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FLUKTUASI PASAR YANG SIGNIFIKAN ‒ 
OJK BERIKAN KEMUDAHAN PROSEDUR 
BUYBACK SAHAM BAGI EMITEN 

Latar Belakang 
Sejak awal tahun 2020, kondisi perdagangan saham di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) mengalami tekanan pasar global yang berimbas pada 
penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan, salah satunya 
akibat wabah COVID-19.  

Sebagai insentif untuk stimulus perekonomian nasional, pada tanggal 9 
Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2020 tentang Kondisi Lain 
Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam 
Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten 
Atau Perusahaan Publik (SEOJK 3/2020). Melalui SEOJK 3/2020, OJK 
menetapkan kondisi tambahan yang dapat mempermudah Emiten 
dalam melakukan buyback (pembelian kembali) di mana dalam kondisi 
pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Emiten diizinkan untuk 
mengadakan pembelian kembali atas sahamnya tanpa melalui prosedur 
RUPS dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan-Ketentuan Penting 
Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang kami anggap krusial dalam 
SEOJK 3/2020 yang dikeluarkan OJK berdasarkan Peraturan OJK No. 
2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan 
Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang 
Berfluktuasi Secara Signifikan (POJK 2/2013) untuk dapat menjadi 
perhatian seluruh Emiten. 
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Implementasi POJK 2/2013 

Pengaturan mengenai pembelian kembali saham dalam kondisi pasar 
yang berfluktuasi secara signifikan diatur dalam POJK 2/2013. OJK dapat 
menetapkan kategori yang dapat didefinisikan sebagai Kondisi Pasar 
Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, yaitu: 

1. Kondisi di mana IHSG di BEI selama 3 hari bursa berturut-turut 
secara kumulatif turun 15% atau lebih; atau 

2. Kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK, di mana kondisi ini 
dimulai dan diakhiri dengan penetapan dari OJK. 

Penerbitan SEOJK 3/2020 merupakan suatu bentuk penetapan dari OJK 
dalam rangka pengesahan atas “kondisi lain” yang dapat dikategorikan 
sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana 
dimaksud dalam POJK 2/2013. Kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK 
dengan mempertimbangkan: 

1. Telah terjadinya penurunan IHSG sebesar 18,46% karena tekanan 
yang signifikan dalam kondisi perdagangan saham di BEI sejak 
awal 2020 hingga tanggal 9 Maret 2020. 

2. Telah terjadinya tekanan dan pelambatan terhadap kondisi 
perekonomian regional maupun nasional karena wabah COVID-
19. 

Dengan pertimbangan “kondisi lain” tersebut maka melalui SEOJK 
3/2020, OJK memberikan kemudahan bagi Emiten untuk melakukan 
pembelian kembali atas sahamnya yang tercatat di BEI.  

Dampak bagi Emiten 

Merujuk pada POJK 2/2013, berikut beberapa ketentuan penting yang 
perlu diperhatikan oleh Emiten: 

1. Tidak diperlukan Persetujuan RUPS 
Dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian 
Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, 
pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Emiten seharusnya 
memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Namun, 
dengan adanya SEOJK 3/2020, pembelian kembali saham oleh 
Emiten dapat dilaksanakan tanpa persetujuan RUPS. 

2. Kuantitas Maksimal Saham 
Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan sejumlah 
maksimal 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling 
sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor (free-
float). 



 

3. Keterbukaan Informasi 
Emiten dapat melakukan pembelian kembali saham setelah 
menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI. 
Keterbukaan Informasi tersebut dilakukan paling lama 7 hari 
bursa setelah terjadinya Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara 
Signifikan yang ditetapkan oleh OJK melalui SEOJK 3/2020. 
Keterbukaan Informasi tersebut memuat, antara lain, informasi 
mengenai jadwal pelaksanaan, biaya pembelian kembali, 
proforma laba per saham dan pembatasan harga saham untuk 
pembelian kembali. 

 
4. Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham 

Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 3 bulan setelah dilakukan Keterbukaan 
Informasi oleh Emiten. 

Dengan diterbitkannya SEOJK 3/2020, Emiten diberikan kemudahan 
dalam melakukan pembelian kembali saham melalui proses yang lebih 
singkat dibandingkan dengan mekanisme pembelian kembali saham 
dalam keadaan normal. Dengan adanya proses yang lebih singkat, maka 
Emiten dapat lebih fokus dalam mengkaji dan mempersiapkan aspek 
lainnya secara optimal, khususnya strategi bisnis yang berkaitan dengan 
rencana pembelian kembali saham, agar dapat memberikan manfaat 
yang maksimal bagi Emiten dalam kondisi pasar yang kurang 
menguntungkan. 

Penutup  
Dengan berlakunya SEOJK 3/2020, maka sejak tanggal 9 Maret 2020 
Emiten dapat melakukan pembelian kembali atas sahamnya yang 
tercatat di BEI dengan mengacu pada POJK 2/2013. Penerbitan SEOJK 
3/2020 memberikan kemudahan bagi Emiten untuk melakukan aksi 
korporasi berupa pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penerbitan SEOJK 3/2020 diharapkan dapat segera menormalkan 
keadaan pasar, mengembalikan kepercayaan investor, dan mengurangi 
dampak pasar yang berfluktuasi. Selain itu, bagi Emiten yang berencana 
untuk melaksanakan pembelian kembali atas sahamnya yang tercatat di 
BEI, penerbitan SEOJK 3/2020 diharapkan dapat meminimalisir dampak 
dari fluktuasi pasar yang signifikan, yang pada akhirnya dapat 
membantu Emiten dalam meningkatkan performa bisnisnya. 
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