 

kewenangannya demi kepentingan pribadi dalam melakukan transaksi pada perusahaan, 

salah satunya adalah transaksi untuk diri sendiri atau yang dikenal dengan istilah 

transaksi self dealing. 

Transaksi self dealing, yakni transaksi antara direksi dengan perseroan itu 

sendiri, yang dalam sejarah hukum semula dilarang by definition kemudian dalam 

perkembangannya mulai dipilah-pilah untuk dinilai mana yang dilarang dan mana yang 

diperbolehkan oleh sektor hukum contohnya adalah penjualan aset perusahaan oleh 

                                                        
10

 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2000), hal. 96-97 
11

 Salviona Tri P., Positivisme Hukum dan Legalitas Hukum, dimuat dalam Beberapa Persoalan Dalam 

Ilmu Hukum Kontemporer, Ed. Jimly Asshiddiqie, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 193. 
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direksi kepada direksi itu sendiri atau anggota keluarga dari direksi yang bersangkutan. 

Transaksi self dealing dinilai mengandung benturan kepentingan (conflict interest) dan 

juga bertentangan dengan kewajiban (fiduciary duty) dari direksi sehingga dapat 

merugikan perseroan, maka hukum membebankan kewajiban pribadi kepada direksi 

yang melakukan deal tersebut. Karena itu agar diperkenankan oleh hukum, maka 

terdapat kriteria-kriteria yuridis yang dapat membenarkan atau tidak membenarkan 

suatu transaksi self dealing.
12

 

Seiring dengan perkembangan hukum, transaksi self-dealing didefinisikan 

sebagai transaksi tentang direksi yang menerima kompensasi:  

a. antara perusahaan dan seorang direktur; atau 

b. antara perusahaan dan orang lain, setiap kali seorang direktur memiliki 

"Kepentingan pribadi dalam kesejahteraan orang lain yang terlibat dalam 

transaksi, atau konsekuensi jaminan tertentu dari transaksi (selanjutnya disebut 

'transaksi pihak ketiga'); atau 

c. antara entitas lain yang keuntungannya mempengaruhi perusahaan (misalnya 

karena yang terakhir memiliki tujuan untuk mengendalikan pada yang 

sebelumnya) dan seorang direksi atau orang lain, sebagaimana disebutkan pada 

poin (b) di atas.
13

 

Transaksi  yang dilakukan oleh emiten atau perusahan di dalam kegiatan pasar 

modal  akan menjadi bahasan yang menarik, semakin beragamnya transaksi dan jenis 

efek di pasar modal akan membuat transaksi self dealing ini menjadi hal yang semakin 

                                                        
12 Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum 

Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 207 
13

 Luca Enriques, The Law on Company Directors Self-Dealing: A comparative Analysys (International 

and Comparative Corporate Law Journal, 2000), hal. 299 
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kompleks. Kompleksitas ini dapat dilihat apabila direksi selaku pengambil kebijakan 

atas kegiatan transaksi perseroan melakukan transaksi yang termasuk ke dalam self 

dealing, khususnya transaki self dealing yang berhubungan dengan pasar modal.  

Salah satu ragam dari transaksi di pasar modal adalah adanya transaksi 

Repurchase Agreement (repo). repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli 

atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan . Salah satu manfaat dari 

repo sendiri ialah guna membiayai pasar dan mengatur resiko. Di negara lain seperti di 

Amerika Serikat transaksi repo memegang penting pada pasar modalnya. Sedangkan, 

untuk jenis efek yang di repo kan dapat bermacam-macam mulai dari repo Saham 

maupun repo Obligasi. 

Transaksi repo merupakan salah satu alternatif dalam peluang investasi 

keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (buyer), di mana mereka akan 

memperoleh return untuk jangka waktu pendek (Short term) dengan tingkat bunga 

menarik dan relatif aman karena pihak pembeli akan memegang jaminan berupa asset 

atau efek milik penjual. Efek tersebut juga bisa digunakan untuk menghindari 

terjadinya Short positions.
14

 Sedangkan dari sisi penjual, transaksi repo merupakan 

alternatif sumber pendanaan yang relatif murah (cheap funding cost) dan aman, dengan 

cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. 

 Transaksi repo ini dilakukan antara pihak yang menguasai atau memiliki efek 

tertentu  dengan pihak yang memiliki dana. Di kalangan perusahaan sekuritas 

(perusahaan efek) di mana sebagian asetnya berupa efek (saham, obligasi, reksa dana, 

right dan waran) transaksi repo ini adalah  perkara biasa. Dalam konteks antar sesama 

                                                        
14

 Short  position  merupakan  sebuah  penjualan aktiva/aset yang tidak dimiliki oleh penjual 
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perusahaan  efek  ini  kesan yang muncul adalah seperti simpan  meminjam efek 

(lending and borrowing). Meminjam  efek untuk kemudian dikembalikan berupa efek 

lagi, tapi bisa juga pengembalian  berupa dana tunai, jadi  sangat tergantung  pada  

kesepakatan antara  sesama pelaku pasar.
 
 

Transaksi repo termasuk dalam aksi korporasi perusahaan, dalam transaksi repo 

direksi lah yang menentukan apakah repo perlu di lakukan atau tidak untuk menunjang 

kemajuan perusahaan. Tanggung jawab direksi sangat di perlukan dalam aksi korporasi 

ini. Direksi yang dalam hal ini diatur oleh Anggaran Dasar sebuah Perseroan, memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.  

Sehubungan dengan adanya teori self dealing sebagaimana telah di jelaskan 

sebelumnya diatas, transaksi repo menjadi bahasan yang menarik apabila di pandang 

dari sudut teori self dealing . Dengan adanya transaksi repo tersebut  diperlukan suatu 

kajian bagaimana direksi bertanggung jawab atas keputusan transaksi repo yang 

dilakukan oleh Perseroan, terlebih dalam hal terjadi self dealing atas keputusan tersebut.  

Pada penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana tanggung jawab direksi 

selaku organ perseroan bertanggung jawab atas transaksi yang mengandung self dealing 

pada perusahaan yang telah tercatat di pasar modal, melalui analisa bagaimana 

tanggung jawab direksi serta akibat hukum atas dilakukannya transaksi repo 

berdasarkan teori self dealing sebagaimana kasus yang menimpa PT Bank Maluku, di 

mana berdasarkan hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada 2014, ditemukan transaksi reverse repo surat berharga sebesar Rp 238,5 

miliar di Bank Maluku. Selain itu, OJK menemukan transaksi pembelian reverse repo 

surat berharga sebesar Rp 146 miliar dan USD 1.250 ribu di Bank Maluku. 
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Kedua transaksi itu dilakukan pihak bank dengan PT. Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas (PT AAA) yang dipimpin oleh Andre Rukminto. Bank Maluku saat itu 

menerbitkan obligasi sebesar Rp 300 miliar dalam bentuk tiga seri, yakni seri A sebesar 

Rp 80 miliar yang telah dilunasi pada 2013. Seri B Rp 10 miliar telah dilunasi pada 

2015. Seri C sebesar Rp 210 miliar jatuh tempo pada Januari 2017. Selanjutnya, OJK 

meminta BEI untuk menghentikan sementara kegiatan usaha AAA Sekuritas sebagai 

perantara pedagang efek terhitung sejak 3 Desember 2014 karena OJK menemukan 

adanya transaksi  reverse repo surat berharga tersebut. Kedua transaksi reverse repo 

tersebut dilakukan masing-masing Bank Maluku dan Bank ANDA dengan PT AAA 

Sekuritas tanpa didasari dengan adanya suatu  underlying transaction, yaitu suatu 

perjanjian tertulis yang mendasari pelaksanaan transaksi repo tersebut selain itu PT 

AAA Sekuritas tidak menempatkan surat berharga yang ditransaksikan tersebut pada  

sub account  masing-masing bank pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Sehingga terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT AAA antara lain 

menggadaikan repo kembali efek milik nasabah, tidak di investasikannya dana transaksi 

tersebut, dan melakukan penyebaran hasil transaksi tersebut ke beberapa rekening untuk 

menutupi utang dan membeli saham. Atas ditemukannya transaksi tersebut, PT AAA 

tidak melaporkan transaksinya tersebut sehingga transaksi tersebut berkembang kepada 

tahap penyidikan. 

Penelitian hukum atas kasus tersebut penting dilakukan guna mengetahui apakah 

dalam hal adanya self dealing pada transaksi repo dapat di perkenankan atau tidak, 

sehingga atas permasalahan hukum tersebut dapat ditemukan bagaimana direksi selaku 

pemimpin perseroan bertanggung jawab atas  keputusan yang diambil khususnya 
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keputusan dalam melakukan transaksi repo  dan transaksi self dealing. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap transaksi Self-dealing 

berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam perseroan tertutup” yang ditulis oleh 

Mira Fabiola Shirley pada tahun 2008 di Universitas Gadjah Mada pada tesisnya, dalam 

penelitian ini penulis akan membahasnya dalam praktik transaksi di pasar modal 

khususnya dalam kasus transaksi repo yang bermasalah sehingga penelitian ini jelas 

berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan perbedaan adanya kasus aktual yang 

terjadi pada praktik tranksaki repo, Untuk itu Penulis membuat tesis ini dengan judul 

“Tanggung Jawab Yuridis Direksi Atas Transaksi Repurchase Agreement (repo) Di 

Pasar Modal Ditinjau Dari Teori  self dealing. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang sebelumnya dijelaskan diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab yuridis Direksi atas transaksi repo yang 

dilakukan oleh perseroan? 

2. Bagaimana akibat hukum atas dilakukannya transaksi repo oleh Direksi 

Perseroan berdasarkan teori self dealing ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran 

strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan 

yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian 

dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Yuridis Direksi 

atas Transaksi Repo yang dilakukan oleh perseroan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas dilakukannya 

transaksi Repo oleh Direksi Perseroan berdasarkan Teori self dealing  

 

1.4.  Manfaat Penelitan  

  Manfaat penulisan hukum ini yang berjudul “Tanggung Jawab Yuridis Direksi 

Atas Transaksi Repurchase Agreement (repo) Di Pasar Modal Ditinjau Dari Teori  

self dealing” memiliki beberapa manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat 

teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak universitas dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan tambahan ilmu 

pengetahuan dan penjelasan terutama di bidang ilmu hukum pasar modal agar 

dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya bagi mahasiswa maupun 

kalangan akademisi lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis diharapkan pengetahuan yang digali dalam tesis ini 

dapat memberikan manfaat untuk memperkaya wawasan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya mengenai aspek-

aspek hukum pasar modal bagi masyarakat umum maupun para penegak hukum. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai latas belakang dari permasalahan 

yang ada, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, 

kerangka teori, kerangka konsepsional, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-

jenis dan prinsip dasar, karya-karya lain oleh berbagai penulis yang membahas 

mengenai materi hukum yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas dalam 

proposal ini. Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka 

konsepsional. Landasan teori berisi mengenai pengertian Transaksi Repo, 

Kewenangan Direksi dalam Perseroan, Doktrin self dealing berdasarkan dasar 

hukum dari pada aturan seputar Pasar modalitu sendiri. Kerangka Konsepsional 

isinya antara lain adalah definisi-definisi dari terminologi-terminologi yang 

terdapat dalam tesis. 

BAB III Metodologi Penelitian   

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur 

perolehan bahan penelitian, sifat analisis, serta bahan-bahan yang digunakan 

dibagai menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Sifat analisisnya adalah sifat analisisnya adalah sifat 

analisis kualitatif dimana menggunakan metode penalaran deduktif. 
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BAB IV Pembahasan Dan Analisis 

Bab ini membahas bagaimana tanggung jawab Yuridis Direksi Perseroan 

dalam transaksi Repo berdasarkan Doktrin atau Teori self dealing. Bab ini hanya 

berisi sub-bab yang menganalisa beberapa sengketa tentang transaksi repo yaitu 

sengketa antar pelaku transaksi Repo  Kemudian dari sub-bab tersebut dibagi 

dalam sub-sub bab. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

pemikiran penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




