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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mana 

menitikberatkan pada berbagai aspek peningkatan pembangunan di segala 

bidang kehidupan. Arah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah lebih 

menekankan pada aspek pemerataan pembangunan beserta hasilnya serta 

menuju pada usaha untuk mencapai laju peningkatan ekonomi yang cukup 

tinggi yang didukung oleh stabilitas dan ketahanan nasional bangsa. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen. 

Angka ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 

kuartal I 2017 yang hanya sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 

kuartal I 2018 secara umum didukung oleh peningkatan dan kemajuan harga 

komoditas migas dan non migas di pasar internasional. Selain itu, kondisi 

perekonomian global juga turut berkontribusi, meskipun laju pertumbuhannya 

masih lebih rendah dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan 

ekonomi di Asia Tenggara masih menjadi tumpuan. Selain itu, sepanjang 

kuartal I 2018 tingkat inflasi masih tetap di angka 3,40 persen dibandingkan 

pada bulan Maret 2017. Hal lain yang mendorong tingkat pertumbuhan 

ekonomi antara lain dari nilai ekspor pada kuartal I 2018 sebesar 44,26 miliar 

dollar Amerika Serikat atau tumbuh 8,78 persen dibandingkan pada periode 

yang sama pada tahun lalu, dimana nilai impornya lebih tinggi yang mencapai 
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43,98 miliar dollar Amerika Serikat atau naik 20,12 persen dibandingkan pada 

kuartal I 2017.
1
  

Tidak lepas dari dinamika kondisi global saat ini dan yang akan datang 

merupakan suatu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan 

target pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu normalisasi kebijakan 

moneter di Amerika Serikat berserta ketidakpastian perdagangan global. 

Untuk pelaksanaan APBN di tahun ini akan tetap suportif dan selektif. Yang 

dimaksud suportif  berarti tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, kalau 

selektif itu maksudnya selektif dalam memberikan dukungan kepada sektor-

sektor tertentu. Sinyal kepada kementerian/lembaga untuk belanja secara lebih 

efisien dan selektif atau menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan 

badan usaha. Bentuk dukungan lain dari pemerintah adalah memberikan 

berbagai jenis insentif dalam rangka meningkatkan laju dunia usaha. Insentif 

yang dimaksud di antaranya yaitu tax allowance, tax holiday, penurunan rate 

pajak UMKM, industri padat karya berorientasi ekspor, dan insentif untuk 

perusahaan rintisan.
2
  

Perekonomian Indonesia pada 2018 masih menghadapi bebarapa 

tantangan yang berkaitan dengan beberapa faktor yaitu baik global maupun 

domestik. Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa tantangan siklikal 

pada tahun 2018 masih menjadi hal yang perlu dihadapi termasuk tantangan 

baru yaitu peningkatan proteksionisme perdagangan. Proteksionisme ini yang 

akan mengganggu prospek berlangsungnya pemulihan ekonomi global dan 

                                                           
1
 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/07/113925626/bps-kuartal-i-2018-pertumbuhan-

ekonomi-indonesia-506-persen 
2
 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/093000026/sri-mulyani-dan-pertumbuhan-

ekonomi-5-persen-yang-dianggap-belum-memuaskan 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/07/113925626/bps-kuartal-i-2018-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-506-persen
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/07/113925626/bps-kuartal-i-2018-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-506-persen
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/093000026/sri-mulyani-dan-pertumbuhan-ekonomi-5-persen-yang-dianggap-belum-memuaskan
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/06/093000026/sri-mulyani-dan-pertumbuhan-ekonomi-5-persen-yang-dianggap-belum-memuaskan
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bisa berdampak ke ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu upaya memperkuat 

kerjasama antar lembaga. Hal ini dilakukan untuk memperkuat upaya 

transformasi ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif 

dengan optimalisasi kebijakan siklikal dan struktural. Kebijakan siklikal fokus 

untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara untuk kebijakan struktural akan 

fokus ke lima hal yakni daya saing, kapasitas industri, kesejahteraan 

masyarakat, memperkuat struktur pembiayaan dan mengoptimalkan peluang.
3 

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik pada tahun 2018 

ini yang didukung dengan membaiknya perdagangan global dan kebijakan 

fiskal Amerika Serikat. Pertumbuhan global direvisi naik menjadi 3,3 persen 

pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 melemah menjadi 3 persen. 

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan 3 persen pada 2017 

dan 2018, dimana merupakan pertumbuhan ekonomi global tertinggi sejak 

tahun 2011. Hal ini didukung dari membaiknya perdagangan global, kebijakan 

fiskal Amerika Serikat yang melonggar dan meningkatnya investasi dunia 

usaha. Pada tahun 2018 ini pertumbuhan ekonomi negara berkembang 

diperkirakan menjadi 4,9 persen. Hal tersebut disebabkan dari inflasi yang 

lebih rendah dan penurunan suku bunga.
4 

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus diwujudkan 

secara menyeluruh untuk dapat menjangkau secara luas pada kegiatan 

perekonomian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional yang stabil dan berkelanjutan, serta menciptakan keseimbangan di 

                                                           
3
 https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-tantangan-ekonomi-indonesia-2018-menurut-bank-

indonesia 
4
 Ibid. Op.Cit. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-tantangan-ekonomi-indonesia-2018-menurut-bank-indonesia
https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-tantangan-ekonomi-indonesia-2018-menurut-bank-indonesia
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semua sektor perekonomian, untuk memberikan kesejahteraan secara adil 

kepada seluruh rakyat Indonesia. Komponen penting dalam sistem 

perekonomian nasional salah satunya adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan sistem keuangan serta menjalankan fungsi perantara bagi berbagai 

kegiatan produktif dalam perekonomian nasional. 

Terdapatnya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan 

kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas 

transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem 

keuangan. Globalisasi ekonomi telah menciptakan sistem keuangan yang 

kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan. Banyaknya 

permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, terganggunya stabilitas 

sistem keuangan, serta belum optimalnya perlindungan konsumen jasa 

keuangan, semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga 

pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. 

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang 

mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi. Arah pembangunan 

ekonomi sebuah negara dikendalikan oleh pemerintah dalam bentuk 

memberikan pengarahan dan bimbingan yang bertujuan untuk memperluas 

pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang mendorong 

kearah pertumbuhan, merupakan kenyataan bahwa investasi dalam jumlah 

yang besar sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.
5
 

 

                                                           
5 Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, p. 3.  
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Salah satu bentuk investasi yang marak saat ini adalah investasi yang 

dilakukan melalui portofolio saham atau dengan kata lain indirect investment, 

yaitu investasi dengan menanamkan sejumlah modal kedalam bursa saham 

yang terdapat di lantai bursa, kemudian pengelolaan investasi tersebut akan 

dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam kenyataannya akan 

membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham 

mayoritas dan pemegang saham publik. Para pemegang saham mayoritas 

memiliki prinsip yaitu memiliki perlindungan hukum yang cukup terjamin 

terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, jika tidak dapat 

diambil keputusan secara musyawarah, maka keputusan mayoritas akan 

menjadi acuan dalam menentukan keputusan yang dipilih. Dari sinilah awal 

masalah akan terjadi, yakni apabila keputusan diambil secara mayoritas, 

bagaimana dengan kedudukan suara publiknya. Padahal suara publik juga 

harus mendapatkan perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak 

yang mengatur perusahaan.  

Konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan 

pemegang saham publik merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan 

perhatian dalam peraturan perundang-undangan hukum korporat di Indonesia 

selama ini, hal ini dikarenakan oleh 
6 dominannya kepercayaan kepada prinsip 

yang berlaku bahwa hanya dewan direksi sebagai wakil dari perusahaan, 

kuatnya pendapat bahwa pihak yang paling berkuasa dan memiliki sifat 

demokratis yaitu pihak mayoritas, serta adanya rasa keengganan dari 

pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan. 

                                                           
6
 Chatamarrasjid. 2000.  Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum 

Perusahaan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, p. 220. 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 36 sampai 

dengan Pasal 56), secara eksplisit konsep tentang perlindungan pemegang 

saham publik tidak terlalu popular baik dikalangan investor ataupun trader. 

KUHD memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham publik 

dengan cara membuka kemungkinan diberlakukannya sistem quota dalam 

pengambilan suara dari rapat umum pemegang saham yang tidak 

memberlakukan prinsip one share one vote, tetapi dalam KUHD tidak 

terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan pemegang 

saham publik. Namun demikian, semasa masih berlakunya KUHD, memang 

terdapat beberapa ketentuan yang menjurus kepada perlindungan pemegang 

saham publik. Misalnya ketentuan yang berkenaan dengan pemberlakuan 

prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, 

seperti tindakan perubahan anggaran dasar. Karena itu, pengawasan terhadap 

implementasi ketentuan seperti ini waktu menjadi sangat penting, yakni 

dengan tidak mensahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip yang telah disahkan tersebut.
7 

Dengan prinsip mayoritas super, yang dimaksud adalah bahwa dalam 

suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil ketika 

suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari 2/3 

atau 3/4 dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa 

(lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum 

dianggap mencukupi. Prinsip Quota dalam KUHD sebenarnya juga bermuara 

untuk melindungi pihak pemegang saham publik. Sistem quota akan 

                                                           
7
 Ibid. Op.Cit. p. 229. 
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memberikan jatah tertentu kepada para pemegang saham sesuai dengan Pasal 

54 ayat (4) KUHD apabila ingin dilakukan pembatasan jumlah suara.  

Pada prinsipnya hal tersebut dinyatakan dalam anggaran dasar 

perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat 

mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 

saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika 

modal perseroan kurang dari 100 saham. Akan tetapi, prinsip pembatasan hak 

suara dengan sistem quota dinyatakan tidak berlaku dan tergantikan dengan 

sistem one share one vote penuh yang diatur oleh Undang-undang No. 4 

Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23). Hal mana yang juga 

diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 kemudian diperbaharui oleh 

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan 

diberlakukannya sistem one share one vote, maka setiap Pemegang Saham 

mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 

ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
8
  

Pada masa terbentuknya Bursa Efek Indonesia (BEI), pengawasan 

terhadap pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Hal yang mendasari didirikannya 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah merupakan suatu amanat dari Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.  

 

                                                           
8
 Ibid. Op.Cit. p. 237. 



8 
 

 

Dalam Pasal 34 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa paling 

telat pada tahun 2010 pengawasan perbankan akan dipisahkan dari Bank 

Sentral. Pengawasan jasa keuangan termasuk perbankan, akan ditangani oleh 

suatu lembaga khusus. Maka dari itu disusun Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang secara eksplisit 

mengamanatkan agar fungsi pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia 

dilebur dengan fungsi pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non 

Bank oleh Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9
  

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-

LK merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan 

Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar 

modal serta merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang lembaga keuangan. Bapepam-LK merupakan penggabungan dari 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011. Terhitung mulai dari tanggal 31 Desember 2012, BAPEPAM-LK 

beralih fungsi dan tugas menjadi OJK.   

Untuk menyelaraskan visi dan misi dalam proses transisi pembentukan 

OJK, pemerintah berkomitmen penuh dalam pengalihan kewenangan 

pengaturan dan pengawasan industri pasar modal dan lembaga keuangan 

khususnya. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penugasan beberapa 

pegawai Bapepam-LK untuk menjadi anggota Tim Transisi OJK, penyediaan 

infrastruktur OJK, pemindahan aset dan dokumen ke OJK, pemenuhan SDM, 

                                                           
9 
http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx.  

http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx
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dan anggaran operasional OJK.  Saat peralihan, dari 1.036 pejabat/pegawai 

Bapepam-LK, sebanyak 938 orang menjadi pegawai OJK.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

dalam rangka penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik 

sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank, 

seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya.
 10

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang 

bebas dari campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Pada 

tanggal 1 Januari 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Non Bank beralih dari Bapepam-LK ke lembaga OJK, 

sedangkan fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan sudah dimulai pada 

tanggal 1 Januari 2014, sehingga Bank Indonesia dapat lebih berfokus pada 

tugas utamanya yaitu mengendalikan kebijakan moneter. Transisi yang 

dijalankan tersebut meliputi kewenangan, sumber daya manusia, dokumen, 

serta penggunaan kekayaan.
11

  

                                                           
10 

Ibid. 
11 

Ibid. 
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Untuk menyelaraskan tugas serta fungsi Bapepam-LK terdapat 

beberapa tugas dan fungsi yang tetap dilaksanakan oleh Kementerian 

Keuangan yang tidak berpindah ke OJK, yaitu antara lain: 
12

 

a. Fungsi Pengaturan  

Mentri keuangan akan mengajukan Rancangan Undang-

Undang terkait bidang tugas OJK kepada DPR. Untuk saat ini terdapat 

Rancangan Undang-Undang yang masih memerlukan proses 

penyelesaian, antara lain Rancangan Undang-Undang Lembaga 

Keuangan Mikro, Rancangan Undang-Undang Perasuransian, 

Rancangan Undang-Undang Dana Pensiun, Rancangan Undang-

Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan, Rancangan Undang-

Undang Penjaminan dan Rancangan Undang-Undang Penjaminan 

Polis. Memberikan masukan kepada pejabat ex-offlcio OJK dari 

Kementerian Keuangan atas substansi draft Peraturan OJK ditujukan 

untuk memastikan bahwa Peraturan OJK sejalan dengan kebijakan 

pemerintah.  

b. Fungsi Kesekretariatan Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan  

Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan akan dibantu 

oleh kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di 

Kementerian Keuangan sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 

Otoritas Jasa Keuangan, sehingga fungsi tersebut harus 

diakomodasikan dalam unit pengganti Bapepam-LK.  

 

                                                           
12

 www.sahamok.com/pasar-modal/tugas-dan-fungsi-bapepam-lk-pindah-ke-ojk/ 
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c. Fungsi Hubungan Internasional  

Fungsi ini diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan OJK dalam 

hubungan internasional yang bersifat government to government.  

d. Penanganan dokumen dan permasalahan UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan 

Pemerintah);  

e.  Perizinan dan pengawasan aktuaris;  

f. Pembinaan atas jaminan sosial dan dana pensiun; dimana PNS saat ini 

menjadi salah satu tugas Biro Dana Pensiun;  

g. Pelaksanaan UU No 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 

Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan;  

h.  BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara 

teratur, adil, transparan, akuntabilitas, dan mampu mewujudkan sistem 

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu 

melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK melaksanakan 

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor 

perbankan serta non perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, 

dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
13

 

                                                           
13 

http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx. 

http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx
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Dalam melaksanakan tugas pengaturan, wewenang OJK adalah 

menetapkan peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang serta peraturan 

perundang-undangan pada sektor jasa keuangan; menetapkan peraturan dan 

keputusan OJK serta mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK dan peraturan 

mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa 

Keuangan dan pihak tertentu serta mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; menetapkan struktur organisasi dan 

infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan 

dan kewajiban; menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan.
14

 

Sedangkan kewenangan OJK dalam tugas pengawasan, terdiri atas 

menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Eksekutif; melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, 

perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan 

perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; 

melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelola 

statuter; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

                                                           
14 

Ibid. 
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memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, 

efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan 

melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan / penetapan pembubaran 

dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.
15

 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip 

tata kelola yang baik, terdiri atas independensi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, transparansi, serta kewajaran (fairness).
16

 Pembetukan 

OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara 

menyeluruh, menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya 

manusia, pengelolaan, pengendalian, serta kepemilikan di sektor jasa 

keuangan berdasarkan pertimbangan aspek positif globalisasi yang diharapkan 

dapat meningkatkan daya saing perekonomian.
17

  

Namun di sisi lain, pembiayaan operasional OJK berasal dari pungutan 

kepada lembaga yang diawasi dan sebagian kecil berasal dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang besaran persentasenya selalu 

mengalami perubahan setiap tahunnya makin mengecil. OJK mengenakan 

pungutan rutin setiap tahunnya terhadap institusi maupun individu yang 

bekerja di sektor jasa keuangan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan 

yang terjadi di negara lain seperti Jepang, yang mana seluruh anggaran 

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
18

 Namun di 

Indonesia yang berlaku malah sebaliknya yaitu dimana pendapatan OJK 

                                                           
15 

Ibid. 
16 

Ibid. 
17 

Ibid. 
18 

M.S. Tumanggor. 2017.  Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, 

dan Penanaman Modal. Bekasi: F-Media, p. 13.  
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berasal dari pungutan, sehingga terjadi konflik kepentingan (conflict of 

interest) di dalam tubuh OJK karena menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu 

fungsi pembiayaan dan pengawasan.  

Dalam hal independensi, OJK secara kelembagaan berada di luar 

pemerintah dan tidak memiliki hubungan secara hierarki dengan lembaga 

negara atau instansi pemerintah lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan di 

negara Jepang, di mana lembaga tersebut berada langsung di bawah Menteri 

Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.
 19

 

Pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia untuk instrumen saham 

biasa dapat dilihat dari variabel utama yaitu jumlah emiten. Pada saat OJK 

mulai efektif menjalankan tugasnya di awal 2014, terdapat sebanyak 492 

emiten.
20

 Industri pasar modal Indonesia hingga pertengahan 2017 terdiri atas 

534 emiten yang mencatatkan saham biasa di pasar regular.
21

 

Sejak pasar modal Indonesia berada di bawah pengawasan OJK, belum 

terlihat hasil yang signifikan terutama dalam hal perlindungan bagi pemegang 

saham publik, sedangkan di industri perbankan sudah terbentuk Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) yang bertugas melindungi nasabah pada saat Bank 

mengalami likuidasi. Pasca krisis global yang terjadi tahun 2008, LPS 

menaikkan nilai pertanggungan untuk nasabah, yaitu dari Rp 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) per-

                                                           
19 

Ibid. p.13.  
20 

Bulletin IDX Monthly Statistics, January 2014, p.67. 
21

 Bulletin IDX Quarterly Statistics, 2
nd

 Quarter 2017, p.98.  
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nasabah per-bank.
22

 Namun konsep perlindungan nasabah seperti ini belum 

diterapkan di industri pasar modal hingga saat ini. 

 Suatu perseroan harus memiliki sekurangnya 300 (tiga ratus) 

pemegang saham dan memiliki modal disetor minimal sebesar 

Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk dapat memenuhi kriteria sebagai 

perseroan publik.
23

 Suatu perseroan yang melakukan penawaran umum 

(public offering) saham di Bursa Efek, dimana emiten tersebut menawarkan 

atau menjual saham/efeknya kepada masyarakat luas,
24

 kepemilikan saham 

dapat terbagi menjadi pemegang saham publik dan non-publik. Dalam hal ini, 

pemegang saham publik adalah pihak-pihak yang memiliki saham suatu 

perusahaan dalam jumlah terbatas, atau disebut dengan pemegang saham 

publik. Umumnya pemegang saham publik tidak memiliki kedudukan apapun 

di dalam perusahaan, termasuk sebagai direksi ataupun komisaris, sehingga 

tidak mampu untuk mengendalikan perusahaan.
25

 

Pemegang saham publik di Indonesia pada umumnya termasuk dalam 

kelompok pemegang saham publik, dikarenakan biasanya para emiten pada 

saat melakukan IPO tidak bersedia melepas kepemilikan sahamnya kepada 

publik hingga di atas 50%. Dengan demikian, kepemilikan saham mayoritas 

masih berada di tangan pemilik atau pendiri perusahaan. Dalam hal ini, hak-

hak yang dimiliki oleh pemegang saham publik sangat terbatas dan dalam 

beberapa kondisi cenderung terabaikan, misalnya pada saat likuidasi. Hal 

                                                           
22 

http://www.lps.go.id/simpanan-yang-dijamin. Diakses 22 Agustus  2018 
23 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 22 
24 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan 

atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka 
25 

Munir Fuady. 2005. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Cetakan Pertama. 

Bandung: Utomo,  p. 16. 

 

http://www.lps.go.id/simpanan-yang-dijamin
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/nprt/333/undangundang-nomor-8-tahun-1995
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/node/377/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-11_pojk.04_2017-tahun-2017-laporan-kepemilikan-atau-setiap-perubahan-kepemilikan-saham-perusahaan-terbuka?PHPSESSID=6t1gpq6pt9nhfukpm2ppoiaa05
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/node/377/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-11_pojk.04_2017-tahun-2017-laporan-kepemilikan-atau-setiap-perubahan-kepemilikan-saham-perusahaan-terbuka?PHPSESSID=6t1gpq6pt9nhfukpm2ppoiaa05
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/node/377/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-11_pojk.04_2017-tahun-2017-laporan-kepemilikan-atau-setiap-perubahan-kepemilikan-saham-perusahaan-terbuka?PHPSESSID=6t1gpq6pt9nhfukpm2ppoiaa05
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ef3df7c8bfb/node/377/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-no-11_pojk.04_2017-tahun-2017-laporan-kepemilikan-atau-setiap-perubahan-kepemilikan-saham-perusahaan-terbuka?PHPSESSID=6t1gpq6pt9nhfukpm2ppoiaa05
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lainnya dapat diamati pada Bursa Efek Amerika yaitu NewYork Stock 

Exchange (NYSE), dimana dapat diperoleh informasi mengenai besarnya 

persentase pemegang saham publik, namun di Indonesia sampai saat ini belum 

tercantum secara jelas mengenai besarnya persentase kepemilikan saham 

publik di dalam suatu emiten dan di dalam bursa efek secara keseluruhan. 

Data yang diketahui hanyalah mengenai persentase pembelian saham oleh 

investor domestik terhadap keseluruhan nilai transaksi saham biasa di bursa 

efek secara keseluruhan. 

Berbagai upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal penting untuk segera dicari 

solusinya mengingat sedemikian kompleks permasalahan yang terjadi di 

Indonesia yang menyangkut perlindungan konsumen. Terdapat berbagai 

kelemahan konsumen sehingga tidak memiliki kedudukan yang aman, 

sehingga secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum 

yang bersifat universal.
 26

 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara 

memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan atau prohibited, dan yang 

bersifat hukuman atau disebut sanction.
27

 Bentuk perlindungan hukum yang 

konkret tercermin pada institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, 

kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut 

                                                           
26 

Kristianti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, p. 6. 
27 Rafael La Porta. 1999. Investor Protection and Corporate Governance.  Journal of 

Financial Economics. Vol 58 (2), p. 9. 
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dengan non-litigasi lainnya. Jadi tujuan adanya hukum adalah mencapai 

keadilan.
28

 

Pasar modal merupakan salah satu objek untuk menegakkan keadilan 

di bidang ekonomi. Bentuk penegakan hukum di pasar modal tidak bisa 

dilepaskan dari aspek hukum perusahaan
 

khususnya mengenai perseroan 

terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan berbagai 

pelaku pasar modal terutama seperti  pihak  emiten, investor dan lembaga-

lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang didominasi oleh subjek hukum 

berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.
29

 

Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, konsumen 

memerlukan produk hukum yang dapat menjamin perlindungan terhadap 

konsumen pemakai barang dan jasa, yang diharapkan mampu menyelesaikan 

berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen. 

Namun pada kenyataannya masih mengalami banyak kendala dan masyarakat 

belum merasakan dampak perlindungan yang maksimal diberikan negara 

terhadap konsumen. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dalam 

banyak hal, maka pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen 

akan selalu penting untuk dikaji kembali sesuai perkembangan terkini. 

Pertimbangan lain dalam pembetukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 

sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di 

Indonesia untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang berstatus 

sebagai hukum perusahaan merupakan lapangan hukum yang berada dalam 

                                                           
28

 Hans Kelsen. 2009.  Dasar-Dasar Hukum Normatif.  Jakarta: Nusamedia,  p. 343. 
29

 Hilda H. Dimyati. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Jurnal 

Cita Hukum. Vol 2 (2), p. 343. 
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sistem hukum perdata. OJK merupakan elemen baru dalam dunia jasa 

keuangan di Indonesia yang akan membawa perubahan besar terhadap 

perkembangan industri keuangan di Indonesia.
30

 Legitimasi negara terhadap 

eksistensi OJK dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.  

Dengan terbentuknya OJK membuat kewenangan yang dimiliki Bank 

Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) akan berpindah kepada OJK. BI akan lebih bertanggung jawab dalam 

menangani masalah makro (macro-prudential supervision) yang berfokus 

kepada kestabilan sistem keuangan dengan cara memitigasi risiko sistemik. 

Sedangkan OJK lebih berwenang dalam menangani masalah mikro (micro-

prudential supervision) yang berfokus kepada kesehatan institusi perbankan 

secara individual. Peran Bapepam-LK terhadap pengaturan dan pengawasan 

Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke 

OJK. Oleh sebab itu, beberapa lembaga yang berada di bawah pengawasan 

OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara 

teratur, adil, transparan, dan akuntabilitias diperlukan untuk membentuk 

perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 

sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh 

sebab itu, diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 

                                                           
30 Hamud M. Balfas. 2012. Hukum Pasar Modal Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Tatanusa,  

p. 7. 



19 
 

 

secara terpadu, independen, dan transparan. Pembentukan OJK sebagai 

lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi merupakan respon 

atas perkembangan sektor jasa keuangan yang telah mengalami perkembangan 

pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. 

OJK awalnya dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan 

pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia. Namun implementasi aktual 

dari lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya merupakan hal tersulit dan 

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan lain yang dihadapi 

adalah memiliki komitmen tinggi dalam proses pembentukan OJK untuk 

dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope dan economies of scale 

yang lebih besar, reformasi hukum, serta politik yang lebih baik. Di sisi lain 

OJK juga akan menimbulkan sejumlah risiko yang akan mempengaruhi 

perekonomian Indonesia.  

Sumber pembiayaan OJK yang awalnya berasal dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dapat membuat independensi dari 

lembaga tersebut terganggu, bahkan rentan terhadap tindakan-tindakan politis 

yang tidak terpuji, sehingga OJK akan sensitif terhadap risiko terpolitisasi 

maupun berbagai upaya „fraud‟ seperti tindak korupsi atau kolusi yang saat ini 

banyak terjadi pada organisasi yang menggunakan anggaran negara. 

Dalam hal pasar modal, perlindungan bagi pemegang saham publik 

belum tentu diketahui secara mendalam oleh para investor publik. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen selama ini hanya mengatur tentang aspek 

perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang dikonsumsi sehari-hari, 
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sedangkan sektor jasa keuangan belum tersentuh secara spesifik dan 

mendalam oleh undang-undang tersebut.  

Keraguan terhadap kemampuan OJK untuk melakukan pengaturan dan 

pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi 

sektor jasa keuangan tersebut yang masih sangat dangkal dan sangat rentan 

terhadap gejolak eksternal, yang mana penggabungan dua institusi keuangan 

yakni Bapepam-LK dan Bank Indonesia merupakan penyumbang terbesar 

terhadap efektivitas dan kredibilitas OJK.
31

  Diketahui bahwa selama ini, OJK 

hanya menerapkan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi 

aturan yang telah ditetapkan. Namun sanksi administratif tersebut tidak 

disertai dengan sanksi pidana. Sejauh ini, sanksi pidana tersebut belum 

diterapkan secara efektif oleh OJK meskipun ketentuan tersebut sudah 

ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan dimana OJK berwenang untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana di sektor jasa keuangan.
 32

 

Meskipun terdapat ketentuan dalam Bab XII Pasal 52 sampai dengan 

Pasal 54, Undang Undang No. 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang sanksi 

pidana bagi para pejabat dan / atau personil di lingkungan internal Otoritas 

Jasa Keuangan, namun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang merugikan 

pemegang saham publik belum diatur secara spesifik. Dalam peraturan OJK 

tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, pada bab VI Pasal 

13 mengenai ketentuan sanksi terhadap pihak yang diduga melakukan atau 

                                                           
31
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32 
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terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan, pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif.
33

 

Sampai saat ini, sejumlah kasus pelanggaran di pasar modal tidak 

dikenakan sanksi pidana, tetapi hanya berupa sanksi administratif saja.
 
Kasus-

kasus pelanggaran di pasar modal yang sudah naik ke tahap penyidikan, 

diserahkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sangat 

berbeda dengan yang terjadi pada masa beroperasinya Bapepam, yang mana 

Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan 

menerjunkan para penyidik ahli di bidang pasar modal. Namun setelah OJK 

efektif berjalan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 

ditolak oleh Kejaksaan dikarenakan banyak bukti kurang memadai 

dikarenakan penyidik Kepolisian bukan ahli di bidang pasar modal, sehingga 

sanksi yang dikenakan hanya berupa sanksi administratif saja.
 

 
 

1.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap 

pemegang saham publik di pasar modal Indonesia? 

2) Bagaimana penerapan dan dampak atas pengaturan mengenai 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik di pasar modal 

Indonesia? 
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3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham publik di 

pasar modal Indonesia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1) Mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum 

terhadap pemegang saham publik di pasar modal Indonesia 

2) Mengkaji dan menganalisis penerapan dan dampak atas pengaturan 

mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik di 

pasar modal Indonesia 

3) Mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang 

saham publik di pasar modal Indonesia 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan agar dapat memahami lebih jauh mengenai materi ilmu 

hukum, khususnya dalam hal mengenai kajian perlindungan hukum bagi 

pemegang saham publik di pasar modal Indonesia. Di samping itu juga 

diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para peneliti lain yang memerlukan 
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informasi-informasi tambahan dalam penelitian lanjutannya. Selain itu 

juga diharapkan agar dapat memberikan wawasan baru mengenai kajian 

terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pasar Modal, serta 

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berkaitan dalam hal 

perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik di pasar modal 

Indonesia. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

organisasi maupun individu yang bergerak dalam bidang pasar modal agar 

dapat menambah wawasan dan mengetahui lebih jauh kajian mengenai 

perlindungan hukum bagi pemegang saham publik di pasar modal 

Indonesia.  

 

1.5  Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Fakultas Hukum UPH serta melalui internet, tidak ditemukan 

penelitian sejenis yang mirip dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan 

atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri serta berbagai masukan yang 

berasal dari berbagai pihak, baik promotor maupun ko-promotor. Apabila 

ditinjau dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli. Sepanjang 



24 
 

 

sepengetahuan peneliti berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, 

penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain.  

Memang terdapat beberapa penelitian sejenis yang mengangkat topik 

yang sama yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham 

publik (publik), seperti penelitian yang dilakukan oleh Repowijoyo
34

 dalam 

disertasinya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham publik 

dalam perseroan terbuka di pasar modal. Latar belakang penelitian tersebut
 

mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham publik berupa 

pemberian hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas 

tahun 2007, namun ketentuan tersebut belum cukup untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham publik. Hal ini disebabkan karena pemegang 

saham mayoritas sering menggunakan kekuasaan voting right berdasarkan 

majority rule dan prinsip „one share one vote‟ sehingga mengalahkan 

pemegang saham publik.
 
Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

perlindungan hukum bagi pemegang saham publik dalam perseroan terbatas 

terbuka di pasar modal berupa dua bentuk perlindungan hukum yaitu, 

preventif dan represif, namun ketentuan tersebut belum cukup melindungi 

kepentingan pemegang saham publik karena terdapat kekuasaan yang dimiliki 

pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya perusahaan. Selain 

itu, dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 pada akhirnya 

dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan saham yang dapat 
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merugikan investor, karena UUPM 1995 dianggap masih sumir atau tidak 

cukup terperinci. Repowijoyo juga memformulakan konsep perlindungan 

hukum bagi pemegang saham publik yang mencakup dua hal yaitu Pertama, 

menentukan sasaran terhadap pasar modal dengan mempertimbangkan 

kecenderungan pasar modal global, gambaran umum perkembangan pasar 

modal Indonesia, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Kedua, berdasarkan 

fungsi dan wewenang Bapepam sesuai UUPM 1995 maka sudah selayaknya 

Bapepam menjadi lembaga independen non departemen yang bertanggung 

jawab langsung kepada presiden agar independensi dapat terjaga.
35

 

 Penelitian hukum lainnya dilakukan oleh Permatasari
36

 mengenai 

perlindungan hukum pemegang saham publik perusahaan terbuka akibat 

putusan pailit. Hasil penelitian menjabarkan bahwa masih minimnya 

pemegang saham publik di dalam perusahaan yang menganut prinsip one 

share one vote. Hak-hak yang diperoleh pemegang saham publik perusahaan 

yang mengalami pailit adalah pengajuan gugatan langsung untuk dan atas 

nama dirinya sendiri, serta pengajuan keberatan atas tindakan kurator dan 

hakim pengawas. 

 Hasil penelitian Subagiyo
37

 mengenai perlindungan hukum pemegang 

saham publik akibat perbuatan melawan hukum direksi menurut Undang-

Undang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi 

pemegang saham publik diberikan dalam bentuk penerapan prinsip Good 
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Corporate Governance. Akibat perbuatan melawan hukum, Direksi harus 

bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata). Apabila 

terpenuhi unsur pidana maka Direksi dikenai pidana penjara maupun denda 

yaitu mengenai penggelapan uang dan penipuan (Pasal 372 dan 378 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana), bahkan Direksi harus bertanggungjawab 

sampai harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas).
 
 

 Hasil penelitian Asmawati
38

 mengenai perlindungan hukum pemegang 

saham publik akibat merger bank, menjelaskan bahwa belum secara penuh 

terlindunginya pemegang saham publik jika bank tersebut melakukan merger, 

dimana dalam memberikan perlindungan menggunakan Apparsial Rehts dan 

prinsip Super Majority.
 
 

Penelitian lain dilakukan Haryono
39

 mengenai perlindungan hukum 

terhadap pemegang saham publik dalam peralihan saham dengan akta 

pengakuan utang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa akta pengakuan 

utang yang dibuat oleh dan dihadapan notaris tidak dapat dijadikan dasar 

untuk pengalihan saham suatu Perseroan Terbatas. Meskipun Undang-Undang 

Perseroan Terbatas tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum 

terhadap pemilik saham publik dalam pengambilan keputusan peralihan 

saham, namun dalam praktiknya pemegang saham publik harus tetap 

diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengabaian 

terhadap kehadiran pemegang saham publik dalam RUPS akan berdampak 
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39 

Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Peralihan 

Saham Dengan Akta Pengakuan Utang, Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.4 

(3), Desember 2016, p. 396-406. 



27 
 

 

bahwa RUPS tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan di Pengadilan. 

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pemegang saham publik sangat 

dilindungi dan dihormati. 

Penelitian yang dilakukan Sari, Budiono, dan Widhiyanti
40

 mengenai 

perlindungan hukum bagi pemegang saham publik yang tidak dilibatkan 

dalam proses akuisisi, menjelaskan bahwa melalui pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus diperoleh hasil bahwa Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT) belum cukup memberikan perlindungan hukum 

kepada pemegang saham publik. Proses pengambilan keputusan akuisisi 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham seharusnya dilakukan secara 

prosedural dan substantif sesuai dengan UUPT. Hal ini dimaksudkan agar 

pemegang saham publik memiliki kesempatan untuk menggunakan hak 

suaranya meskipun tidak harus menjadi pihak yang mengendalikan Perseroan 

Terbatas. 

Hasil penelitian dari Lydia Fransisca
41

 dalam disertasinya mengenai 

independensi dan efektivitas kinerja otoritas jasa keuangan sebagai lembaga 

pengawas dalam bidang perbankan di Indonesia, ditemukan bahwa Indonesia 

sepenuhnya menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara 

terintegrasi (integration approach), dan telah menjalankan kewenangannya 

secara independen, dimana dari segi normatif idependensi penuh ini telah 

tergambarkan baik dari aspek fungsi pengaturan, aspek fungsi pengawasan, 
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aspek kelembagaan, maupun aspek anggaran. Dengan adanya disharmonisasi 

di dalam kebijakan hukum pemerintahan, dan merujuk pada karakter 

kebutuhan dan karakteristik perekonomian Indonesia serta tingkat 

konglomerasi tinggi, maka model twin peaks menjadi pilihan model ideal 

untuk diimplementasikan di Indonesia, yang berarti bahwa fungsi pengawasan 

macro dan micro prudential ada pada kendali Bank Indonesia, dan fungsi 

pengawasan conduct of business ada pada kendali OJK.  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut sebelumnya, meskipun sudah 

ada beberapa penelitian di bidang perlindungan hukum bagi pemegang saham 

publik, akan tetapi penelitian tersebut menggunakan pendekatan masalah yang 

berbeda. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan atas pengaturan 

mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik di pasar 

modal Indonesia, mengulas dampak perlindungan hukum bagi pemegang 

saham publik di pasar modal Indonesia sejak Otoritas Jasa Keuangan berdiri 

secara efektif, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan untuk melindungi pemegang saham publik di pasar modal 

Indonesia. 

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, terbuka untuk 

dikritisi, serta bersifat konstruktif. Dengan demikian, keaslian penelitian ini 

dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang 

harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, serta objektif, yang 

merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah.  


