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BAB III 

TANGGUNG JAWAB EMITEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM 

PUBLIK DALAM MASA PRA-DELISTING OLEH BURSA 

A. Pengaruh Delisting Terhadap Emiten, Investor, dan Efek 

1. Pengaruh Delisting terhadap Emiten 

Emiten bergerak di pasar modal adalah untuk mencari dana-dana 

murah yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan memperoleh 

pinjaman dari bank. Perusahaan yang ingin masuk ke Bursa didasari oleh 

pertimbangan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh dana dalam 

pengembangan bisnisnya dan dituntun untuk lebih efisien. Perusahaan yang 

sahamnya telah tercatatat di Bursa memiliki kewajiban diantaranya 

melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan 

ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang 

perkembangan suatu perusahaan sehingga masyarakat dapat mengambil 

keputusan apakah masyarakat mau menginvestasikan dananya atau tidak. 

Dana yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat mengangkat nilai 

perusahaannya melalui program ekspansi tersebut sehingga perusahaan 

tersebut menjadi dapat berkembang lebih cepat.163 

Bagi Emiten listingmerupakan sarana promosi yang cukup efektif. 

Perusahaan yang sudah tercatat di sudah relatif terbuka dibandingkan 

                                                           
163Haykel Widiasmoko, “Analisa Delisting: Penerapan Delisting di PT Bursa Efek 

Jakarta dan Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Terkena Sanksi Delisting,” (Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999), hlm. 52-53 
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dengan perusahaan lainnya. Perusahaan yang telah tercatat di Bursa akan 

memiliki lebih dipercaya dan lebih mudah dalam hal akses atau sumber 

pendanaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Emiten juga dapat 

melakukan penghimpunan dana kembali melalui right issue, namun 

manfaat-manfaat ekonomi tersebut itu tidak akan dapat terwujud apabila 

perusahaan sudah tidak tercatat lagi di  Bursa (delisting). Emiten yang 

mengalami delisting oleh Bursa dapat mengalami kerugian yang tidak hanya 

dirasakan oleh pemgenag saham publik tetapi oleh emiten itu sendiri.164 

2. Pengaruh Delisting terhadap Investor 

Pasar modal di Indonesia hingga kini tetap belum memiliki daya tarik 

yang cukup untuk disebut sebagai salah satu alternatif investasi yang 

konkrit. Pilihan untuk menaruh uang pada deposito berjangka tetap lebih 

diterima sebagai investasi yang memadai, khususnya bagi investor-investor 

kecil. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor terutama kurangnya 

informasi tentang pasar modal kepada masyarakat luas, sehingga mereka 

lebih mendapatkan kesan lebih mudah untuk menderita kerugian apabila 

menginvestasikan dananya di pasar modal seperti adanya ancaman delisting 

dari Bursa dan delisting memang tidak ditujukan untuk melindungi pemodal 

atau investor dari risiko investasi.165 

Bursa efek sendiri menganggap bahwa pencatatan (listing) 

mempunyai manfaat, yaitu sahamnya dapat diperdagangkan sehingga 

                                                           
164Ibid., hlm.54-56 
165Ibid., hlm.58 
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pemegang saham (investor) apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana, 

mereka dapat dengan mudah untuk menjual (karena adanya pasar). Jika 

sampai terkena sanksidelistingmaka investor semakin sulit untuk 

memperjual-belikan sahamnya, oleh karena itu untuk memutuskan 

hukumandelisting, otoritas Bursa perlu memperhatikan kepentingan investor 

publik secara keseluruhan, karena merekalah yang akan dirugikan akibat 

tindakan tersebut. Akan tetapi penghapusan pencatatan saham (delisting) 

dari Bursa tidak selalu merugikan pemegang saham publik sepanjang ada 

tender offer dari pemegang saham pendiri atau investor luar. 166 

Delisting yang dilakukan oleh Bursa dapat berakibat pada investor 

kehilangan tempat yang terorganisir yang memudahkan jual-beli saham 

sebab Bursa Efek menyediakan fasilitas yang mempermudahkan 

perdagangan saham. Ini berarti investor dapat mengalami kesulitan 

menemukan pihak yang berminat membeli sahamnya, artinya likuiditas 

saham terganggu karena harga saham tersebut cenderung turun sebab 

kriteria delisting sebagian besar berkaitan dengan buruknya kinerja atau 

kondisi keuangan emiten yang mengemisikan saham tersebut. Padahal 

kondisi keuangan emiten adalah faktor penting yang diperhatikan setiap 

calon pembeli saham. Tidak ada yang tertarik menjadi pemegang saham 

perusahaan yang tidak memiliki prospek cerah. Inilah sebabnya saham yang 

dilakukan delistingakan sulit dihargai tinggi oleh pasar. Investor akan 

menderita kerugian terlebih jika ia membeli saham tersebut saat Emiten 

                                                           
166Ibid., hlm.59 
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sedang sangat populer sehingga harga pasarnya sedang tinggi. Jadi, jelaslah 

bahwa capital gain yang diharapkan investor sangat sulit untuk diraih jika 

saham mengalami delisting.Jika investor tidak mendapat capital gain, masih 

ada kemungkinan mendapat dividen. Ini pun sulit terjadi jika memang 

emiten dilakukan delisting dari Bursa karena mengalami penurunan kinerja. 

Jika emiten mengalami delisting karena mengalami kerugian, atau tiga 

tahun berturut-turut tidak membagi dividen tunai, atau dinyatakan pailit 

tentunya harapan memperoleh dividen sangat kecil atau bahkan tidak ada.167 

3. Pengaruh Delisting terhadap Efek 

Efek yang dimaksud berpengaruh dengan pada delistingadalah saham. 

Listing merupakan pencatatan saham di Bursa, maka saham dapat 

diperdagangkan di Bursa. Jika emiten atau perusahaan terkena Delisting, 

emiten tersebut tidak dapat melakukan transaksinya di Bursa tersebut 

sehingga otomatis saham perusahaan yang bersangkutan tidak lagi dapat 

diperjual-belikan di Bursa. Selain itu saham juga sulit untuk dijual karena 

tidak ada patokan harga yang jelas di pasar (tergantung negosiasi) dan bagi 

calon pemodal pun menjadi ragu karena sulit untuk mengetahui nilai dari 

perusahaan itu.168 

Mengenai nilai dari suatu saham dari perusahaan yang sudah 

dilakukan delisting , nilainya bisa turun tetapi tidak tertutup kemungkinan 

untuk naik. Saham tersebut dapat turun dengan perkiraaan karena timbulnya 

                                                           
167Ibid. 
168Ibid., hlm.60 



103 

 

103 

 

kesan dari masyarakat dimana saham yang sudah dilakukan delisting dari 

Bursa maka menunjukan kinerja dari perusahaan tersebut tidak bagus (tidak 

mendatangkan profit seperti yang telah ditargetkan) sehingga ada anggapan 

apabila calon pemodal ingin membeli saham tersebut, maka harga saham 

tersebut harus di bawah harga pasar sebelumnya (sewaktu tercatat di Bursa). 

Di sisi lain, saham tersebut nilainya dapat naik, hal ini dapat terjadi seperti 

contoh dengan memperbaiki perusahaan oleh pendirinya sampai kinerjanya 

menjadi baik kembali, sehingga nilai bisa naik.169 

B. Tanggung Jawab Emiten Terhadap Pemegang Saham Publik dalam Masa 

Pra-Delisting oleh Bursa 

Penghapusan pencatatan saham merupakan sebuah fenomena yang sering 

terjadi dalam pasar modal Indonesia. Penghapusan pencatatan saham lebih 

dikenal dengan istilah delisting. Delisting  merupakan tindakan mengeluarkan 

suatu saham yang tercatat di Bursa Efek karena memenuhi kriteria yang 

terdapat di peraturan Bursa Efek. Emiten yang telah dikenakan tindakan 

delisting tidak dapat diperdagangkan lagi di Bursa efek tersebut.170 

Delisting di dalam pasar modal secara khusus tidak terdapat dalam satu 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan  praktiknya terdapat 

beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan acuan atau pijakan bagi peristiwa 

delisting. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur 

tentang pemberiaan kewenangan kepada Bapepam-LK (sekarang beralih 

                                                           
169Ibid., hlm. 61 
170Mukhti, Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik dalam Penghapusan Pencatatan 

(Delisitng) Saham pada Kegiatan Di Pasar Modal, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera 
Utara, Medan 2008, hlm.42. 
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kepada Otoritas Jasa Keuangan). Kewenangan yang diberikan oleh Undang-

Undang kepada Bapepam-LK (sekarang beralih kepada Otoritas Jasa 

Keuangan) adalah untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengaturan, dan 

pengawasan di pasar modal. Bapepam-LK (sekarang beralih kepada Otoritas 

Jasa Keuangan) juga memiliki wewenang untuk memberi izin usaha kepada 

beberapa pihak guna mendukung pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh 

Undang-Undang, salah satunya adalah kepada Bursa Efek Indonesia untuk 

membantu melaksanakan fungsi dimaksud.  

Bursa sebagai Self Regulatory Organization (SRO) sebagai lembaga yang 

memiliki kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal untuk 

membuat peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan 

hukum bagi pelaku pasar modal.171  Salah satu peraturan yang dibuat oleh 

Bursa adalah mengenai Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)  dan 

Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Peraturan Bursa tersebut 

dibuat dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemodal melalui 

ketentuan yang lebih sederhana dan fleksible tanpa mengurangi kualitas 

persyaratan untuk tetap tercatat dan lebih mengandalkan pada pertimbangan 

ekonomis bagi semua pihak.172 Pada peraturan tersebut mengatur tentang 

penghapusan pencatatan saham oleh permohonan emiten (voluntary delisting) 

dan penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (forced delisting), serta 

peraturan mengenai pencatatan saham kembali(Relisting). Peraturan tersebut 

                                                           
171Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
172Lihat bagian menimbang pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 

308/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan 
Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa 
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mengatur alasan mengapa suatu emiten dapat di hapus pencatatannya oleh 

Bursa(forced delisting). Dalam peraturan tersebut, ada 2 hal yang dapat 

menyebabkan emiten dihapuskan pencatatan sahamnya oleh Bursa yaitu:173 

1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh 
negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara 
finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan 
Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat 
menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai; 

2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar 
Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya 
selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. 

Menurut peraturan tersebut diatas, alasan suatu emiten dapat dilakukan 

delisting oleh Bursa adalah karena suspensi berkepanjangan yaitu selama 24 

bulan. Emiten seharusnya menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan Bursa 

melakukan tindakan suspensi, karena emiten yang mendapatkan tindakan 

suspensi berkepanjangan pada akhirnya Bursa dapat melakukan tindakan 

delisting.Bursa juga dapat melakukan tindakan delisting karena emiten 

mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Kondisi tersebut baik secara 

finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan 

sebagai Perusahaan Terbuka. Peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan 

secara rinci tentang kondisi atau peristiwa yang dapat menyebabkan suatu 

                                                           
173Lihat Angka III.3.1 pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 

308/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan 
Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa 
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emiten dapat dilakukandelisting oleh Bursa.  Secara umum kriteria yang dapat 

terjadi ketika akan dilakukan delisting oleh Bursa yaitu:174 

1. Pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif dibatalkan atau 

dibekukan oleh Bapepam-LK (sekarang beralih kepada Otoritas Jasa 

Keuangan) 

2. Melanggar ketentuan Bursa pada khususnya dan ketentuan pasar modal 

pada umumnya. 

3. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan umum 

berdasarkan keputusan investasi berwenang. 

4. Selama 3 tahun berturut-turut menderita rugi atau terdapat saldo rugi 

sebesar 50% atau lebih dari modal disetor dalam neraca perusahaan pada 

tahun terakhir 

5. Selama 3 tahun berturut-turut tidak membayar dividen tunai (untuk saham). 

6. Memilki ekuitas negatif selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (stelah tercatat 

di Bursa). 

7. Melakukan 3 (tiga) kali cedera janji (wanprestasi) terhadap obligasi 

8. Jumlah modal emiten sendiri kurang dari Rp.3 milliar 

9. Jumlah pemegang saham kurang dari 100 pemodal (orang/badan) selama 3 

bulan berturut-turut berdasarkan laporan bulanan emiten/BAE (1 pemodal 

sekurangkurangnya memilki satuan perdagangan/500 saham) 

                                                           
174Lorenza Sianturi, Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Dalam Forced Delisting 

Ditinjau Dari Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995,  Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.51-53 
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10. Laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum dan ketentuan yang ditetapkan Bapepam-LK (sekarang 

beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan) 

11. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan 

12. Emiten menghadapi gugatan/perkara/peristiwa yang secara materiel 

mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup perusahaan 

13. Khusus untuk emiten reksadana, NAV turun menjadi kurang dari 50% dari 

nilai perdana yang disebabkan kegiatan operasi. 

14. Perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam perusahaan lain atau 

melakukan peleburan perusahaan. 

15. Perusahaan dilikuidasi. 

16. Dibekukan ijin usaha atau dicabut ijin usaha yang memberikan kontribusi 

pengajuan/pendapatan umum. 

17. Harga teoritis saham hasil tindakan pemecahan saham, penerbitan saham 

dan atau saham dividen, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas selain saham 

kurang dari 20 x suatu perubahan harga (fraksi). 

18. Laporan keuangan perusahaan tercatat memperoleh pendapat adverse atau 

disclaimer opinion pada tahun buku terkahir. 

19. Tidak menyampaikan corporate plan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3e. 

20. Mengalami kerugian usaha dan atau mengalami kerugian setelah pajak 

selama 4 (empat) tahun berturut-turut (setelah tercatat di Bursa). 
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21. Tidak terjadi transaksi di pasar reguler selama 9 (Sembilan) bulan berturut-

turut, tidak termasuk masa suspensi. 

22. Harga rata-rata penutupan saham yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-

turut kurang dari Rp.50-(lima puluh rupiah).  

23. Rata-rata volume transaksi di pasar reguler selama 12 (dua belas) bulan 

berturutturut kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham perbulan. 

24. Jumlah saham yang dimilki oleh pemegang saham yang bukan merupakan 

pemegang saham pengendali (minority shareholders) kurang dari 5% (lima 

perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) 

saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut. 

25. Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan 

perdagangan, kurang dari 100 (seratus) pemegang saham dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan terkahir berturut-turut. 

26. Perusahaan tercatat tidak lagi memilki persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan huruf A.1.c dan A.1.g. 

27. Perusahaan tercatat bidang usaha pertambangan tidak lagi mempunyai; 

a) Konsensi dan atau kontrak karya atau 

b) Kuasa penambangan atau surat izin penambangan daerah 

c) Jumlah cadangan tidak lagi memenuhi kelayakan ekonomis atau d. 

Direktur yang memilki kemampuan teknis yang berpengalaman di 

bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan 

selama 6 (enam) bulan berturut-turut 
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Alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang dapat menyebabkan emiten 

dapat dilakukandelistingoleh Bursa. Pada dasarnya emiten yang memiliki 

kondisi atau hal-hal yang dapat berpengaruh negatif selain yang telah 

disebutkan diatas, dan berakibat pada kelangsungan usaha emiten dapat juga 

dilakukan deisting oleh Bursa. 

Sejak tahun 2010 hingga 2015, Bursa selama 4 tahun terakhir telah 

melakukan delisting kepada 9 emiten. Dibawah ini merupakan informasi dalam 

kurun 4 tahun terakhir mengenai kasus forced delisting:175 

Tabel 3.1 Kasus Forced Delisting di Indonesia. 

No Daftar Emiten Suspensi Pasar Negosiasi Delisting 

1 PT.Suryainti Permata 
(SIIP) 

25 Januari 
2010 

31 Januari 2012 – 
27 Februari 2012 

28 Februari 
2012 

2 PT. Katarina Utama 
(RINA) 

1 September 
2010 

3 September 2012 
– 28 September 
2012 

1 Oktober 2012 

3 PT.Amstelco Indo (INCF) 20 Januari 
2011 

21 Januari 2013 – 
18 Februari 2013 

19 Februari 
2013 

4 PT.Panca Wiratama Sakti 
(PWSI) 

4 April 2011 - 17 Mei 2013 

5 PT.Indo Setu Batu Bara 
Resources (CPDW) 

08 Juli 2013 - 12 September 
2013 

6 PT.Surabaya Agung 
Industri Pulp dan Kertas 
(SAIP) 

18 April 
2013 

- 31 Oktober 2013 

                                                           
175Lihat info mengenai delisting terhadap Perusahaan Tercatat telah dirangkum dalam 

bentuk sebuah tabel yang diakses www.idx.co.id pada Senin 10 Oktober 2016 jam 18.00 
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7 PT.Dayaindo Resources 
International (KARK) 

8 Agustus 
2012 

27 November 2013 

24 Desember 2014 

27 Desember 
2013 

8 PT.Asia Natural Resources 
(ASIA) 

22 Mei 2013 

 

30 Oktober 2014 – 
26 November 2014 

27 November 
2014 

9 PT.Davomas Abadi 
(DAVO) 

9 Maret 2012 18 Desember 2015 
- 20 Januari 2015 

21 Januari 2015 

 

PT.Indo Setu Bara Resources adalah salah satu emiten yang dilakukan 

delisting oleh Bursa pada tahun 2013. Emiten berkode CPDW tersebut dahulu 

bernama PT. Cipendawa Agroindustri Tbk. Perusahaan tersebut beroperasi 

sebagai produsen unggas dengan pakan terpadu, pengembangbiakan atau 

penetasan peternakan, dan operasi pabrik pengolahan. Sejak tahun 2011, PT. 

Cipendawa Agroindustri Tbk  melakukan perubahan nama perusahaan menjadi 

PT.Indo Setu Batu Bara Resoruces dan disertai dengan perubahan kegiatan 

usaha menjadi perdagangan batu bara. Otoritas Bursa telah melakukan suspensi 

pada PT. Indo Setu Batu Bara sejak tanggal 30 Juni 2011 pada pasar tunai dan 

pasar reguler, kemudian di perpanjang pada tanggal 8 juli 2013 di seluruh 

pasar.176 Perusahaan tersebut dilakukan suspensi oleh Bursa terkait dengan 

keberlangsungan usaha dan saham perusahaan tersebut tidak aktif lagi 

diperdagangkan di Bursa.  Otoritas Bursa memutuskan untuk melakukan 

                                                           
176Pengumuman Suspensi PT.Indo Setu Batu Bara 

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/
Exchange/PENG-00011_BEI-PPR_SPT_07-2013.pdf  diakses pada 28 Desember 2016 pukul 
21.37 
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delisting kepada PT.Indo Setu Batu Bara berdasarkan kondisi tersebut diatas 

pada tanggal 12 September 2013.177 

Pada tahun 2014 Bursahanya melakukan delisting kepada PT. Asia 

Natural Resources. Perusahaan tersebut didirikan pada tanggal 16 November 

1989 dengan nama PT Asia Inti Industry. Tanggal 29 April 2008 perusahaan 

tersebut mengalami perubahan nama Perseroan menjadi PT. Asia Natural 

Resources Tbk (ASIA). Penggantian nama perseroan dilakukan berdasarkan 

RUPSLB. Otoritas Bursa telah melakukan penghentian perdagangan saham 

ASIA di seluruh pasar sekunder sejak 22 Mei 2013. Suspensi tersebut 

dilakukan berdasarkan keberlangsungan usaha (going concern) perseroan yang 

mengkhawatirkan.178 Angka kerugian emitenhingga pada semester I-2014 

perseroan tidak membukukan penjualan sama sekali sehingga menderita 

kerugian hingga Rp 357,33 miliar.179Berdasarkan pengumuman Bursa pada 

Februari 2014, ASIA mengalami perpanjangan masa suspensi. Perpanjangan 

masa suspensi dilakukan terkait dengan kewajiban emiten yang tidak 

melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan 2014 beserta denda sebesar 

Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).180 Berdasarkan pada kondisi 

                                                           
177Pengumuman Delisting PT.Indo Setu Batu Bara 

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/
Exchange/PENG-00006_BEI-PPR_DEL_09-2013.pdf diakses pada 28 Desember 2016 pukul 
22.45 

178http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMEN
TSTOCK/Exchange/PENG-00006_BEI-PPR_SPT_05-2013.pdf  diakses pada 28 Desember 2016 
pukul 21.22 

179http://finance.detik.com/bursa-valas/2760509/kinerja-buruk-asia-natural-resources-
dihapus-dari-pasar-modal diakses pada 28 Desember 2016 pukul 21.41 

180http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMEN
TSTOCK/Exchange/PENG-00001_BEI-PNG_SPT_02-2014.pdf diakses pada 28 Desember 2016 
pukul 21.34 
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dan peristiwa tersebut maka Otoritas Bursa memutuskan untuk melakukan 

delisting terhadap PT.Asia Natural Resources pada tangal 27 November 2014. 

PT.Indo Setu Batu Bara Resources dan PT.Asia Natural Resources 

merupakan emiten yang telah mendapatkan tindakan delisting oleh 

Bursadengan alasan yang sama yaitu karena keberlangsungan usahanya. Kedua 

emiten tersebut mendapatkan tindakan delisting melalui prosedur yang 

berbeda. Perbedaan prosedur tersebut terlihat pada prosedur pembukaan pasar 

negosiasi. PT.Asia Natural Resources dilakukan pembukaan pasar negosiasi 

sebelum efektif delisting, sedangkan pada PT.Indo Setu Batu Bara tidak 

dilakukan pembukaan di pasar negosiasi. Perbedaan pelaksanaan mengenai 

prosedur delisting oleh Bursa tersebut menyebabkan adanya perbedaan 

tanggung jawab yang dibebankan kepada emiten sebelum efektif delisting. 

Perbedaan tanggung jawab yang dibebankan kepada emiten juga akan 

dirasakan oleh pemegang saham publik.Perbedaan tersebut mengakibatkan 

perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham publik juga akan 

berbeda.  

Bursa sebagai Self Regulatory Organization (SRO) memiliki kewajiban 

untuk membuat peraturan dan bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat 

dalam perdagangan efek salah satunya adalah emiten.181 Berdasarkan peraturan 

yang dibuat oleh Bursa tersebut maka emiten wajib untuk mentaati peraturan 

Bursa. Salah satu bentuk ketaatan emiten terhadap peraturan bursa adalah 

dengan melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, 

                                                           
181Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bursa. Dalam prosedur 

delisting oleh Bursa, terdapat masa dimana Bursa sudah memutuskan untuk 

melakukan delisting namun status emiten belum efektif delisting. Pada masa 

tersebut, emiten memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebelum emiten 

efektif delisting. Bentuk kewajiban yang dimiliki oleh emiten adalah 

pelaksanaan keterbukaan informasi materiil dan/atau pembukaan perdagangan 

saham di pasar negosiasi. 

1. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi 

Keterbukaan informasi adalah hal yang mendasar yang harus ada di 

dalam pasar modal. Informasi mengenai emiten atau perusahaan publik 

mempunyai peranan yang penting bagi pemodal.182 Informasi tersebut 

dilakukan untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam-LK (sekarang 

beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan). Emiten atau perusahaan publik 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan 

mengenai jalannya kegiatan usaha perusahaan. Kewajiban tersebut 

bertujuan agar investor dapat melakukan keputusan secara rasional baik 

untuk menahan ataupun menjual sahamnya.183 

Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau 

perusahaan publik wajib melakukan laporan secara berkala dan melakukan 

laporan insidentil mengenai peristiwa material.184 Peristiwa materiil 

merupakan informasi yang berkenaan dengan resiko investasi. Hal tersebut 

                                                           
182Hamud M.Balfas., Loc.Cit. 
183Hj. Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 70  
184Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 
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merupakan informasi utama yang diperlukan para pelaku pasar modal, 

seperti pialang, penasehat investasi,dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terutama bagi investor. Informasi tersebut digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan waktu yang tepat untuk 

membeli dan menjual saham. Berdasarkan informasi tersebut pemegang 

saham publik dapat menerima resiko atas investasinya atau menghindari 

resiko tersebut.185 

Undang-undang Pasar Modal tidak menjelaskan secara rinci peristiwa-

peristiwa apa saja yang dapat dikatakan sebagai peristiwa materil. Undang-

undang hanya memberikan pengertian mengenai informasi atau fakta 

material. Informasi atau fakta material adalah segala informasi atau fakta 

penting dan relevan tentang peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat 

mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon 

pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta 

tersebut.186Ketentuan mengenai peristiwa materiil yang diperkirakan dapat 

memngaruhi nilai efek dari perusahaan atau keputusan investasi modal 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 

diantaranya:187 

a. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau 
pembentukan usaha patungan; 

b. pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; 
c. pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material; 

                                                           
185Bismar Nasution, Op.Cit., hlm. 226  
186Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
187Lihat Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 Tentang 

Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 
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d. pemecahan saham atau penggabungan saham;  
e. pembagian dividen interim; 
f. penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek; 
g. pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya; 
h. perolehan atau kehilangan kontrak penting; 
i. penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi 

perusahaan; 
j. penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang 

material jumlahnya; 
k. perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; 
l. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
m. pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau 

Sukuk; 
n. pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting; 
o. perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional 

perusahaan; 
p. perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik yang berdampak material;  

q. penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau 
Perusahaan Publik; 

r. penggantian Wali Amanat; 
s. penggantian Biro Administrasi Efek; 
t. perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik;  
u. perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan; 
v. Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari 

regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 
Emiten atau Perusahaan Publik; 

w. pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh 
regulator terkait; 

x. perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah 
dipublikasikan, secara material; 

y. adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban 
keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan 
Publik secara material; 

z. restrukturisasi utang; 
aa. penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha; 
bb. dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan 

Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau 
cc. Informasi atau Fakta Material lainnya. 

Berdasarkan kategori tersebut maka delisting merupakan salah satu 

peristiwa yang dikategorikan dalam peristiwa materiel. Hal ini mempertegas 
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analisis sebelumnya bahwa delisting peristiwa ,ateriel dapat mempengaruhi 

harga efek dan keputusan pemodal untuk menahan atau menjual sahamnya. 

Dengan demikian peristiwa ini sudah seharusnya diumumkan kepada publik 

secara transparan. 

Tata cara penyampaian mengenai keterbukaan atas informasi atau 

fakta materiel dilakukan dengan menyampaikan laporan Informasi atau 

Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman 

Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat. Laporan yang 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disusun dengan menggunakan 

format Laporan Informasi atau Fakta Material yang dilakukan oleh anggota 

Direksi atau Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik 

sepanjang diberi kuasa tertulis oleh Direksi.188 Kewajiban lainnya adalah 

melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui Situs Web Emiten atau 

Perusahaan Publik, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan 

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris serta 

Situs Web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 

yang berperedaran nasional.189 

Penyampaian laporan dan pengumuman mengenai informasi atau 

fakta materiel dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari 

kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material. 

                                                           
188Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang 

Keterbukaan Informasi atau Fakta Materiel oleh Emiten atau Perusahaan Publik 
189Lihat Pasal 4 ayat (1) dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan 

Informasi atau Fakta Materiel oleh Emiten atau Perusahaan Publik 
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Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman wajib paling 

sedikit memuat:190 

a. tanggal kejadian; 

b. jenis Informasi atau Fakta Material; 

c. uraian Informasi atau Fakta Material; dan 

d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material 

Emiten yang telah memenuhi satu atau lebih kondisi dimana kondisi 

tersebut memenuhi kriteria delisting oleh Bursa sebagaimana yang telah 

dijelaskan, maka Bursa akan melakukan dengar pendapat dengan 

perusahaan tercatat yang bersangkutan.191 Dengar pendapat adalah suatu 

bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat 

mengenai masalah yang berkaitan kondisi perusahaan tersebut yang 

dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan 

Bursa.192 Dengar pendapat yang juga bertujuan untuk mendapatkan 

penjelasan dan keterangan dari pihak Perusahaan Tercatat yang 

bersangkutan sehingga Bursa dapat mengambil keputusan apakah emiten 

masih dapat mempertahankan pencatatan sahamnya di Bursa atau 

tidak.Bursa akan memberikan hasil keputusan dengar pendapat dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak dilakukannya 

                                                           
190Lihat Pasal 2 ayat (2) dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan 

Informasi atau Fakta Materiel oleh Emiten atau Perusahaan Publik 
 

191Lihat Angka III.3.2.1 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) 
dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa 

192Lihat I.3 Definisi Dengar Pendapat Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan 
Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa 
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dengar pendapat.193 Hasil dengar pendapat diajukan secara tertulis kepada 

Emiten, dengan tembusan kepada Ketua Bapepam-LK (sekarang beralih 

kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mengumumkan kepada Publik.194 

Pada kasus PT.Indo Setu Batu Bara dan PT.Asia Natural Resources, 

emiten tersebut telah melalui prosedur dengar pendapat terkait dengan 

adanya penilaian dari Bursa mengenai keberlangsungan usaha kedua emiten. 

Bursa memutuskan untuk melakukan tindakan delisting kepada kedua 

emiten tersebut setelah prosedur dengar pendapat. Kedua emiten tersebut  

bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan 

keterbukaan informasi mengenai adanya keputusan delisting. Kedua emiten 

tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi  2 

(dua) Hari Bursa setelah adanya keputusan delisting berdasarkan hasil rapat 

dengar pendapat.195Kedua emiten tersebut berkewajiban melakukan 

penyampaian laporan mengenai adanya keputusan delisting kepada Otoritas 

Jasa Keuangan dan kepada masyarakat dengan disusun menggunakan 

format Laporan Informasi atau Fakta Material.196 Pengumuman adanya 

keputusan delisting tersebut sedikitnya memuat tanggal kejadian, jenis 

Informasi atau Fakta Material, uraian Informasi atau Fakta Material, serta 

                                                           
193Lihat Huruf C Angka 2 Peraturan PT. Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.4 tentang 

Dengar Pendapat 
194Ibid. 
195Lihat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 

Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 
196Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 

Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 
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dampak kejadian Informasi atau Fakta Material melalui Situs Web milik 

perusahaan dan Situs Web Bursa.197 

 

2. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Pasar Negosiasi 

Bursa sebagai Self Regulatory Organization (SRO) memiliki 

kewajiban untuk membuat peraturan dan bersifat mengikat bagi para pihak 

yang terlibat dalam perdagangan efek salah satunya adalah emiten.198 Bursa 

sebagai SRO membuat peraturan mengenai prosedur delisting yang 

didalamnya mengatur tentang perdagangan saham di pasar negosiasi pada 

20 Hari Bursa sebelum emiten efektif delisting.199  Pembukaan perdagangan 

saham di pasar negosiasi sebelum emiten efektif delisting sebagaimana 

dimaksud tidak dilakukan terhadap semua emiten yang akan dikenakan 

delisting oleh bursa. Bursa hanya melakukan pembukaan perdagangan 

saham di Pasar Negosiasi apabila pembukaan tersebut dirasakan perlu oleh 

Bursa kepada emiten.  

Bursa memutuskan untuk melakukan delisting saham terhadap 

PT.Asia Natural Resources disertai dengan diberikannya kesempatan 

pembukaan perdagangan saham di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) 

Hari Bursa sebelum emiten efektif delisting. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

megenai Nomor I-I Tentang Penghapusan pencatatan saham dan Pencatatan 

                                                           
197Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 

Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 
198Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
199Angka III.3 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan 

Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa 
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Saham Angka III.3.2.4 kembali menyatakan bahwa Bursa berwenang untuk 

melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya 

diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa 

sebelum tanggal efektif delisting. PT. Asia Natural Resources yang efektif  

delisting 27 November 2014 silam diberikan kesempatan oleh Bursa untuk 

melakukan perdagangan saham di Pasar Negosiasi sejak 30 Oktober 2014 

hingga 26 November 2014.200 Berbeda dengan PT.Indo Setu Batu Bara yang 

telah dilakukan delisting 12 September 2013 silam, emiten tersebut tidak 

diberikan kesempatan dalam hal pembukaan Pasar Negosiasi selama 20 (dua 

puluh) Hari Bursa sebelum emiten tersebut efektif delisting.Perbedaan 

prosedur yang dilalui kedua emiten tersebut dalam hal pembukaan 

perdagangan saham di pasar negosiasi menyebabkan perbedaan tanggung 

jawab yang dibebankan kepada kedua emiten. PT.Asia Natural Resources 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pasar Negosiasi sebelum 

efektif delisting, sedangkan tanggung jawab untuk melaksanakan Pasar 

Negosiasi sebelum efektif delisting tidak dimiliki oleh PT.Indo Setu Batu 

Bara. 

Pasar negosiasi merupakan sarana perdagangan efek untuk transaksi 

yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar secara individual (negotiated 

market) antara Anggota Bursa beli dan anggota Bursa jual sesuai peraturan 

                                                           
200Pengumuman Pencabutan Penghentian Perdagangan Saham Sementara 

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/
Exchange/PENG-00006_BEI-PNG_UPT_10-2014.pdf di akses pada tanggal 26 Januari 2017 
pukul 22.58 
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yang ada.201 Penentuan harga efek yang diperdagangkan dalam pasar 

negosiasi adalah bergantung pada kesepakatan para pihak namun tetap 

berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Kurs yang terbentuk dari 

hasil negosiasi para pihak tidak dipergunakan dalam perhitungan indeks 

harga saham.202 

Pada dasarnya negosiasi dalam perikatan perjanjian merupakan fase 

pra-kontraktual. Perikatan perjanjian terdiri dari beberapa tahap yaitu pra 

kontraktual, kontraktual, dan post kontraktuaal.203 Pihak-pihak yang 

melakukan kontrak harus didasari dengan itikad baik. Itikad baik harus telah 

ada di antara para pihak pada masa negosiasi. Itikad baik terdiri dari 2 (dua) 

jenis yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif 

yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan 

kejujuran. Itikad baik subjektif selalu ada pada tahap negosiasi, di mana 

para pihak secara terbuka memberikan informasi dan pihak lain wajib 

memeriksa dengan teliti. Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan 

perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.204 Berdasarkan teori 

tersebut maka emiten yang melakukan pelaksanaan pasar negosiasi harus 

memenuhi asas itikad baik. Itikad baik dapat dilakukan oleh emiten dengan 

cara melakukan keterbukaan kepada pemegang saham publik. 

                                                           
201Lihat Angka 28 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas 
202Astungkoro Sudikno, Loc.Cit. 
203Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.190. 
204Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 7. 
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Dalam prosedur permohonan penghapusan pencatatan saham oleh 

emiten (voluntary delisting), pelaksanaan pasar negosiasi dilakukan untuk 

melakukan pembelian kembali saham publik dan/atau terhadap saham yang 

dimiliki oleh pemegang saham yang tidak menyetujui adanya delisting. 

Prosedur voluntary delisting mewajibkan emiten untuk melakukan 

pembelian kembali saham atas pemegang saham publik dan/atau pemegang 

saham yang tidak menyetujui dilakukannya delisting.205 Hal ini berbeda 

dengan penghapusan pencatatan saham yang dilakukan oleh Bursa (forced 

delisting).  Dalam  hal dilakukannya permbukaan perdagangan pada Pasar 

Negosiasi pada emiten yang dilakukan delisting oleh Bursa tidak disertai 

dengan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali saham publik. 

Bursa maupun Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur adanya kewajiban 

melakukan pembelian kembali saham kepada emiten yang dilakukan 

delisting oleh Bursa. 

PT.Asia Natural Resoruces adalah emiten yang diberikan pembukaan 

perdagangan di pasar negosiasi. Emiten tersebut memiliki kewajiban untuk 

melakukan negosiasi dengan pemegang saham khususnya pemegang saham 

publik. Kewajiban untuk tetap melaksanakan pasar negosiasi adalah untuk 

melakukan negosiasi dengan para pemegang saham publik atas saham yang 

dimilikinya mengingat peristiwa delisting merupakan peristiwa yang dapat 

mempengaruhi keputusan pemegang saham publik sebagai investor. Bagi 

pemegang saham publik pasar negosiasi dilakukan untuk memberikan 

                                                           
205Lihat Angka II.2.1.3 dalam Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan 

(Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. 
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kesempatan pada pemegang saham publik untuk melakukan keputusan 

secara rasional terhadap sahamnya apakah tetap ingin menahan sahamnya 

ataupun menjualnya.206 

Pelaksanaan pasar negosiasi dalam masa pra-delisting oleh Bursa 

dapat menimbulkan beberapa masalah. Permasalahan pertama dalam 

pelaksanaan pasar negosiasi adalah tidak adanya pengawasan dari Bursa 

selama pelaksanaan pasar negosiasi. Hal ini dikarenakan Pasar Negosiasi 

dilakukan di luar Lantai Bursa sehingga Bursa tidak terlibat dalam proses 

negosiasi dalam Pasar Negosiasi. Bursa juga tidak mewajibkan emiten 

untuk melakukan pelaporan kepada Bursa mengenai hasil pelaksanaan Pasar 

Negosiasi. Laporan hasil negosiasi hanya dilaporkan kepada Bursa apabila 

terjadi kata sepakat antara para pihak karena transaksi saham tetap 

dilakukan di Lantai Bursa dan berdasarkan persetujuan Bursa. Tidak adanya 

pengawasan dan kewajiban untuk melakukan laporan kepada Bursa 

berakibat pada emiten cenderung lepas tangan terhadap pelaksanaan Pasar 

Negosiasi, sehingga tak jarang emiten sama sekali tidak melaksanakan 

negosiasi dengan pemegang saham publik walaupun telah dilakukan 

pembukaan perdagangan saham di Pasar Negosiasi. 

Permasalahan lain yang mungkin timbul bila dilakukan pembelian 

kembali saham terhadap saham publik adalah apabila pembelian kembali 

saham tidak dapat dibayar dengan laba bersih.207 Hal ini lah yang dapat 

                                                           
206Hamud M.Balfas., Loc.Cit. 
207Lihat Pasal 37ayat (1)  dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 
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terjadi terhadap perusahaan yang telah dilakukan delisting mengingat 

sebagian besar perusahaan dilakukan delisting karena terkait dengan kondisi 

keuangan perusahaan yang menurun. Asumsinya adalah kondisi keuangan 

perusahaan cukup  buruk sehingga harus dilakukan delising, maka sulit 

untuk melakukan pembelian kembali saham dengan tidak menyebabkan 

kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang 

ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, apabila 

pembelian kembali saham tetap dilakukan dan bertentangan dengan aturan 

tersebut maka berakibat batal demi hukum.208 Sulit rasanya untuk 

mewujudkan dilakukannya pembelian kembali saham oleh emiten sebelum 

emiten efektif delisting karena dalam kasus delisting oleh Bursa yang ada, 

sebagian emiten yang dilakukan oleh delisting adalah karena kondisi 

perusahaan yang memburuk, kecuali memang ditentukan hal lain dalam 

ketentuan pasar modal yang mewajibkan emiten untuk melakukan 

pembelian kembali saham sebelum emiten efektif delisting. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan pasar negosiasi 

sebelum efektif delisting maka dapat disimpulkan bahwa PT.Asia Natural 

Resources memiliki kewajiban untuk melaksanakan perdagangan saham 

pada Pasar Negosiasi terhadap para pemegang saham publik PT.Asia 

Natural Resources selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum efektif 

delisting. Berbeda dengan PT.Asia Natural Resoruces, PT.Indo Setu Batu 

Bara tidak dilakukan pembukaan perdagangan saham di Pasar Negosiasi 

                                                           
208Lihat Pasal 37ayat (2)  dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 
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sebelum efektif delisting sehingga emiten tidak berkewajiban untuk 

melakukan negosiasi dengan para pemegang saham publik. PT.Indo Setu 

Batu Bara hanya diwajibkan untuk melakukan laporan mengenai adanya 

peristiwa delisting. 

C. TANGGUNG JAWAB EMITEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN 

INVESTOR 

Peristiwa penghapusan paksa (forced delisting) merupakan peristiwa hukum 

yang memberikan akibat hukum yang ditimbulkan dari berbagai pihak yang dapat 

memberikan pengaruh hukum.Pada faktanya, semua perlindungan yang diberikan 

oleh hukum belum sepenuhnya menjamin kemanan investor dalam berinvestasi di 

dunia pasar modal. Kasus-kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa 

perlindungan kepada investor belum diberikan secara maksimal. Investor sudah 

pasti merasa dirugikan karena dana yang mereka tanamkan dengan membeli 

saham perusahaan yang ditawarkan di Bursa ternyata membawa kerugian bagi 

mereka. Berinvestasi di pasar modal khususnya saham mengandung resiko yang 

tinggi (high risk), namun akibat adanya high risk tersebut seharusnya hukum 

dibuat untuk memberi jaminan dan keamanan pada investor saham dalam 

bertransaksi di dunia pasar modal agar sebisa mungkin menghindari resiko yang 

tinggi.209 

Peraturan khusus mengenai penghapusan pencatatan saham di Indonesia 

terdapat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 

                                                           
209Hamud M. Balfas., Op.Cit., hlm.134 
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308/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan 

(Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Dalam peraturan 

tersebut mengatur delisting oleh Bursa yang diatur dalam Angka III.3. Emiten 

yang dilakukan delistingoleh Bursa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi 

sebelum efekti delisting yaitu dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi dan 

pelaksanaan pasar negosiasi. Kewajiban untuk melaksanakan pasar negosiasi 

tidak dimiliki oleh semua emiten yang dilakukan delisting. Kewajiban tersebut 

juga tidak disertai dengan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham publik sebagai investor. Hal ini amat disayangkan karena nasib para 

investor yang telah membeli saham dari perusahaan yang telah dilakukan delisting 

tidak dapat mereka peroleh kembali.210 

Tidak ada kewajiban mengenai pembelian kembali saham pada emiten 

yang dilakukan delisting  menyebabkan emiten yang dilakukan delisting  merasa 

tidak bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban tersebut sehingga pembelian 

kembali saham tidak dapat terlaksana. Setelah perusahaan efektif delisting dan 

tidak terjadi pembelian kembali saham atas saham publik, maka perusahan hanya 

kehilangan statusnya sebagai emiten, namun perusahaan tetap berstatus sebagai 

perusahaan publik. Selama perusahaan tersebut masih memiliki status sebagai 

perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik, antara lain ialah tetap wajib 

memperhatikan kepentingan pemegang saham publik serta tetap memenuhi 

                                                           
210https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=BEI_dan_Underwriter_Tidak_Peduli_Na

sib_Investor_&level2=newsandopinion&level3=&level4=PWSI&id=1509735 di akses pada 
tanggal 26 Januari 2016 jam 23.46 
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ketentuan mengenai keterbukaan informasi danpelaporan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. Masalah mengenai keterbukaan informasi ini sangat lah penting 

dimana sekali emiten masuk ke pasar modal, maka kewajiban untuk melakukan 

keterbukaan tersebut harus dilakukan sepanjang perusahaan tersebut masih 

menjadi perusahaan publik. Kewajiban tersebut akan berlaku tanpa 

memperhatikan apakah perusahaan tersebut masih terdaftar atau tidak terdaftar 

lagi di Bursa efek, dimana efek (khususnya saham-saham perusahaan publik 

tersebut) biasanya diperdagangkan,211 sehingga setidaknya masih ada 

perlindungan bagi investor dimana mereka masih tetap tercatat sebagai pemegang 

saham dalam perusahaan tersebut dan hak-haknya terlindungi sebagai pemegang 

saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 

Tahun 2007.  

                                                           
211Hamud M Balfas, Op.Cit., hlm. 168. 


