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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kekuatan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagi 

macam cara antara lain dengan melihat ketersediaan sumber daya alam 

(natural resources) dan sumber daya manusia (human resources), lembaga-

lembaga ekonomi (economic institutions), kapasitas produksi (productive 

capacity) dan tingginya tingkat investasi.1 Investasi dalam hal ini dapat dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu investasi keuangan, investasi komoditas dan 

investasi pada sektor riil.2 Investasi komoditas merupakan investasi yang 

dilakukan dengan menggunakan barang komoditas yang dapat digantikan 

dengan komoditas lain dengan tipe yang sama atau disebut juga dengan 

perdangan berjangka. Investasi riil atau sering disebut juga investasi langsung 

yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan pada sektor usaha tertentu, 

pembukaan perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Investasi keuangan 

dibagi menjadi dua yakni investasi pasar uang dan investasi pasar modal. 

 

Dunia perekonomian dan perbankan mengalami banyak perubahan-

perubahan yang signifikan yaitu dengan adanya krisis finansial yang melanda 

di Amerika Serikat dan Eropa yang akhirnya melanda seluruh dunia. Berbagai 

                                                                 
1 Herbert E. Dougall dan Jack E. Gaumnitz, Capital Markets and Institutions Ed.5, (New 

Jersey: Prentice-Hall, Engelewood Cliffs, 07632), hal.1 
2Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar, (Jakarta: 

PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), hal.2. 
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perusahaan yang selama ini dianggap kuat tidak tahan terhadap goncangan 

perekonomian ternyata harus menyerah dalam menghadapi krisis tersebut.3 

Goncangnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa benar-benar membawa 

pengaruh negatif yang tidak dapat disepelekan oleh negara-negara lain 

termasuk juga Indonesia. Pada dasarnya krisis yang terjadi pada perekonomian 

Amerika Serikat dan Eropa tidak membawa pengaruh yang terlalu hebat bagi 

Indonesia walaupun sedikit banyak membawa pengaruh tidak baik terhadap 

dunia perekonomian dan pasar modal.4 

 

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan 

perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah 

dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Hampir di 

setiap negara, pasar modal menjadi bahan pembicaraan. Pasar modal 

merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara yang 

bersangkutan. Di dalamnya berputar roda perekonomian suatu negara, sumber 

dana bagi beroperasinya perusahaan yang merupakan tulang punggung 

ekonomi suatu negara.5 

 

                                                                 
3Program Buyback Saham Ditangani Securitas Pelat Merah, dikutip dari: 

http://www.detikfinance.com/read/2008/10/11/172331/1018626/6/program-buy-back-ditangani-
sekuritas-pelat merah.html, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.  

4Goncangnya Keuangan Sang Paman Sam, dikutip dari: 
http://www.hukumonline.com/detail.asp?=20262%cl=berita.html, diakses pada tanggal 22 Agustus 
2017 

5 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis D, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go 
Public dan Go Private di Indonesia, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.1  
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Dalam menghadapi kondisi yang tidak stabil tersebut, dengan 

melemahnya harga saham Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik tidak 

mencerminkan kinerja dari suatu Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik 

yang seharusnya. Oleh karena itu Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik 

melakukan suatu cara yakni dengan melakukan pembelian kembali saham 

mereka yang beredar di bursa.6 Kegiatan ini disebut dengan share repurchase 

atau sering disebut dengan buyback share. 

 

Pembelian kembali (Buyback) saham termasuk dalam Corporate 

Action yaitu tindakan Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik untuk 

membeli kembali saham yang telah dikeluarkan atau telah berada di tangan 

pemegang saham. Buyback saham merupakan salah satu aksi korporasi yang 

berpengaruh secara material terhadap saham dan pemegang saham perseroan. 

Pada dasarnya konsep pembelian kembali yang berlaku di Indonesia adalah 

buyback program maksudnya adalah saham yang telah dibeli kembali dapat 

dikuasai perseroan untuk jangka waktu tertentu yang kemudian dapat dijual 

kembali atau ditarik melalui pengurangan modal. Saham hasil pembelian 

kembali tidak otomatis di cancel untuk mengurangi modal seperti terdapat 

pada yurisdiksi negara lain. Pelaksanaan program Buyback saham tidak dapat 

dilakukan secara sendiri oleh Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik. 

Buyback saham merupakan objek dari aturan keterbukaan informasi dan 

                                                                 
6 Warta Ekonomi No.40/TH.XIII, Memilih Beli Saham Sendiri Daripada Bayar Deviden, 

(Jakarta, 8 Oktober 2001), hal.62 
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pelaksanaannya dilakukan berdasarkan mekanisme perdagangan efek yang 

telah ditentukan. Oleh karenanya terdapat pihak-pihak lain yang terlibat 

mendukung pelaksanaan pembelian kembali saham.7 

 

Demam Buyback saham ini merasuki pasar modal Indonesia pada akhir 

tahun 2008, dimana beberapa Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik 

berhasrat untuk membeli kembali sahamnya karena harga saham mereka 

bereda pada titik terendah. Kondisi pasar yang tengah memburuk memang 

membuka peluang bagi Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik untuk 

membeli kembali sahamnya.8 Dengan kondisi tersebut diatas mendorong 

Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik untuk melakukan Buyback saham 

dengan tujuan meningkatkan nilai harga per sahamnya sehingga pada saat akan 

dilakukan penjualan kembali mereka akan mendapatkan keuntungan. 

 

Di samping itu Buyback saham dapat juga dijadikan salah satu cara 

untuk menambah investasi bagi Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik 

dalam menjalankan strategi investasi jangka panjang.9  Buyback saham  yang 

pada mulanya merupakan aksi korporasi yang wajar telah berubah menjadi 

suatu aksi korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang 

                                                                 
7 Gatot Suparmono, Hukum Perseroan Terbatas yang Baru, Djambatan, 1996, hal.1 
8 Demam Buyback Di Indonesia, dikutip dari 

http://www.economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/16/279/154475/demam-buy-
back.html, diakses pada 22 Agustus 2017.  

9 Akuisisi dan menurunya harga saham perusahaan menurut perspektif hukum, dikutip dari: 
http://www.groupsyahoo.com/groups/Notaris_Indonesia/massage/1845.html, diakses pada tanggal 22 
Agustus 2017.  
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sahamnya jika tidak dikelola dengan baik. Langkah Buyback saham dilakukan 

biasanya dengan pertimbangan memberi nilai tambah bagi perseroan dan 

pemegang saham. Buyback saham secara teknis membuat laba per saham naik 

sehingga kemungkinan deviden per saham ikut naik. 

 

Ada beberapa alasan yang sering kali diungkapkan oleh Perseroan 

Terbuka atau Perusahaan Publik dalam melakuan Buyback saham, yakni: 

Pertama, pemegang saham pendiri merasa prihatin dengan harga pasar yang 

terjadi terhadap saham Perseroan Terbuka yang terus menurun di bawah nilai 

wajarnya sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan menjatuhkan citra 

perusahaan dihadapan investor maupun mitra kerjanya, jadi dengan adanya 

Buyback saham diharapkan dapat meningkatkan nilai laba per saham. 

 

Kedua, yaitu jika cash flow dalam suatu perusahaan over liquid, 

sementara perusahaan menunda atau mengurangi kegiatan ekspansi atau 

mengurangi aktivitas produksi akibat atau menurunnya permintaan, maka 

buyback dapat dijadikan alternative dalam pendanaan perusahaan. Melalui 

tindakan ini, mereka membeli saham perusahaan sendiri dari pasar untuk 

periode tertuntu dan kemudian akan dijual kembali sebagai treasury stock jika 

pasar telah menguat. Dengan demikian saham tersebut dapat dijual dengan 

harga lebih tinggi dibandingkan pada saat harga pembelian. Saat saham itu 

terjual, maka pemegang saham pendiri akan mendapatkan capital gain. 

Selanjutnya dana segar dan capital gain yang diperoleh tersebut dapat 
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digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan yang lebih strategis atau 

untuk membiayai operasional perusahaan. 

 

Ketiga¸Buyback saham juga dapat dijadikan langkah strategis untuk 

kembali menjadi perusahaan yang tertutup (go private). Langkah ini dilakukan 

oleh managemen atau pemegang saham pendiri jika perusahaan tersebut 

memiliki permodalan dan cash flow yang kuat. Hal ini dimungkinkan dapat 

menimbulkan kerugian pada pemegang saham dalam Perusahaan Publik 

karena pemegang saham pendiri dapat memiliki saham-saham yang telah 

dimiliki oleh publik tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.  

 

Selain ketiga alasan tersebut terdapat alasan-alasan lain mengapa para 

Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik melakukan Buyback saham, 

yaitu:10 

1. Dapat menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Ini berarti suatu 

perusahaan memiliki modal yang cukup untuk melakukan buyback dan 

menambah investasinya.  

2. Dapat memotong pajak karena pelaksanaan buyback tidak menambah 

kewajiban pajak bagi para Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik.  

                                                                 
10 Pankaj Sevta & Shubhanshu Gupta, Buyback Of Shares: A Comparative Analysis Of India 

and UK Laws, dikutip dari: 
http://share.pdfonline.com/30045fe09060644a38a956515d385500a/BUYBACK%.pdf diakses pada 
tanggal 25 Agustus 2017 
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3. Sebagai program jaring pengamanan dimana para Perseroan Terbuka atau 

Perusahaan Publik yang menguasai sebagai pemegang saham mayoritas 

dapat membeli banyak lagi saham ketika harga saham menurun.     

 

Dalam pelaksanaan Buyback saham ini dapat juga menimbulkan 

dampak kerugian bagi para pemegang saham Perseroan Terbuka atau 

Perusahaan Publik apabila:  

1. Salah strategi sehingga harga saham menjadi semakin menurun;  

2. Earning per Share (EPS) meningkat namun tidak memberikan perbaikan 

fundamental terhadap operasional perusahaan; 

3. Hasil buyback saham tersebut dijual ke pihak terkait dengan cara-cara 

yang tidak transparan atau tanpa adanya keterbukaan informasi;  

4. Informasi yang diberikan cenderung asimetris. 

 

Disamping hal-hal tersebut diatas, dampak terbesar dari suatu Buyback 

saham yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik secara 

berkesinambungan dan berulang kali tanpa control dari otoritas pasar modal, 

akan menyebabkan Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik tersebut 

menjadi perusahaan tertutup. Disinilah kehebohan mengenai Buyback saham 

dimulai karena yang sebelumnya buyback saham merupakan aksi korporasi 

yang wajar menjadi suatu aksi yang dapat dikatakan penyelundupan hukum.11 

                                                                 
11 Indra Safitri, Transparansi Independensi Pengawasan Kejahatan Pasar Modal¸(Jakarta: 

Global Book & Publication Book Division, 1998), hal.6 
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Walaupun Buyback saham sudah kerap dilakukan dan termasuk ke 

dalam common corporate action, namun Buyback saham mempunyai resiko 

yang cukup besar karena Buyback saham tidak selalu berdampak pada 

kenaikan EPS. Dalam pelaksanaanya Perseroan Terbuka atau Perusahaan 

Publik memerlukan dana tunai yang dapat bersumber dari internal perusahaan 

atau utang baru, Buyback saham hanya akan menaikkan EPS jika return yang 

hilang atau pembayaran bunga hutang lebih kecil dari erning to price ratio saat 

Buyback saham dilakukan. Karena itu, harga pembelian kembali saham yang 

terlalu tinggi akan mengecilkan earning to price ratio sehingga EPS justu turun 

dengan adanya Buyback saham.12 Dengan demikian tunjuan Perseroan 

Terbuka atau Perusahaan Publik dalam melakukan Buyback saham dalam 

kondisi pasar yang berpotensi krisis mempunyai kemungkinan tidak dapat 

mencapai tujuan untuk meningkatkan EPS. Selain itu Buyback saham kerap 

dianggap sebagai tindakan manupulatif karena mempengaruhi jumlah dan 

pergerakan saham perusahaan yang beredar serta memicu tindakan insder 

trading dan tendensi penghindaran pajak.13  

 

Pelaksanaan Buyback saham ini didasari oleh adanya ketentuan pada 

Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

                                                                 
12 Lukas Setia Atmaja, “Langkah Buyback Untuk Mengelola Laba Bersih Perusahaan”  

http://partisimon.com/blog/langkah-buyback-untuk-mengelola-laba-bersih-perusahaan.html , diakses 
20 Februari 2018 

13 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia : Pendekatan Tanya 
Jawab, Cet.3 (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal.178  



9 
 

Terbatas (UU Perseroan Terbatas ) yang memperbolehkan suatu perusahaan 

melakukan pembelian kembali saham paling banyak 10% (sepuluh persen) 

dari saham yang telah dikeluarkan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) meskipun pada Pasal 38 UU Perseroan Terbatas  memberikan 

pengecualian jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal.  Dalam perkembangan tatanan hukum Pasar Modal 

dengan telah beralihnya tugas Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada tahun 2011, maka pada tahun 2013 OJK telah mengambil langkah-

langkah strategis untuk melindung kepentingan pemodal dan masyarakat 

sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dikarenakan kondisi perekonomian 

yang melemah dan guna menstabilkan pasar modal yaitu dengan 

mengeluarkan aturan insidental melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang 

Dikeluarkan oleh Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi 

Pasar Yang Berfluktuatif Secara Signifikan (Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 

2013) jo Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain 

Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuatif Secara Signifikan dalam 

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham   Dimana berdasarkan Peraturan OJK 

Nomor 2 Tahun 2013 tersebut memperbolehkan Perseroan Terbuka atau 
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Perusahaan Publik untuk melakukan Buyback saham hingga 20% (dua puluh 

persen) di tengah pasar yang fluktuatif tanpa Rapat Umum Pemegang Saham.14   

 

Dengan diperbolehkannya Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik 

untuk melakukan Buyback saham tanpa persetujuan RUPS, maka memberikan 

kemudahan  bagi Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik dalam melakukan 

aksi korporasinya secara efektif namun menyisahkan celah yang dapat 

disalahgunakan.15 Namun menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan 

dalam pemberian persetujuan pelaksanaan Buyback saham dari RUPS kepada 

organ perseroan lainnya. Dimana dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis 

atau berfluktuatif tersebut yang melaksanakan Buyback saham sepenuhnya 

dilakukan oleh Direksi Perseroan baik dengan atau tanpa persetujuan dari 

Dewan Komisaris. Peralihan kewenangan ini berindikasi akan menimbulkan 

kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu:  

a. Peralihan fokus kewajiban Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik 

dalam pelaksanaan Buyback saham dari persetujuan pemegang saham pada 

kondisi normal kepada keterbukaan informasi saja pada kondisi berpotensi 

krisis.  

                                                                 
14 Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III -2013, hal.4 
15 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 200) hal.40  
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b. Berkurangnya hak pemegang saham untuk turut menentukan perubahan-

perubahan penting dalam perseroan dalam forum RUPS sehubungan 

dengan pelaksanaan Buyback saham.  

c. Meningkatnya tanggung jawab Direksi Perseroan dalam pelaksanaan 

pembelian kembali saham yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS.  

 

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang melatar belakangi 

OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, mengingat 

pada kondisi pasar yang berpotensi krisis justru aturan Buyback saham kurang 

memperhatikan kepentingan dari pemegang saham terutama kepentingan 

pemegang saham minoritas, sebaliknya memberikan kewenangan penuh 

kepada Direksi Perseroan. Oleh karenanya Direksi lebih fokus pada 

pencapaian target tahunan cenderung sensitive terhadap penurunan harga 

saham perusahaan yang dapat mengesampingkan kepentingan-kepentingan 

pemegang saham Perseroan. Faktor keamanan dan proteksi merupakan 

pertimbangan utama dalam berinvestasi, oleh karena itu suatu peraturan perlu 

mengakomodasi yang memberikan keamanan bagi para pemegang saham 

dalam berinvestasi. Di berbagai yurisdksi aturan perlindungan pemegang 

saham dapat ditemui dalam sumber hukum yang berbeda meliputi hukum 

tentang perseroan terbatas, pasar modal maupun persaingan usaha. Bentuk 

perlindungan yang lain juka datang dari pelaku usaha sendiri seperti regulasi 



12 
 

yang dikeluarkan OJK, bursa efek maupun standar akuntasi dan lain 

sebagainya.16  

 

Di Australia, Inggris, Amerika Serikat maupun Negara penganut 

Common Law, konsep suara mayoritas itu sendiri telah dijadikan dasar dan 

asas bagi perkembangan hukum korporasi selama bertahun-tahun. 17 Dalam 

kasus Foss V Harbottle (1843) 67 ER 189 sebagai memberikan dasar terhadap 

pengaturan yang melindungi hak pemegang saham. Yurisprudensi tersebut 

tidak hanya berlaku di Inggris, tetapi juga berlaku di negara-negara jajahan 

Inggris.18 Dalam kasus ini, untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep 

Majority Rule yang membuat kebijakan sehingga kekuasaan tertinggi berada 

di tangan para pihak yang menjadi suara mayoritas namun secara tidak 

langsung memberikan dampak bagi pemegang saham minoritas. Di beberapa 

negara, termasuk Australia tindakan yang hanya menguntungkan Pemegang 

Saham Mayoritas tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan yang bersifat tidak 

adil, opresif dan tidak wajar.   

 

 

                                                                 
16 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance 

mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha, ed.1, cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2008), hal.48 

17 Amir Husnan, Saham sebagai Surat Berharga, Cet.1 (Jakarta, Pena Sahabat, 2002) hal.30 
18 Paul Redmond, Companies and Securities, Commentary and Materials (The Law Book 

Company Limited, Sydney, Australia, 1992)  
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Pada mulanya, pada negara-negara penganut sistem hukum Common 

Law secara ketat melarang perusahaan untuk membeli kembali saham yang 

telah beredar dalam masyarakat yaitu pada kasus Trevor v. Whitworth (1887) 

House of Lord  berpendapat bahwa pembelian kembali saham adalah null and 

void (batal demi hukum). Dalam perkembangannya, larangan tersebut 

memunculkan dilemma dalam menghadapi situasi ekonomi sehingga 

pembelian kembali saham diperbolehkan namun pemerintah melakukan 

intervensi yang sangat ketat terhadap pelaksanaan pembelian kembali saham 

tersebut.19 

 

Hal yang sama berlaku di Australia dimana sampai dengan tahun 1989 

Buyback saham  merupakan aksi korporasi yang dilarang namun pada saat 

diberlakukannya First Corporate Law pada tahun 1995 perusahaan-

perusahaan di Australia  dapat membeli kembali saham-saham yang telah 

dikeluarkan baik dalam maupun di luar pasar melalui undangan kepada para 

pemegang sahamnya.20 Saat ini Undang-undang Korporasi dan Perseroan di 

Australia yang berlaku adalah Corporate Act (Cth) 2001 (UU Korporasi 

Australia 2001). Dalam UU Korporasi Australia 2001 aturan mengenai 

Buyback saham di Australia sangat transparan, dimana perusahaan diminta 

                                                                 
19 Tri Budiyono, Problematikan Pembelian Kembali Saham Dalam UU PERSEROAN 

TERBATAS  dan UU Pasar Modal, MMH Jilid 40 No. 1 Maret 2011 
20 Christine Brown, etc , On-Market share buybacks in Australia: Disclosure, transperance and 

regulation, dikutip dari: 
https://www.business.uq.edu.au/sites/default/files/events/files/buybacks_policy_paper_oct_16_2015.p
df, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.  
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untuk membuka laporan harian tentang aktivitas Buyback saham di pasar 

mereka sebelum perdagangan terbuka pada bisnis berikutnya seperti halnya 

dalam mengumumkan pembukaan dan penutupan Buyback saham kepada 

Australian Securities Exchange.21  

 

Aturan terpenting dibuat bagi perusahaan yang telah listing di 

Australian Securities Exchange yang bertujuan untuk melindungi integritas 

pasar dan melindungi investor. Dimana tingkat kepatuhan perusahaan-

perusahaan di Australia dalam melakukan aksi buyback tersebut sangat tinggi, 

yaitu dengan sekitar 99 persen atau lebih transaksi perusahaan sesuai dengan 

peraturan harga. Namun, perusahaan tidak selalu tepat waktu dengan 

pengungkapan mereka yaitu hanya 69 persen pengungkapan yang terjadi 

dalam 30 menit atau lebih periode sebelum dimulainya perdagangan pada hari 

kerja berikutnya.22 

 

Di Indonesia pada tahun 2015, tercatat sebanyak 17 perusahaan yang 

melakukan buyback saham sebagai strategi untuk pengembangan usahanya, 

sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 12 perusahaan.23 Sampai dengan 

awal tahun 2017, setidaknya terdapat 7 perusahaan yang akan melakukan 

                                                                 
21 Ibid. 
22 Ibid.,  
23Buyback gagal angkat harga saham, mengapa? dikutip dari: 

http://fokus.kontan.co.id/news/buyback-gagal-angkat-harga-saham-mengapa , diakses pada tanggal 15 
Januari 2017.  
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buyback saham.24 Melihat dari banyaknya minat dari Perseroan Terbuka atau 

Perusahaan Publik yang melakukan Buyback saham dan dengan kondisi dari 

peraturan yang menyebabkan pertentangan tersebut, maka perlu dilakukan 

kajian tentang bagaimana perlindungan hukum agar hak-hak pemegang saham 

minoritas tetap terlidungi agar kepercayaan pemodal terhadap lembaga pasar 

modal tetap terpelihara sehingga akan memberikan iklim yang kondusif bagi 

perkembangan pasar modal Indonesia dengan membandingkan dengan 

ketetuan yang sama di negara Australia. Dengan demikian kebijakan-

kebujakan yang diterapkan dan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat 

hukum dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham minoritas ataupun 

investor tetap berada pada kerangka hukum yang berlaku sehingga tidak saling 

bertentangan dan berjalan sinergis.   

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

dipandang perlu untuk melakukan penelitian hukum mengenai: ANALISIS 

HUKUM KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS 

TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM 

YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI PASAR YANG 

BERFLUKTUATIF. 

 

                                                                 
24Tujuh Perseroan Terbuka akan “Buyback” Saham, dikutip dari: 

https://ekonomi.kompas.com/read/2013/09/05/2010161/Tujuh.Perseroan 
Terbuka.Akan.Buyback.Saham, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka  

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaturan Buyback saham dalam kondisi normal dan 

kondisi pasar yang berfluktuatif ? 

2. Bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap 

pelaksanaan Buyback saham dalam kondisi saham yang dilakukan dalam 

kondisi pasar yang berfluktuatif?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang pengaturan buyback 

saham Perseroan Terbatas pada kondisi normal dibandingkan dengan 

kondisi pasar yang berfluktuatif.  

2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis sejauh mana kedudukan 

hukum bagi pemegang saham minoritas jika pelaksanaan Buyback saham 

dilakukan dalam kondisi pasar yang berfluktuatif. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

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

dan segi praktis.  
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A. Segi Teoritis 

Manfaat penelitian tentang Aspek Yuridis dari Buyback saham di 

Indonesia pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan 

hukum pemegang saham minoritas dalam Buyback saham yang 

dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham pada kondisi pasar 

yang berfluktuatif. Serta pengaturan Buyback saham Perseroan 

Terbuka atau Perusahaan Publik menurut UU Perseroan Terbatas  

dibandingkan dengan Peraturan OJK Nomor 2 tahun 2013 Jadi secara 

teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pasar 

modal di Indonesia pada khususnya.   

 

B. Segi Praktis 

Sebagai informasi dan bahan bagi Perseroan Terbuka atau Perusahaan 

Publik, lembaga-lembaga pasar modal dan masyarakat tentang 

pentingnya peraturan-peraturan serta pelaksanaan Buyback saham 

yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik dan 

menjadi bekal tambahan bagi perusahaan yang akan melakukan 

corporate action berupa Buyback saham. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi 

dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan 

yang ada yaitu mengenai pengaturan hukum Buyback saham di pasar modal 

Indonesia dan kedudukan hukum bagi pemegang saham dalam adanya aksi 

korporasi Buyback saham. Kemudian diuraikan mengenai tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam 

penulisan hasil penelitian.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori dan kerangka konsepsional. Landasan 

teori berisi mengenai penerapan teori sistem hukum Pasar Modal Indonesia,  

pengertian dari Buyback saham, manfaat dan risiko dari Buyback saham, 

Indonesia serta perlindungan pemegang saham dalam aksi korporasi Buyback 

saham dan pengertian pemegang saham minoritas. Kerangka konsepsional 

berisi antara lain pengertian-pengertian yang membatasi penulisan penelitian. 

Pengertian yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut perseroan terbatas, 

Pemegang Saham, Buyback saham, keterbukaan informasi (disclosure) dan 

sebagainya. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat jenis penelitian yang digunakan, prosedur 

perolehan bahan penelitian, serta sifat analisis yang digunakan. Bahan-bahan 
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yang digunakan dibagai menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat analisanya adalah sifat 

analisa kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif.  

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas pengaturan hukum buyback saham di 

Indonesia dan kedudukan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal 

terjadinya buyback saham dalam kondisi normal maupun kondisi pasar yang 

berfluktuatif secara signifikan. Pembahasan dan analisis akan selalu dilakukan 

dengan mengkaji rumusan masalah mengenai pengaturan hukum buyback 

saham berdasarkan perundang-undangan Perseroan Terbatas maupun Pasar 

Modal, kedudukan hukum RUPS serta pemegang saham minoritas terhadap 

tindakan korporasi buyback saham dalam kondisi pasar normal maupun 

berfluktuatif. 

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hal-hal yang dituangkan 

dalam bab-bab sebelumnya. 

 

 




