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PENGANTAR DAN DASAR
HUKUM PASAR MODAL
Rumawi, S.H.I., M.H
Fakultas Syariah IAIN Jember
A. PENDAHULUAN
Pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal merupakan bagian
materi dari mata kuliah Hukum Pasar Modal. Untuk itu Anda perlu
memperhatikan tujuan perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan
seluruh bab dalam mata kuliah ini. Adapun pada bab ke satu ini akan
disajikan materi mengenai pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal.
Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang sebagai
pijakan dari mahasiswa dalam hal menuntaskan Kegiatan Belajar yang
pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, peranan, dan
prinsip pasar modal.
Pembahasan bab ini mencakup pengantar hukum pasar modal,
peranan kegiatan pasar modal dalam pembangunan perekonomian di
Indonesia, pasar uang dan pasar modal; dan prinsip pasar modal.
Secara umum, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu
menganalisis pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal.
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Sedangkan secara khusus, setelah mempelajari bab ini Anda
diharapkan dapat menganalisis:
1. Pengertian Pasar Modal;
2. Sejarah pasar modal di Indonesia;
3. Dasar Hukum Pasar Modal Di Indonesia;
4. Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian;
5. Perbedaan Pasar Uang Dan Pasar Modal;
6. Good Corporate Governance Dalam Pasar Modal.
Uraian belajar diikuti oleh latihan, rangkuman, tes formatif serta
tindak-lanjut dari proses belajar yang Anda tempuh.
Anda disarankan untuk melaksanakan kegiatan seperti berikut.
1. Membentuk suatu tim dengan teman terdekat, dan mencari bacaan
lain di perpustakaan terdekat atau menjadi anggota perpustakaan lain
untuk mendukung penguasaan materi yang memadai.
2. Membaca buku, yaitu Balfas, Hamud M., Hukum Pasar Modal
Indonesia, Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.

B. PENGERTIAN PASAR MODAL
Pada hari ini apabila anda mengunjungi laman resmi Bursa Efek
Indonesia akan melihat dan membaca pengertian pasar modal. Pengertian
pasar modal cukup dijelaskan secara singkat dan jelas. Pasar modal
(capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan
jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi),
ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.
Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun
institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan
berinvestasi (Indonesia, n.d.). Dalam kata lain sebagaimana diungkapkan
oleh Sumatoro, bahwa pasar modal merupakan pasar biasa untuk
pertemuan antara penjual dan pembeli memperjualbelikan dana atau
modal. Pembeli dana/modal adalah perorangan atau badan usaha yang
menyisihkan kelebihan dana /uang untuk usaha yang produktif.
Sedangkan penjual dana/modal adalah perusahaan yang membutuhkan
dana atau tambahan modal untuk kebutuhan usahanya (Sumantoro, 1990).
Menurut E.A. Koetin, bahwa pasar modal diartikan sebagai tempat
2 | Hukum Pasar Modal
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pertemuan antara mereka (perorangan atau badan usaha) yang memiliki
dana nganggur, dengan badan usaha, yang butuh modal tambahan untuk
beroperasi (Koetin, 1993).
Menurut Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, pasar modal dimaknai
sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti
saham, sertifikat saham, dan obligasi (Anoraga, Panji & Widiyanti, 1995).
Menurut U Tun Wai dan Hugh T. Patrick, pasar modal dapat diartikan tiga
pengertian: Pertama, definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan
sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan
semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka
panjang dan jangka pendek, primer, dan tidak langsung. Kedua, definisi
yang arti menengah. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir
dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit
(biasanya jangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham,
obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan, serta deposito
berjangka. Ketiga, definisi dalam arti sempit. Pasar modal adalah pasar
terorganisir yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan
memakai jasa makelar, komisioner, dan underwriter (Anoraga, Panji &
Widiyanti, 1995).
Pasar modal merupakan tempat ditransaksikannya pelbagai produk
keuangan jangka pajang dan sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan
maupun pihak lain, serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sarana
kegiatan investasi bagi pemilik dana yang lebih, dana yang menganggur
dibelikan instrumen keuangan melalui bursa efek. sebagai sarana
perolehan dana bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk
memperkuat permodalan perusahaannya (Darmadji, Tjiptono &
Fakhruddin, 2011; Widoatmodjo, 2015). Pasar modal dapat diartikan
sebagai tempat yang pelbagai pihak khususnya perusahaan penjual produk
keuangan dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut dipergunakan
sebagai penambahan dana atau memperkuat modal perusahaan yang
membutuhkan dana (Fahmi, 2013). Pasar modal sebagai suatu bidang
usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham,
dan obligasi atau efek-efek. Penjualan instrumen tersebut untuk
pemupukan modal bagi perusahaan untuk memajukan usaha dengan

Pengantar dan Dasar Hukum Pasar Modal | 3

www.penerbitwidina.com

menjual saham-saham kepada pemilik dana, investor, baik perorangan
maupun institusi (Pramono, 2013).
Pasar modal menurut Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Nomor 52
tahun 1976, pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Sedangkan pasar modal menurut
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, yang dimaksud
dengan bursa dalam arti Undang-Undang ini ialah bursa-bursa
perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan
efek-efek termasuk semua pelelangan efek-efek. Dengan demikian, pasar
modal dapat diartikan sebagai bursa-bursa perdagangan di Indonesia,
yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek termasuk semua
pelelangan efek-efek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dinyatakan
pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran
Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan Efek. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang hingga saat ini
masih berlaku dan sebagai rujukan utama pasar modal di Indonesia (Kansil,
C.S.T. & S.T. Kansil, 1995). Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai pasar modal.
Uraian tersebut dapat dipahami bahwa pasar modal merupakan suatu
tempat yang kegiatannya berkaitan dengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek,
yang dilakukan di bursa efek. Pasar modal sebagai suatu kebutuhan roda
perekonomian negara Indonesia. Pasar modal menjadi petunjuk interaksi
antara badan usaha dan investor dalam kegiatan ekonomi. Badan usaha
diwakili oleh perusahaan pencari dana / tambahan modal, dan
4 | Hukum Pasar Modal
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investor/pemodal yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan kepada
perusahaan yang butuh dana. Keduanya dapat bertemu dan saling
bertransaksi dengan masuk pasar modal (Balfas, 2012).

C. SEJARAH PASAR MODAL DI INDONESIA
Pasar modal diperkirakan sudah ada sejak tahun 1878 dengan
dibentuknya perusahaan Dunlop & Koff yang bergerak dalam bidang
perantara perdagangan komiditi dan sekuritas (Fuady, 2001). Pasar modal
di Indonesia berkembang sejak penjajahan Belanda. Di Batavia didirikan
bursa efek dengan nama Vereniging Voor de Effectenhandel (bursa efek)
pada 14 Desember 1912 yang merupakan cabang dari Amsterdamse
Effectenbueurs di Belanda (Tavinayati, Tavinayati & Qomariah, 2013).
Amsterdamse Effectenbueurs yang didirikan pada abad ke-15 sebagai
bursa yang memiliki eksistensi paling lama dalam perdagangan saham.
Bursa Efek Amsterdam merupakan bursa efek tertua di dunia (Petram,
2011). Ini awal perdagangan efek di Indonesia. Perkembangan bursa efek
di Batavia pesat dan masyarakat berminat berkegiatan di bursa tersebut.
Untuk menampung minat masyarakat pada 11 Januari 1925
diselenggarakan perdagangan efek di Surabaya, dan di Semarang dibuka
bursa efek pada 1 Agustus 1925 (Fuady, 2001; Widoatmodjo, 2015).
Pada masa penjajahan Jepang pasar modal tidak kegiatan karena
situasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan perdagangan efek. pada masa
perang dunia kedua bursa Batavia, Surabaya, dan Semarang ditutup.
Penutupan tersebut menyulitkan para pemilik dan pedagang efek, dan
mengakibatkan penanam modal tidak mau berinvestasi di Indonesia pada
masa tersebut. Ketidakgairahan dan kelesuan bursa efek tersebut hingga
masa pemerintahan orde lama, bahkan pada orde Soekarno ini kegiatan
bursa efek berhentinya sama sekali. Bursa efek diaktifkan kembali pada
1977 pada masa orde baru (Fuady, 2001; Tavinayati, Tavinayati &
Qomariah, 2013; Widoatmodjo, 2015). Bursa efek berkegiatan hingga
sekarang, dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

Pengantar dan Dasar Hukum Pasar Modal | 5

www.penerbitwidina.com

D. DASAR HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA
Pengaturan pasar modal di Indonesia dimulai pada tahuan 1951
dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951
tentang Bursa. Undang-undang bursa ini merupakan tonggak sejarah
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang darurat
tersebut ditetapkan menjadi undang-undang sekitar satu tahun kemudian,
yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Tentang Bursa. Perserikatan Uang dan Efek-efek (PPUE)
sebagai penyelenggara bursa dengan bersendikan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 289737/UU tertanggal 1 November 1951 (Rahmah,
2019).
Saat ini pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan
pelaksananya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan lex
specialis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas. Dalam ketentuan Bab XII Ketentuan Lain-Lain Pasal 154 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: “(1) Bagi Perseroan
Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (2) Peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan
ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas
hukum Perseroan dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 154
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut mengindikasikan bahwa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan lex specialias dari
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Di samping itu, pasar modal juga terkait dengan undang-undang
lainnya, seperti: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20007 tentang
Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat
Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Surat Utang Negara, dan undang-undang lainnya. Peraturan perundangundangan sangat dinamis mengikuti perkembangan perekonomian dan
dinamika pasar modal. Untuk itu seyogyanya pembaca sering-sering
mengunjungi
laman
Otoritas
Jasa
Keuangan
di
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ojk/Default.aspx. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawan
pasar modal di Indonesia menerbitkan peraturan tertentu yang terkait
pasar modal, bahkan sering kali Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan
rancangan peraturan melalui laman tersebut. Di luar peraturan Otoritas
Jasa Keuangan juga ada peraturan perundang-undangan yang terbitkan
oleh self regulatory organization (SRO) meliputi Bursa Efek Indonesia (BEI),
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (KPEI). BEI menerbitkan peraturan mengenai pencatatan,
perdagangan, dan keanggotaan bursa efek. KSEI menerbitkan peraturan
dalam bidang kustodian. Dan KPEI menerbitkan dalam kaitannya
penjaminan.

E. PERANAN PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN
Laman resmi Bursa Efek Indonesia termaktub bahwa peranan yang
sangat penting dimiliki pasar modal. Pasar Modal memiliki peran penting
bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua
fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai
sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat
pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat
digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal
kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat
untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi,
reksa dana, dan lain-lain (Indonesia, n.d.). Di samping itu, pasar modal juga
menyediakan instrumen sukuk sebagai bagian dari pengembangan pasar
modal syariah (Munawiroh, Afifatul & Rumawi, 2020).
Peranan pasar modal dijelaskan dalam pertimbangan Undang-Undang
Pasar Modal. Peran strategis pasar modal dalam pembangunan nasional
sebagai salah satu sumber perlu pembiayaan bagi badan usaha, dan
sarana investasi bagi masyarakat. Badan usaha yang butuh tambahan
modal terbantu dengan pasar modal. Dana lebih yang dimiliki masyarakat
dapat disalurkan kepada badan usaha yang butuh dana melalui pertemuan
di pasar modal. Peran pasar modal juga lebih lanjut dijelaskan dalam
penjelasan Undang-Undang Pasar Modal. Dalam penjelasan UndangUndang Pasar Modal dinyatakan bahwa pasar modal bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
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pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat. dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu
sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan
kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal
juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal
kecil dan menengah. Hal ini diterangkan dalam Penjelasan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Ada beberapa manfaat dan atau peran pasar modal yaitu: pertama,
pasar bermanfaat bagi perusahaan. Dana dapat dihimpun dalam jumlah
besar. Citra perusahaan diperbaiki dengan solvabilitas perusahaan yang
tinggi. Ketergantungan perusahaan terhadap bank dapat dikurangi. Kedua,
pasar modal bermanfaat bagi pemodal. Nilai investasi dapat berkembang
sesuai pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perusahaan. Dividen
dapat diperoleh investor dengan investasi di pasar modal. Investor dapat
dengan mudah memiliki suatu perusahaan tertentu dengan pembelian
saham yang ditransaksikan di pasar modal. Dan ketiga, pasar modal
bermanfaat bagi pemerintah/negara. Laju pembangunan dapat didorong
dengan Pasar modal. Investasi dapat didorong dengan pasar modal.
Lapangan kerja dapat diciptakan dengan perkembangan pasar modal.
Beban anggaran dapat dikurangi bagi BUMN dengan pasar modal
(Anoraga, Panji & Widiyanti, 1995; Saidin, OK. & Rangkuti, 2019).
Pasar modal dapat dimanfaatkan sebagai berikut: pertama, perbaikan
struktur permodalan perusahaan. Peningkatan modal perusahaan tidak
hanya berbentuk pinjaman, namun dapat diperoleh dengan cara
penerbitan saham di pasar modal. Rasio modal dan hutang yang tidak
seimbang suatu perusahaan dapat diperkecil penerbitan saham. Kedua,
peningkatan efisiensi alokasi sumber dana. Instrumen pasar modal yang
tersedia di pasar modal menjadi alternatif pembiayaan dana bagi
perusahaan dengan biaya rendah. Pasar modal difungsikan sebagai
penciptaan alokasi sumber dana yang efisien. Ketiga, penunjang
perekonomian yang sehat. Pasar modal merupakan mekanisme transaksi
yang tercatat. Setiap transaksi yang dilakukan pihak tertentu tercatat
dalam bursa efek. Di samping itu, laporan sebagai sarana publikasi
perusahaan publik yang tercatat di pasar modal. Keterbukaan yang
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dilakukan perusahaan tersebut dapat meningkatkan terciptanya ekonomi
yang sehat. Keempat, peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak
dapat ditingkatkan dengan berkembangnya pasar modal. Transaksi pasar
modal yang besar berpotensi pemungutan pajak yang besar. Pajak
diperoleh dari badan usaha dan perorangan yang bertransaksi di pasar
modal. Kelima, pengurangan hutang luar negeri bagi pemerintah dan
swasta. Hutang luar negeri perusahaan dan pemerintah untuk
pengembangan usaha dan pembangunan, namun hutang luar negeri
bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut
dapat dipenuhi dengan mobilisasi dana masyarakat dalam negeri melalui
pasar modal. Keenam, peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan. Saham-saham perusahaan publik dapat dimiliki oleh
masyarakat. Dana yang diperoleh perusahaan dengan penjualan
sahamnya kepada masyarakat digunakan pengembangan usaha
perusahaan yang lebih besar dan luas. Pengembangan perusahaan
tersebut dapat menjadikan peningkatan produksi nasional, kesempatan
kerja, penyediaan barang dan jasa yang lebih besar. Dan ketujuh, alternatif
pembiayaan pemerintah. Beban hutang luar negeri yang dimiliki
pemerintah menjadi kewajiban bunga serta cicilan pokok. Tantangan
beban fiskal yang demikian, sumber dana baru dengan tingkat risiko yang
relatif kecil digali oleh pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh
pemerintah dan ditransaksikan di pasar modal merupakan sumber
pembiayaan alternatif yang dimanfaatkan pemerintah (Anwar, 2010;
Sihombing, 2016; Sitompul, 2004; Untung, 2011).
Uraian di atas dapat diringkas bahwa peranan pasar modal meliputi:
peranan pasar modal dalam pembangunan Indonesia, peranan pasar
modal dalam sumber pembiayaan, dan peranan pasar modal dalam sarana
pemerataan (Rumawi, Rumawi & Mazid, 2020; Sumantoro, 1990)
(Sumantoro, 1990). Pertama, Sasaran penting dalam pembangunan
meliputi: pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan
stabilitas nasional. Sasaran pembangunan secara rinci untuk peningkatan
kegiatan ekonomi nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha,
pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, stabilitas
harga dan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
pemeliharaan keseimbangan antara jumlah uang dan produksi barang/jasa,
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dan pemerataan pendapatan. Untuk mendukung pembangunan tersebut,
maka pasar modal berfungsi sebagai sarana pembentukan modal untuk
pembangunan nasional, dan sarana pemerataan melalui penyebaran
kepemilikan efek kepada masyarakat (Sumantoro, 1990).
Kedua, peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Fungsi pasar
modal sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi
pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha. Pasar modal
sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha di
luar hutang. Peranan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan
dapat dilihat dari nilai saham yang dimiliki oleh masyarakat melalui pasar
modal (Sumantoro, 1990). Dan ketiga, peranan pasar modal dalam sarana
pemerataan. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi di pasar modal
dengan pembelian aneka instrumen pasar modal. Masyarakat dengan
pendapatan rendah dan menengah diharapkan membeli produk pasar
modal. Produk pasar modal tersebut dapat memberikan
pendapatan/imbal hasil kepada masyarakat yang telah membelinya,
semakin banyak masyarakat yang terlibat pembelian produk pasar modal
tersebut, maka semakin luas masyarakat yang memperoleh pendapatan
dari pasar modal (Sumantoro, 1990).

F. PERBEDAAN PASAR UANG DAN PASAR MODAL
Pasar uang merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan
dana dengan pihak yang memberikan dana dalam jangka waktu yang
pendek. Biasanya jangka pendek itu sampai satu tahun jatuh temponya
(Anoraga, Panji & Widiyanti, 1995). Pasar modal dan peranannya bagi
pembangunan dan perekonomian telah diuraikan pada subbab di atas.
Untuk pemahaman perbedaan pasar uang dan pasar modal, maka perlu
diuraikan tentang pasar uang terlebih dahulu. Pasar Uang merupakan
tempat atau kegiatan pertemuan permintaan dan penawaran dana-dana
yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga dan memiliki jangka
waktu yaitu kurang dari satu tahun (Fahmi, 2013; Gunawan, 2009;
Mabruroh, 2016). Sedangkan yang dimaksud dengan Pasar Modal
merupakan tempat bertemunya dua pihak sebagaimana telah diuraikan
dalam pembahasan tentang pengertian pasar modal pada subbab A di atas.
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Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal yaitu: pertama, Jangka waktu
dana-dana dan surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam kurang
dari satu tahun. Adapun, jangka waktu jual beli pasar modal jangka waktu
lebih dari satu tahun. Kedua, transaksi pasar modal melalui tempat khusus
yaitu bursa efek Indonesia; sedangkan untuk Pasar Uang tidak memiliki
tempat transaksi khusus. Ketiga, pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia.
Sedangkan, pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keempat,
bursa efek sebagai tempat transaksi kegiatan pasar modal. Sedangkan,
kegiatan pasar uang ditransaksikan antar bank. Dan kelima, risiko rendah
dimiliki oleh pasar uang dengan imbal hasil yang rendah, sedangkan risiko
tinggi dimiliki oleh pasar modal dengan imbal hasil yang tinggi.
Karakteristik risiko dan imbal hasilnya berbeda (Mabruroh, 2016).
Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal secara sederhana dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ini.
No
Uraian
1 definisi

2
3
4
5
6
7

tempo
tempat
pengawas
risiko
imbal
hasil
karakter

Pasar Uang
Pertemuan antara pihak
yang membutuhkan dana
dengan pihak yang
memberikan dana dalam
jangka waktu yang pendek.
Pendek
Tidak ada tempat khusus
Bank Indonesia
Rendah
Rendah

Pasar Modal
Pertemuan antara pihak
yang membutuhkan dana
dengan pihak yang
memberikan dana dalam
jangka waktu yang
panjang.
panjang
ada tempat khusus
Otoritas Jasa Keuangan
Tinggi
tinggi

Konservatif

Agresif

G. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PASAR MODAL
Good corporate governance sering disebut dengan tata kelola
perusahaan yang baik. Good corporate governance sulit dan belum ada
kesepakatan definisinya. Good corporate governance meliputi lintas
sektoral, ekonomi, hukum, politik, dan sosiologi, serta makroekonomi.
Pengantar dan Dasar Hukum Pasar Modal | 11

www.penerbitwidina.com

Definisi good corporate governance oleh Bank Dunia didefinisikan sebagai
aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku
pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran
tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor,
pemegang saham dan kreditur (Wibowo, 2010). Dengan kata lain, good
corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
untuk mengarahkan dan mengelola entitas bisnis perusahaan yang
akuntabilitas dengan tujuan pokok mempertinggi nilai saham dalam
jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lain
(Anshori, 2009). Hakikat good corporate governance ialah suatu usahausaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak
yang berakitan dengan organisasi dapat memperoleh manfaat yang lebih
baik (Sihombing, 2009).
Good corporate governance menurut OECD sebagai sekumpulan
hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham,
dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.
Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat
untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate
governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan
manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan
perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang
efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya
secara efisien (Surya, Indra & Yustiavandana, 2006). Good corporate
governance menurut Price Waterhaouse Coopers adalah terkait dengan
pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui jalur kultur
organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan
struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang
menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders
(Surya, Indra & Yustiavandana, 2006).Menurut Komite Cadburry, melalui
Cadburry Report pada tahun 1992 mendefinisikan GCG adalah prinsip
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar
mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan
dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders
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khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan
untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan
pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu
(Toha, 2005).
Good corporate governance menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum dinyatakan bahwa good corporate
governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsipprinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan
kewajaran (fairness). Good corporate governance menurut Pasal 1 angka 1
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dinyatakan
bahwa tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),
yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha.
Good corporate governance yang dirumuskan oleh Organization for
Economic Coorperation and Development (OECD) meliputi: pertama,
fairness. Kepentingan pemegang saham diperhatikan oleh perusahaan.
Pemegang saham diberi keadilan oleh perusahaan dari kecurangan pihakpihak tertentu. Kedua, accountability. Perusahaan dikelola secara terukur
sesuai kepentingan pemegang saham. Ketiga, responsibility. Peraturanperaturan yang berlaku dipatuhi oleh perusahaan dalam pengelolaan
usahanya. Dan keempat, transparancy. Informasi perusahaan dapat
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sari, Ratna Candra &
Sugiharto, 2014). Keempat prinsip good corporate governance tersebut
oleh pihak tertentu ditambah dengan Independency, yang dirumuskan
dengan akronim TIARF, kepanjangan dari transparancy, independency,
accountability, responsibility, dan fairness (Moeljono, 2006). Good
corporate governance ada juga disebut dengan singkatan lain yaitu TARIF,
yang berkepanjangan dari transparancy, accountability, responsibility,
independency, dan fairness (Arafat, 2011). Good corporate governance
secara tidak langsung merupakan amanat undang-undang. Dalam
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ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Penanaman Modal dinyatakan
bahwa “setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip
tata kelola perusahaan yang baik.” Ketentuan tersebut dapat dilihat
bahwa implementasi good corporate governance pada setiap perusahaan
merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan. Good corporate
governance bukan merupakan bersifat sukarela dalam penerapannya
dalam perusahaan.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang untuk
selanjutnya disebut Pedoman Good Corporate Governance merupakan
acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan good corporate governance
dalam rangka: pertama, mendorong tercapainya kesinambungan
perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan. Kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian
masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan
rapat umum pemegang saham. Ketiga, mendorong pemegang saham,
anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat,
mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan. Dan kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi
pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan
lainnya. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat
mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan (Governance, 2006).
Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) ada
beberapa manfaat yang diperoleh, bila menerapkan GCG antara lain:
pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholder. Kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang
lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada
akhirnya akan meningkatkan corporate value. Dan ketiga, mengembalikan
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kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus
akan meningkatkan shareholder value dan deviden (Hidayati, 2016).
Pelaksanaan good corporate governance bermanfaat untuk: a)
menciptakan landasan perusahaan untuk berkembang dalam jangka
panjang; Good corporate governance sebagai salah satu acuan untuk
eksistensi perkembangan kegiatan bisnis perusahaan ke depannya. b)
meningkatkan kepercayaan shareholders maupun pasar pada umumnya;
Good corporate governance menjadi pertimbangan calon investor untuk
menentukan investasinya dalam perusahaan dimaksud. c) meningkatkan
nilai perusahaan (corporate value) dan kepuasan para pemangku
kepentingan. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dimuka publik dengan
penerapan good corporate governance (Sihombing, 2009).
Dua teori utama yang terkait dengan good corporate governance
adalah stewardship theory dan agency theory). Stewardship theory
bertumpu di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa
manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan
penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak
lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan kepercayaan yang dikehendaki
para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang
manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006).
Sementara itu, agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan
sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh
kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan
bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Agency theory dijelaskan
bahwa ada perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemilik) dengan agen
(pengelola) perusahaan. Pengelola perusahaan dipilih oleh pemiliknya
untuk diharapkan dapat bekerja bagi kepentingan pemegang saham
(pemilik) perusahaan, akan tetapi dalam perjalanan waktu agen yang
dipilih sebagai pengelola perusahaan tersebut mempunyai kepentingan
tersendiri (Rusdiyanto, 2019). Dalam perkembangan selanjutnya, agency
theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan
kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai good corporate
governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory yang
Pengantar dan Dasar Hukum Pasar Modal | 15

www.penerbitwidina.com

pengelolaan perusahaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada
berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Setiap
perusahaan harus memastikan bahwa asas good corporate governance
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas
good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan
untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan
memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).
Prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi: pertama,
Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan; kedua,
Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif; ketiga, Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu
kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; keempat,
Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan kelima, Kewajaran
(fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai Pasal 3 Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011
Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).
Good corporate governance merupakan suatu institusi atau lembaga
yang bermaksud mengarahkan pengelola bisnis serta urusan-urusan
perusahaan dalam rangka keberhasilan usaha dan akuntabilitas untuk
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang serta
mempertahankan kepentingan stakeholder. Merupakan kumpulan norma
atau kaidah, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan
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internal dan eksternal. Kaidah-kaidah dimaksudkan adalah instrumen
untuk terwujudnya prinsip-prinsip pokok good corporate governance yang
terdiri dari: Tranparancy (Keterbukaan Informasi), Accountability
(Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency
(Kemandirian), dan Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran). Prinsip tersebut
yang dijabarkan secara konkrit dalam hal: 1. Hak-hak pemegang saham. 2.
Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. 3. Peranan
Stakeholders dalam corporate governance. 4. Kewajiban pengungkapan
dan transparansi, dan 5. Tanggung jawab direktur dan komisaris (Toha,
2005).
Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara
Pedagang Efek, dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan efek yang baik
yang selanjutnya disebut tata kelola adalah tata kelola perusahaan efek
yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi
(independency), dan kewajaran (fairness). Tata kelola dalam pasar modal
juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21
/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka, pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) pedoman tata kelola perusahaan
terbuka, yang selanjutnya disebut pedoman tata kelola, adalah pedoman
tata kelola perusahaan bagi perusahaan terbuka yang dikeluarkan oleh
otoritas jasa keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola
sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Peraturan
tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka. Dalam surat edaran tersebut dalam point II nomor 3, tata kelola
dalam pasar modal paling tidak meliputi Lima aspek tata Kelola
Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi: a.
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam
Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;b. Fungsi dan Peran Dewan
Komisaris; c. Fungsi dan Peran Direksi; d. Partisipasi Pemangku
Kepentingan; dan e. Keterbukaan Informasi.
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Peraturan perundang-undangan pasar modal merupakan lex spesialis
dari peraturan perundang-undangan perseroan terbatas, maka dalam
ketentuan pasar modal memiliki peraturan khusus yang berlaku dalam
ruang lingkup pasar modal. Beberapa peraturan perundang-undangan
pasar modal yang mendukung prinsip good corporate governance, salah
satunya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan publik
sangat ketat. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain sebagai
berikut: pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta
Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mengatur
peningkatan kualitas keterbukaan oleh emiten atau perusahaan publik
khususnya terkait informasi atau fakta material perseroan terbuka
tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa
informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan
relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat
mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal,
calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau
fakta tersebut. Informasi atau fakta material tersebut wajib paling sedikit
memuat: a. tanggal kejadian;b. jenis Informasi atau fakta material; c.
uraian informasi atau fakta material; dan d. dampak kejadian informasi
atau fakta material. Keterbukaan informasi dengan formasi demikian itu
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat
luas melalui media-media yang dapat diakses oleh khalayak umum.
Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017
Tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang
Dimohonkan Pernyataan Pailit. Peraturan ini mengatur pemberian
kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap keterbukaan
informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan
pernyataan pailit. Emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak
mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap
pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi wajib menyampaikan laporan
kepada otoritas jasa keuangan dan bursa efek tempat efek emiten atau
perusahaan publik tercatat, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak emiten
atau perusahaan publik mengalami kegagalan atau mengetahui
ketidakmampuan menghindari kegagalan tersebut. Ketiga, Peraturan
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Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu. Peraturan ini mengatur pemenuhan memenuhi
kebutuhan perusahaan terbuka dalam penambahan modal dengan
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dan meningkatkan
kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan
penambahan modal perusahaan terbuka yang memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu kepada pemegang saham. Hak memesan efek
terlebih dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang
melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham
yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas
lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang
memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada
pihak lain. Pemegang saham diutamakan dalam penerbitan saham baru
tersebut, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Keempat, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan
Informasi Pemegang Saham Tertentu. Penyampaian kejelasan dan
kepastian mengenai pengaturan terhadap keterbukaan informasi
pemegang saham tertentu diatur dalam peraturan tersebut. Direktur atau
dewan komisaris perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada otoritas
jasa keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya
atas saham perusahaan terbuka paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
terjadinya transaksi. Setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan
publik wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan
Nasabah Secara Individual. Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan
Nasabah Secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan
Portofolio Nasabah Secara Individual adalah jasa pengelolaan portofolio
efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu)
nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan
portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara
individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk
melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana. Keenam,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang
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Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha. Transaksi Material
adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau
perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Suatu transaksi dikategorikan
sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua
puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Kegiatan Usaha
adalah kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan
Terbuka dan telah dijalankan. Perusahaan Terbuka yang melakukan
perubahan Kegiatan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.
terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS; b. menggunakan Penilai
untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha; c.
mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan
Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan
pengumuman RUPS; d. menyediakan data tentang perubahan Kegiatan
Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
e. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf c dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat pada saat pengumuman RUPS.
Ketujuh, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017
Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam. orang
dalam adalah: a. komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau
perusahaan publik; b. pemegang saham utama emiten atau perusahaan
publik; c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya
atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik
memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
d. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi
pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.
informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang
dalam yang belum tersedia untuk umum. transaksi efek tidak termasuk
dalam transaksi efek yang dilarang, meliputi: a. transaksi efek tersebut
dilakukan antar orang dalam emiten atau perusahaan publik yang sama
yang mempunyai informasi orang dalam yang sama dan dilaksanakan di
luar bursa; atau b. transaksi efek dilakukan oleh orang dalam emiten atau
perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dengan pihak
yang bukan orang dalam atas efek emiten atau perusahaan publik atau
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perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau
perusahaan publik dimaksud dan dilaksanakan di luar bursa dengan
ketentuan sebagai berikut: 1. orang dalam dimaksud telah terlebih dahulu
memberikan seluruh informasi orang dalam kepada pihak yang bukan
orang dalam tersebut; 2. pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak
menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan
transaksi efek dengan orang dalam dimaksud; 3. pihak yang bukan orang
dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada orang dalam yang
memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang
akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan
lain selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud;
dan 4. pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak melakukan transaksi
efek emiten atau perusahaan publik atau perusahaan lain yang melakukan
transaksi dengan emiten atau perusahaan publik dimaksud dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan
transaksi efek dengan orang dalam dimaksud. Dan kedelapan, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Direksi adalah organ
Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan
Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten
atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik,
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab
atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan
Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten
atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Setiap
anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Direksi berwenang
menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai
dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan
tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah
organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
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serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris Independen adalah
anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan
Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan
Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi
nasihat kepada Direksi.

H. RANGKUMAN MATERI
Pada hari ini apabila anda mengunjungi laman resmi Bursa Efek
Indonesia akan melihat dan membaca pengertian pasar modal. Pengertian
pasar modal cukup dijelaskan secara singkat dan jelas. Pasar modal
(capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan
jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi),
ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.
Pasar modal diperkirakan sudah ada sejak tahun 1878 dengan
dibentuknya perusahaan Dunlop & Koff yang bergerak dalam bidang
perantara perdagangan komiditi dan sekuritas. Pasar uang merupakan
pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang
memberikan dana dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya jangka
pendek itu sampai satu tahun jatuh temponya. Good corporate
governance merupakan suatu institusi atau lembaga yang bermaksud
mengarahkan pengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam
rangka keberhasilan usaha dan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang serta mempertahankan
kepentingan stakeholder. peraturan perundang-undangan pasar modal
yang mendukung prinsip good corporate governance, salah satunya
prinsip transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan publik sangat
ketat.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

TUGAS DAN EVALUASI
Apa yang dimaksud dengan pasar modal?
Jelaskan sejarah singkat pasar modal di Indonesia?
Mengapa UU nomor 8 tahun 1995 sebagai lex specialis?
Apa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal?
Apa peranan pasar modal bagi perkembangan perekonomian nasional?
Mengapa Good corporate governance penting bagi pasar modal?
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PRINSIP HUKUM PASAR MODAL
Dr. Ambar Sri Lestari, M.Pd
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
A. PENDAHULUAN
Menarik mengkaji kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini
yang telah berlangsung mulai bulan Maret 2020 hingga sudah hampir satu
tahun dimana seluruh bidang mengalami masa sulit dalam penyesuaian
dengan Covid19, yang mana kondisi ini sangat mempengaruhi keadaan
suatu negara dalam perekonomian. Mengapa hal ini penting karena dalam
perekonomian salah satunya tidak lepas dari transaksi pada Pasar Modal.
Apa sebenarnya pasar modal ini yaitu pasar bertemunya antara seller dan
buyer yang memperdagangkan dokumen penting baik long-term maupun
short-term yang digunakan bagi perusahaan maupun instansi untuk
memperluas usahanya. Pemerintah tetap semangat melakukan promosi
untuk menarik minat investor baik ke daerah-daerah maupun secara
nasional. Masa pandemic saat ini seperti yang dilakukan pemerintah
provinsi Jawa Tengah memanfaatkan sarana zoom dalam promosi
pengembangan daerah-daerah wisata maupun perluasan industri.
Transaksi-transaksi dipasar modal ini banyak dipengaruhi beberapa
factor salah satunya adalah kestabilan prospek bisnis disuatu perusahaan
sehingga bila kondisi negara tidak nyaman untuk para investor
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menanamkan saham maka investor akan mempertimbangkan lagi untuk
menempatkan dananya dipasar modal, maka kondisi aman perlu dijaga
oleh perusahaan atau negara manapun. Beberapa sector yang menjadi
perhatian para pelaku pasar modal seperti dilansir oleh medcom.id3
(31/9/2020) diantaranya adalah energi, infrastruktur, dan perbankan
terutama pada pemanfaatan teknologi digital. Selain itu juga ekonomi dan
keuangan syariah serta konsumsi dan wisata halal juga banyak diminati
karena lebih memberi kenyamanan dan ketenangan bagi konsumen untuk
beraktivitas.
Dalam transaksi pasar modal ini juga tidak lepas dari berbagai
kejahatan yang bisa merugikan pihak lain. Kasus-kasus yang terjadi pada
pasar modal juga bisa dijumpai saat ini terkait dengan kasus Jiwasraya
yang menunjukkan lemahnya pengawasan pihak yang berwenang karena
tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan
ini bisa dikatakan sebagai bukti kejahatan pasar modal dimana Otoritas
Jasa Keuangan harus bertanggung jawab karena tidak mendeteksi hal-hal
janggal yang terjadi sejak awal padahal banyak investasi dari Jiwasraya
masuk dan diperdagangkan ke saham dan reksadana dimana ini
merupakan ranah pengawasan OJK, apa yang sebenarnya terjadi,
mengapa OJK sebagai pengawas semua industri keuangan nasional seolah
menutup mata, maka kasus ini harus dituntaskan dengan UU Pasar Modal
dan OJK sekarang agar semua pihak bertanggung jawab pada masyarakat
yang sudah bersusah payah untuk menabung demi masa depan dihari tua.

B. PENGERTIAN PASAR MODAL
Pada negara berkembang investasi tentu sangat dibutuhkan untuk
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan salah satunya adalah
melalui kegiatan penanaman modal yang dilakukan dipasar modal yaitu
berupa surat berharga. Pengertian pasar modal merupakan instrument
keuangan yang dapat diperjualbelikan secara jangka panjang seperti utang,
saham dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1
Angka 13 menjelaskan tentang Pasar modal mendefinisikan sebagai
kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek termasuk perusahaan
dalam menerbitkan efek/sahamnya dan lembaga lainnya terkait saham.
Pasar modal (capital market) ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pasar
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modal yang memfokuskan pada dokumen seperti saham, obligasi yang
dilakukan transaksinya dibursa efek dan kedua, pasar uang memfokuskan
pada dokumen seperti sertifikat dan transaksinya melalui telekomunikasi,
pasar modal dan pasar uang keduanya merupakan bagian dari pasar
keuangan (financial market). Adapun tujuan pasar modal adalah untuk
perluasan perusahaan karenanya berjangka panjang sedangkan pasar
uang bertujuan untuk mencari keuntungan saja. Pelaku pasar modal
adalah lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal, diantaranya
(Heri, 2004):
1. Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)
yaitu lembaga pengawas pasar modal dengan melakukan pembinaan,
pengawasan, pengaturan kegiatan pada pasar modal dibawah
tanggung jawab Menteri Keuangan.
2. Bursa Efek yaitu penyedia dan penyelenggara sistem penawaran jual
beli efek dan memperdagangkan diantara penjual dan pembeli efek
3. Lembaga kliring dan penjamin yaitu lembaga yang melakukan
penjamin dalam aktivitas transaksi pada bursa
4. Lembaga penyimpanan yaitu lembaga yang menyediakan tempat
penyimpanan sentral bagi perusahaan saham dan lainnya
5. Perusahaan saham yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin
untuk menyelenggarakan kegiatan lain, diantaranya sebagai yang
menjamin emisi saham, perantara saham
6. Emiten (perusahaan go public) yaitu pihak yang membantu dalam
menawarkan surat berharga dimana perusahaan membutuhkan dana
untuk investasi
7. Perusahaan public yaitu suatu perseroan yang jumlah pemegang
sahamnya sudah mencapai 300 dan memiliki modal disetor
sekurangnya Rp 3 M dan dilakukan dengan prinsip keterbukaan
8. Reksa dana yaitu suatu perkumpulan yang mengumpulkan dana
masyarakat untuk diinvestasikan seperti pada saham, obligasi, valas
atau deposito
9. Investor yaitu pemodal yang menanamkan sahamnya diperusahaan
yang melakukan emisi yang bertujuan memperoleh deviden,
perdagangan
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10. Profesi penunjang, diantaranya Akuntan, Notaris, Penilai dan
Konsultan Hukum
Sedangkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam transaksi
dipasar modal, meliputi:
1. Saham (stock) merupakan bukti penyertaan modal yang bersifat
kepemilikan seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham
dimana keuntungan yang diperoleh disebut deviden yaitu laba yang
diberikan emiten kepada pemilik saham melalui RUPS
2. Obligasi (bonds) merupakan surat yang menjadi bukti dimana
perusahaan berutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan
yang menerbitkan obligasi yang mana obligasi bukan menjadi hak
kekayaan perusahaan
3. Warrant dan right merupakan turunan (derivative) dari saham.
Warrant dan right telah ditentukan harga dan waktunya, namun right
jangka waktunya lebih singkat dan hanya oleh pemegang saham lama

C. PENGERTIAN PASAR MODAL SYARIAH
Karena pasar modal ini dilakukan oleh masyarakat maka banyak
perilaku yang dianggap normal saja dalam dunia pasar modal seperti
transaksi dengan riba yang tentu tidak dianjurkan secara Islami. Dengan
kondisi seperti inilah maka mulai diciptakan Pasar Modal Syariah yang
berprinsip dan bertujuan syariah (maqasid Syariah) agar dapat menjaga
harta dengan cara yang baik. Pasar Modal Syariah (Awwaluddin,2016),
merupakan kegiatan ekonomi berprinsip syara dan tidak diperkenankan
adanya riba, perjudian, spekulasi yang merugikan. Pemerintah melalui
Dewan Syariah Nasional dengan fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4
Oktober 2003 menetapkan Pasar Modal Syariah dan Pedoman Umum
Penerapan Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal. Adapun yang melatar
belakangi DSN-MUI adalah menghindari kegiatan yang merugikan pihak
lain, selain itu karena Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim maka
transaksi yang dilakukan sebaiknya secara syariah agar dapat memberi
ketenangan pada konsumen. Saham yang tertuang dalam fatwa diatas
diantaranya meliputi instrument yang syariah dalam bentuk Saham,
Obligasi, serta surat berharga syariah lainnya. Selain fatwa No.40 ada
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instrument baru dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSNMUI/III/2008
yaitu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSNMUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 yaitu warran
syariah. Instrument tersebut sama dengan instrument pada pasar modal
konvensional namun dalam hal ini instrument dilakukan dengan prinsip
Syariah. Saham dan sukuk merupakan instrument pemerintah melalui
pembagian hasil sesuai dengan prinsip syariah (Iggi, 2003:59). Riba tidak
diperbolehkan karena merupakan penawaran terhadap pemasukan yang
ditentukan dari awal (predetermined fixedincome) sehingga transaksi yang
merugikan seperti riba dinyatakan tidak sah yaitu seperti saham preferen,
surat hutang, surat berharga dan konsul, dan suku bunga. Ada pula
instrument jenis ghahar seperti forward, futures, dan juga options.

D. PRINSIP HUKUM PASAR MODAL SYARIAH
Didalam Al-Quran dan Hadits, telah banyak dijelaskan tentang hukum
pergadangan, yaitu diantaranya pada QS. An-Nisa: 29, QS. Al-Maidah: 1,
yang menjelaskan prinsip dalam sebuah perniagaan antara penjual dan
pembeli yang utama adalah kejujuran, keterbukaan dan keikhlasan
sehingga suatu perdagangan akan memberikan kenyamanan bagi para
pelakunya.
Prinsip keterbukaan dalam Pasal 1 ayat 25 UUPM dijelaskan sebagai
syarat bagi emiten, lembaga publik untuk mematuhi segala yang telah
ditentukan dalam UUPM seperti waktu untuk menginformasikan kapan
informasi material akan disampaikan ke public terkait seluruh aktivitas
perusahaan yang mempengaruhi pada keputusan investor terhadap
saham dan harga saham. Hal ini diterapkan karena agar investor mau
berinvestasi di pasar modal. Hal ini akan meminimalisir kecurangan
(fraudulent acts) bahkan kesalahan informasi atau orang dalam dipasar
modal (Bismar,2005). Prinsip ini penting untuk menegaskan agar tidak
terjadi praktik-praktik insider trading dipasar modal dimana informasi
yang disampaikan kepada publik diantaranya meliputi kondisi keuangan
perusahaan agar masyarakat tahu apakah perusahaan dalam keadaan baik
atau sebaliknya, informasi juga disampaikan secara akurat dan tepat
waktu terkait laporan keuangan serta pengelolaan perusahaan. Inspeksi
terhadap kondisi perusahaan dilakukan secara independent agar informasi
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yang diterima investor jelas dan tidak menyesatkan (Yunial, 2018).
Menciptakan kondisi liguid dan efisien merupakan tujuan menciptakan
pasar modal dengan berpanduan pada prinsip keterbukaan dalam
menginvestasikan dana dengan kualitas layanan yang tinggi. Tujuannya
tidak lain agar sumber daya domestik juga ikut dalam bursa. Hal ini
bertujuan agar dalam perdagangan saham dapat dilakukan secara adil dan
bijaksana.

E. GAMBARAN UMUM INSIDER TRADING
Dalam suatu perusahaan juga perlu diawasi orang-orang yang berniat
melakukan kejahatan kerah putih (white colour crime) yang termasuk
kejahatan pasar modal (Nindyo,2013:250). Dengan adanya kejahatan
pasar modal ini maka peran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
sangat dibutuhkan sehingga dapat diminimalisir adanya indikasi praktik
Insider Trading sesuai Undang-undang dalam transaksi Pasar Modal agar
tidak semakin banyak yang merugikan pihak lainnya. Kasus Jiwasraya
menunjukkan lemahnya pengawasan pihak yang berwenang karena tidak
melakukan tugasnya dengan baik yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan ini bisa
dikatakan sebagai bukti kejahatan pasar modal dan OJK harus
bertanggung jawab karena tidak mendeteksi hal-hal yang janggal sejak
awal padahal banyak investasi dari Jiwasraya masuk dan diperdagangkan
ke saham dan reksadana dimana ini merupakan ranah pengawasan OJK,
yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya terjadi, mengapa
OJK juga diam sebagai pengawas semua industri keuangan nasional
sehingga kasus ini harus dituntaskan dengan UU pasar modal dan Otoritas
Jasa Keuangan sekarang agar semua pihak bertanggung jawab pada
masyarakat.
Ada istilah Insider Trading pada pasar modal, yaitu merupakan
kegiatan dengan cara orang dalam perusahaan (corporate insider)
memberikan informasi dalam transaksi (insider public information) yang
mana informasi ini dapat mempengaruhi harga securities yang belum
dibuka bagi masyarakat (inside public information) (Nindyo:330). Maka
dalam suatu perusahaan juga perlu diawasi orang-orang yang berniat
melakukan kejahatan kerah putih (white colour crime) yang termasuk
kejahatan pasar modal (Nindyo:250). Dengan adanya kejahatan pasar
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modal ini maka peran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sangat
dibutuhkan sehingga dapat diminimalisir adanya indikasi praktik Insider
Trading sesuai Undang-undang dalam transaksi Pasar Modal agar tidak
merugikan pihak lainnya. Kurangnya batasan dalam UUPM bagi insider
trading memberikan celah penyalahgunaan informasi atas transaksi yang
dilakukan dengan emiten atau perusahaan lain.
Larangan praktik insider trading telah diatur dalam UUPM Bab XI,
menegaskan bahwa kecurangan, dan perdagangan oleh orang perusahaan
tidak dapat ditoleransi dan merupakan suatu bentuk kejahatan. Khusus
mengenai insider trading tertuang pada pasal 95 sampai dengan pasal 99,
yang menegaskan bahwa praktik insider trading meliputi unsur orang
dalam, informasi yang sudah disebarkan pada masyarakat yang belum ada
kepastiannya, transaksi terjadi karena informasi material, bertujuan
mencari untung yang tidak layak (Priyatna:2012). Insider trading menurut
penjelasan Pasal 95 UUPM adalah: a). pimpinan atau pegawai emiten; b).
pemilik saham utama emiten atau perusahaan publik; c). Perseorangan
yang memungkinkan untuk mendapatkan keterangan insider trading; atau
d). pimpinan non job sebagaimana dalam penjelasan point a, b atau c
diatas. Hal ini perlu mendapatkan pengawasan yang baik oleh perusahaan
karena karakter yang tidak loyal pada perusahaan akan memberi dampak
negative bahkan dapat menghancurkan perusahaan demi keuntungan
individu semata. Pentingnya unsur-unsur dalam perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan menjadi hal utama
yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerugian yang dialami
perusahaan tersebut.

F. RANGKUMAN MATERI
Didalam hukum pasar modal terdapat banyak kecurangan2 yang bisa
dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal dalam suatu
perdagangan. Hal ini membutuhkan pengawasan melekat yang sangat
intensif oleh pihak terkait seperti OJK agar tidak banyak menimbulkan
kasuistik dan kejahatan perbankan yang justru melibatkan orang dalam.
Sehingga dapat menjadi perhatian baik oleh investor maupun perusahaan.
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1.
2.
3.
4.

TUGAS DAN EVALUASI
Jelaskan apa yang dimaksud Pasar Modal
Sebutkan dua jenis Pasar Modal
Jelaskan bagaimana prinsip hukum Pasar Modal
Sebutkan apa saja kejahatan dalam Pasar Modal
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MEKANISME PENAWARAN UMUM
Dr. Ronald Saija, S.H., M.H
Universitas Pattimura di Ambon
A. PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA
Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau
diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan
melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran
umum dengan maksud menghimpun modal.
Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Penawaran Umum ialah
kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek
kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undangundang dan peraturan pelaksanaan.1
Penawaran Umum pada prakteknya dilaksanakan melalui pasar
perdana (primary market) yang berlangsung beberapa hari saja. Dan
enggan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat
memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga
penawaran efek (offering price) pada pasar perdana ditetapkan bersama
dengan emiten dengan penjamin pelaksana emisi, sedangkan

1

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal, Pasal
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pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan
penawaran yang berlaku dalam peraturan BAPEPAM Nomor IX A.8.2
Manfaat perusahaan melakukan Penawaran Umum (go public), yaitu:3
Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus;
Proses relatif mudah;
Pembagian deviden berdasarkan keuntungan;
Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen;
Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu
perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme;
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta
memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurang kesenjangan
sosial;
Emitern akan lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan
media promosi) secara gratis;
Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan
untuk membeli saham.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kelemahan dari Penawaran Umum (go public), yaitu:
1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran
umum;
2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban
berkenan dengan registrasi dan laporan berkala;
3. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi
dilusi kepemilikan saham;
4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan
dan pembagian deviden;
5. Efek yang diterbitkan mungkin tidak terserap oleh masyarakat sesuai
dengan perhitungan perusahaan.5
2

M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,
Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, h. 213
3
Tjitono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Indonesia
Pendekatan Tanya Jawab, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 43
4
M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op.cit, h. 216
5
Ibid.
36 | Hukum Pasar Modal

www.penerbitwidina.com

B. PROSES PENAWARAN UMUM

Adapun proses penawaran umum dapat dikelompokkan menjadi 4
(empat) tahapan, yakni:
1. Tahapan Persiapan
Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada
tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih
dahulu melakukan Rapat Umum Pemagang Saham (RUPS) untuk meminta
persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum
saham.
Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan
penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar,
yakni:
a. Penjamin emisi (underwriter). Penjamin emisi merupakan pihak yang
paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka
penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara
lain : menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan
prospekus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan.
b. Akuntan publik (Auditor Independent). Akuntan publik bertugas
melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon
emiten.
c. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan
dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut.
d. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal
opinion).
e. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta
perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga
notulen-notulen rapat.
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2. Tahapan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
Dalam tahap ini perusahaan bersama underwriter membawa dokumen
yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK.
Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan
dalam minimal kurun waktu tiga tahun terakhir.
Untuk itu prospektus harus secara ringkas dan padat memuat
berbagai informasi terkait dengan perusahaan mulai dari company profile,
kinerja operasional perusahaan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja
perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibuktikan.
3. Tahap Penjualan Saham
Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam-LK sudah memberikan
jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan
go public ini. Kalau setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi,
maka pada periode waktu tersebut, pernyataan otomatis menjadi efektif.
Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif berarti saham dari
perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran
umum (IPO/ Initial Public Offerin).
Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO
disebut dengan penjualan saham dari pasar perdana, atau disebut dengan
pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanisme diatur
oleh penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor
dibantu oleh agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek atau
pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum dalam prospektus
ringkas. Bapepam-LK memberi waktu bagi perusahaan yang akan tercatat
di BEI penjualan saham dalam IPO ini waktunya relatif terbatas, dua atau
tiga hari saja. Tetapi bagi perusahaan yang setelah menjual sahamnya
tidak akan sangat tergantung pada prospektus yang diajukan pada
pernyataan pendaftaran.
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4. Tahap Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah
menjadi emiten akan langsung mencatatkan sahamnya, maka yang perlu
diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan
IPO (Initial Public Offering) memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka
perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan
emiten itu. Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari dua papa, yaitu
Papan Utama (Main Board) dan Pepan Pengembangan (Development
Board). Sebagaimana namanya, papan utama merupakan Papan
Perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan
kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan Papan Pengembangan adalah
khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Kendati
terdapat dua papan pencatatan, namun perdagangan sahamnya antara
papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, samasama dalam satu pasar.
Di dalam pasar modal terdapat beberapa pasar yang memiliki kriteriakriteria tersendiri. Kriteria pasar modal tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pasar Perdana
Menurut Mushawir, Pasar perdana adalah penawaran efek dari suatu
perusahaan kepada masyarakat (publik) oleh suatu indikasi penjaminan
untuk pertama kalinya sebelum efek tersebut diperdagangkan di Bursa
Efek. Mekanisme perdagangannya adalah sebagai berikut : pertama,
saham atau efek yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit (emiten) akan
ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi (underwriter)
melalui perantara pedagang efek (broker-dealer) yang bertindak sebagai
agen penjual saham. Proses ini disebut dengan Penawaran Umum Perdana
(IPO).
Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan
kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen
penjual. Tata cara pemesanan saham atau obligasi seperti harga
penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran dan
informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat berharga
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b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

berskala nasional dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk
prospektus.
Investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan
cara menghubungkan penjamin emisi atau agen penjual dan kemudian
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi
tersebut dengan disertai pembayaran.
Penjamin emisi dan agen penjual mengumumkan hasil penawaran
umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan.
Proses penjatahan saham atau obligasi (biasanya disebut dengan
allotment) kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh
penjamin emisi dan emiten yang telah mengeluarkan saham atau
obligasi. Dalam proses penjatahan ini ada beberapa istilah yang harus
diperhatikan.
Undersubscribed, adalah kondisi dimana total saham atau obligasi
yang dipesan oleh investor kurang dari total saham atau obligasi yang
ditawarkan. Dalam kondisi ini semua investor akan mendapatkan
saham atau obligasi sesuai dengan jumlah yang dipesannya.
Oversubscribed, adalah kondisi dimana total saham atau obligasi yang
dipesan oleh investor lebih dari total saham atau obligasi yang
ditawarkan. Dalam kondisi ini terdapat kemungkinan investor
mendapatkan saham atau obligasi kurang dari jumlah yang dipesan
atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali.
Apabila jumlah saham atau obligasi telah terjadi oversubscribed maka
kelebihan dana investor akan dikembalikan (refund).
Apabila jumlah saham atau obligasi telah terjadi oversubscribed maka
kelebihan dana investor akan dikembalikan (refund).

2. Pasar Sekunder
Pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah dicatatkan
di Bursa Efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan
kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat
di bursa setelah terlaksananya penawaran perdana. Di pasar ini efek-efek
diperdagangkan dari satu investor ke investor lain.
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Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar sekunder dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Sebelum dapat melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah
di salah satu perusahaan efek.
b. Selanjutnya investor tersebut harus mendepositkan sejumlah uang
tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan
jual beli saham.
c. Proses perdagangan atau transaksi saham dan obligasi di pasar
sekunder diawali dengan order (pesanan) untuk harga tertentu.
d. Perdagangan saham di BEI harus menggunakan satuan perdagangan
(round lot) efek atau kelipatannya, yaitu 500 (lima ratus) efek.
e. Pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan
sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan
(match) antar order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses
terjadinya transaksi.
Mekanisme matching umumnya berdasarkan kriteria prioritas harga
kemudian waktu.
Sejak tahun 1995 proses perdagangan efek di pasar modal Indonesia
telah menggunakan sistem terkomputerisasi yang disebut dengan JATS
(Jakarta Automated Trading System) yang beroperasi berdasarkan sistem
tawar menawar (auction) secara terus-menerus selama periode
perdagangan. Perintah order beli dan jual dari investor dapat cocok
(matched) berdasarkan prioritas harga dan waktu. Prioritas harga artinya
siapapun yang memasukan order permintaan dengan harga beli (bid price)
yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk dapat
bertemu dengan siapa pun yang memasukkan order penawaran dengan
harga jual (offer price) yang paling rendah. Prioritas waktu artinya siapa
pun yang memasukkan order beli atau jual terlebih dahulu akan
mendapatkan prioritas pertama untuk dicocokkan (matched) oleh sistem.
Dalam konteks pasar modal penjualan saham melalui mekanisme IPO
disebut dengan penjualan saham dari pasar perdana, atau disebut dengan
pasar perdana. Penjualan saham dalam pasar perdana mekanisme diatur
oleh penjamin emisi yang akan melakukan penjualan kepada investor
dibantu oleh agen penjual.
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C. RANGKUMAN MATERI
Penawaran Umum pada prakteknya dilaksanakan melalui pasar
perdana (primary market) yang berlangsung beberapa hari saja. Dan
enggan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat
memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga
penawaran efek (offering price) pada pasar perdana ditetapkan bersama
dengan emiten dengan penjamin pelaksana emisi, sedangkan
pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan
penawaran yang berlaku. Dalam konteks pasar modal penjualan saham
melalui mekanisme IPO disebut dengan penjualan saham dari pasar
perdana, atau disebut dengan pasar perdana. Pasar perdana adalah
penawaran efek dari suatu perusahaan kepada masyarakat (publik) oleh
suatu indikasi penjaminan untuk pertama kalinya sebelum efek tersebut
diperdagangkan di Bursa Efek. Mekanisme perdagangannya adalah
sebagai berikut : pertama, saham atau efek yang diterbitkan oleh
perusahaan penerbit (emiten) akan ditawarkan kepada investor oleh pihak
penjamin emisi (underwriter) melalui perantara pedagang efek (brokerdealer) yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini disebut
dengan Penawaran Umum Perdana (IPO).
TUGAS DAN EVALUASI
1. Apa yang dimaksud dengan penawaran umum?
2. Bagaimana Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar
perdana?
3. Apa saja Manfaat perusahaan melakukan Penawaran Umum (go
public)?
4. Bagaimana proses penawaran umum?
5. Bagaimana perbedaan antara Pasar Perdana dan Pasar Sekunder?
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MEKANISME TRANSAKSI PASAR MODAL
Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C.A
PARAMESWARA TRAINING & CONSULTING
A. PENDAHULUAN
Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu
negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi
ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi
ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua
kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak
yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak
yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut
dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer
(dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk
kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari
operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan,
karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan
memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan
karakteristik investasi yang dipilih.
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B. PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER DALAM PASAR
MODAL
Pasar perdana yaitu penawaran dari perusahaan yang menerbitkan
saham ( emiten) kepada pemodal selama jangka waktu yang di tetapkan
oleh pemodal tersebut sebelum saham tersebut di perdagangkan di pasar
sekunder. Pasar sekunder yaitu sebagai perdagangan saham setelah
melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder
adalah di mana saham dan equitas lain di perjual belikan secara luas,
setelah melalui masa penjualan di pasar perdana dan harga saham di
pasar sekunder di tentukan oleh pemintaan dan penawaran antara penjual
dan pembeli.
Perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder adalah pasar
perdana terjadi pada saat perusahaan emitten menjual sekuritasnya
kepada investor umum untuk pertama kalinya, sedangkan pasar sekunder
adalah tempat perdagangan atau tempat jual-beli sekuritas oleh dan antar
investor setelah sekuritas emitten dijual di pasar perdana.
Alasannya dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan
perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu,
pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor bukan kepada
emiten seperti dalam pasar perdana. Pasar sekunder biasanya
dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, obligasi,
waran, reksa dana, dan lain-lain.
Sebelum memutuskan investasinya, investor dapat memulai dengan
mempelajari prospek yang berisikan antara lain :
1. Jenis usaha dan juga riwayat emiten
2. Jumlah saham atau obligasi yang ditawarkan ke publik serta harga
penawaran
3. Tujuan dari penawaran perdana
4. Prospek usaha emiten beserta risiko-risiko usaha yang terjadi di masa
depan
5. Kebijakan pembayaran bunga surat utang dan juga kebijakan
pembagian deviden
6. Kinerja keuangan secara historis
7. Agen penjualan yang berpartisipasi dalam proses penawaran perdana
8. Jadwal pelaksanaan penawaran perdana
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Proses perdagangan atau transaksi saham atau obligasi di pasar
sekunder diawali dengan order (pesanan)untuk harga tertentu. Pesanan
tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon
dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales/dealer. Pesanan
tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan
dengan menyebutkan harga yang diinginkan. Tiga kegiatan perusahaan
efek adalah sebagai berikut :
1. Penjamin emisi efek
Penjamin emisi efek adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek
yang melakukan kontrak dengan emitten untuk melaksanakan
penawaran umum atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang
tidak terjual.
2. Perantara pedagang efek
Perantara pedagang efek (broker dealer) atau perusahaan pialang
adalah salah satu aktivitas di perusahaan efek yang melakukan
kegiatan usaha jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun
orang lain.
3. Manajer investasi
Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola
portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio
investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan
asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan
usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERANAN PASAR MODAL
Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu Negara yang
pada dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu Negara dengan Negara
lain. Berikut ini peranan pasar modal di tinjau secara mikro ekonomi,
yaitu :
1. Sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual
untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang di perjual
belikan.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada pemodal untuk
menentukan hasil (return) yang di harapkan.
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3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual
kembali saham yang di miliknya atau surat berharga lainnya.
4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian.
5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.
Bagi para pemodal, keputusan investasi harus di dasarkan pada
tersedianya informasi yang akurat dan dapat di percaya. Biaya
informasi tersebut, yaitu biaya pencarian informasi tentang
perusahaan. Biaya informasi termasuk mencari tentang kelebihan dan
kelemahan surat berharga.

1.

2.

3.

4.

Sedangkan peran pasar modal di tinjau secara makro yaitu :
Fungsi tabungan
Menabung dapat merugikan pemilik modal,hal ini di akibatkan nilai
uang dari masa ke masa akan turun atau terjadi inflasi, hal ini
mendorong para pemilik dana lebih akan lebih untuk
menginvestasikan dananya tersebut di pasar modal, dan akan
meningkatkan penghasilan perekonomian dengan standar hidup yang
baik.
Fungsi kekayaan
Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam
jangka panjang dan jangka pendek, hingga kekayaan tersebut apabila
di butuhkan dapat di pergunakan kembali.
Fungsi likuiditas
Kekayaan yang di simpan dalam surat – surat berharga, bisa di
likuidasi melalui pasar modal dengan risiko yang sangat minimal di
bandingkan dengan aktiva lain.
Fungsi pinjaman
Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk konsumsi dan investasi.
Pinjaman merupakan utang kepada masyarakat. Pasar modal bagi
suatu perekonomian Negara merupakan sumber pembiayaan
pembangunan dari pinjaman yang di himpun dari masyarakat. Untuk
mendapatkan dana yang lebih mudah dan lebih murah maka
pemerintah mendorong pertumbuhan pasar modal menjadi semakin
berkembang.
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Alasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk
mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Peranan
tenaga semakin meningkat dan semakin meningkatnya penggunaan
teknologi di sektor usaha menyebabkan semakin tinggi risiko yang
mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Perlindungan terhadap tenaga kerja akan memberikan ketenangan.

D. MEKANISME TRANSAKSI PADA PASAR MODAL
Sebelum melakukan transaksi, investor harus terlebih dahulu menjadi
nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa.
Seperti halnya dalam membuka tabungan di bank, harus ada minimal
investasi awal yang ditempatkan. Jumlah deposit yang diwajibkan
bervariasi, misalnya ada perusahaan efek yang mewajibkan sebesar Rp.15
juta, ada sebesar Rp.25 juta, dan lain-lain. Namun ada juga perusahaan
yang menentukan misalnya 50 persen dari transaksi yang akan dilakukan
sebagai deposit. Misalkan seorang nasabah akan bertransaksi sebesar
Rp.10 juta maka yang bersangkutan diminta untuk menyetor dana sebesar
Rp.5 juta.
Setelah nasabah membuka deposit di sebuah perusahaan efek dan
mendapatkan persetujuan dari perusahaan efek tersebut baru dapat
dilakukan transaksi saham. Transaksi efek diawali dengan pemesanan
(order) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat berupa surat
maupun melalui telepon yang disampaikan kepada perusahaan efek
melalui sales (dealer). Pesan tersebut harus menyebutkan jumlah yang
akan dibeli atau dijual dengan menyertakan harga yang ingin diinginkan.
Pada dasarnya pesanan investor dapat dibedakan menjadi:
1. Market Order, yaitu pesanan jual atau beli pada harga yang terbaik;
2. Limit Order, yaitu order jual atau beli pada harga yang telah
ditetapkan oleh nasabah;
3. All Order None atau Fil or Kill, dalam hal ini transaksi baru bisa
dilaksanakan bila jumlah efek yang ditawarkan sesuai dengan jumlah
yang dipesan, jika tidak transaksi tidak dilaksanakan;
4. Discretionary Order, yaitu order yang dilaksanakan berdasarkan
tingkat harga yang menurut PPE merupakan harga terbaik untuk
nasabahnya;
Mekanisme Transaksi Pasar Modal | 49

www.penerbitwidina.com

5. Good Trough the Week, yaitu order yang harus dilaksanakan dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan oleh nasabah.
Pesanan jual atau beli saham para investor dari berbagai perusahaan
efek akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (match)
antara order, maka proses selanjutnya adalah proses penyelesaian
transaksi. Proses pembelian saham diawali dengan seketika investor
menghubungi perusahaan efek di mana ia terdaftar sebagai nasabah.
Investor tersebut menyampaikan instruksi beli kepada pialang. Misalnya
investor ingin membeli saham Telkom (TLKM) pada harga Rp.4.625.
Instruksi selanjutnya disampaikan kepada trader atau Wakil Perantara
Perdagangan Efek (WPPE) perusahaan efek tersebut di lantai bursa.
Kemudian trader tersebut memasukkan instruksi beli ke dalam sistem
komputer perdagangan di BEI yang dikenal dengan sebutan Jakarta
Automated Trading System (JATS).
Pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan
menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat
dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota kliring di KPEI.
Anggota Bursa Efek yang terdaftar di BEI bertanggung jawab terhadap
seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah.
JATS secara otomatis menggunakan mekanisme tawar-menawar
secara terus-menerus sehingga untuk pembelian akan diperoleh harga
pasar terendah dan sebaliknya untuk transaksi jual diperoleh harga pasar
tertinggi. Suatu transaksi dinyatakan berhasil bila terjadi matched antara
penawaran jual dan beli. Proses selanjutnya adalah penyelesaian transaksi.
Dalam Scripless Trading System, penyelesaian transaksi dapat dilakukan
lebih efisien, cepat, dan murah. Para investor di sini tidak perlu lagi
mendaftarkan lembar saham yang dimiliki. Semua transaksi terjadi secara
elektronik dan tidak secara manual. Dengan Scripless Trading System ini
tanpa adanya penyerahan fisik sertifikat saham, tidak ada lagi risiko
pemalsuan saham. Proses penyelesaian transaksi dalam Scripless Trading
System hanya dilakukan pemindahbukuan antar rekening. Sistem
perdagangan melalui sistem ini memiliki mekanisme penyelesaian dan
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penyimpanan saham secara elektronik merubah sertifikat saham ke dalam
bentuk elektronik.
Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal juga disebutkan penyelesaian pembukuan (book entry settlement)
secara elektronik. Penyelesaian transaksi bursa melalui sistem ini
dilakukan langsung oleh PPE yang melakukan transaksi, berdasarkan serah
terima fisik warkat efek yang dilakukan dengan penyelesaian secara
elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa
datang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Banyak jenis efek yang dapat diperjualbelikan melalui Pasar Modal.
Saham merupakan salah satu dari jenis-jenis efek yang ditentukan dalam
Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 5
undang-undang tersebut mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu
surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda
bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka
atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham berupa tanda penyertaan
atau kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan.
Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa
pemiliknya. Akan tetapi sekarang sudah dikenal sistem tanpa warkat dan
sudah mulai dilakukan di BEI yang bentuk kepemilikannya tidak lagi diberi
nama pemiliknya tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau
saham tanpa warkat sehingga penyelesaian transaksi semakin mudah dan
cepat. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak
dikenal masyarakat. Umumnya jenis saham yang dikenal adalah saham
biasa (common stock).
Saham dibagi menjadi dua jenis yakni saham biasa (common stock)
dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa merupakan saham
yang menempatkan pemiliknya paling junior atau akhir terhadap
pembagian deviden dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika
perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa).
Karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama
perusahaan memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara
dalam RUPS dengan istilah one share one vote. Pemegang saham biasa
memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar
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proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan
sahamnya kepada orang lain.
Sedangkan untuk saham preferen merupakan saham yang memiliki
karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa
menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Persamaan
saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba
dan aktiva sebelumnya, deviden tetap selama masa berlaku dari saham
dan memiliki hak tebus, serta dapat dipertukarkan dengan saham biasa.
Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena
memiliki hak klaim terhadap harta kekayaan perusahaan dan pembagian
deviden terlebih dahulu. Saham preferen sulit untuk diperjualbelikan
seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit.
Daya tarik dari investasi saham di Pasar Modal adalah dua keuntungan
yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki
saham, yaitu deviden dan capital gain. Deviden merupakan keuntungan
yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang
dihasilkan perusahaan. Biasanya deviden dibagikan setelah adanya
persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Agar investor
berhak memperoleh deviden, pemodal harus memegang saham tersebut
untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut diakui
sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan deviden. Deviden
yang diberikan perusahaan dapat berupa deviden tunai, di mana pemodal
atau pemegang saham memperoleh jumlah saham tambahan. Sedangkan
capital gain merupakan selisih antara harga bunga dan harga jual yang
terjadi. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di
pasar sekunder. Umumnya investor jangka pendek mengharapkan
keuntungan dari capital gain.
Saham dikenal memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang
memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko
tinggi (high risk-high return) saham memungkinkan pemodal memperoleh
keuntungan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, namun sering
dengan berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat investor
mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Sesungguhnya sebagai
bagi pelaku bisnis di Pasar Modal jika memutuskan untuk berinvestasi
dalam bentuk saham yang perlu ditelaah ulang adalah tingkat risiko yang
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terkandung (high risk) dengan meneliti dan menganalisis perusahaan
publik di Pasar Modal.
Berdasarkan uraian di atas, kegiatan di Pasar Modal melalui bursa (BEI)
sesungguhnya merupakan kegiatan seputar jual-beli efek. Efek yang
dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif
dari efek. Berbagai instrumen di atas dapat diperjualbelikan melalui Pasar
Modal dalam jangka panjang, baik berupa utang ataupun modal sendiri.
Berdasarkan kegiatan-kegiatan efek yang diperdagangkan tersebut, dalam
Pasal 1 angka 13 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sendiri juga
disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek.
Kontribusi Pasar Modal bagi perekonomian suatu negara sangat
penting sebab berinvestasi di Pasar Modal memberikan dua fungsi
sekaligus, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar Modal
dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau
wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki
kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (issurer).
Dengan Pasar Modal perusahaan-perusahaan publik dapat memperoleh
dana segar dari masyarakat investor melalui penjualan efek-efek
perusahaan dengan mekanisme IPO.
Sebagai fungsi keuangan dari Pasar Modal adalah memberikan
kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik
dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Keuntungan
lainnya adalah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia
usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Dalam
kegiatan berinvestasi saham, investor akan mempertimbangkan
keputusan investasinya, mengambil atau tidak, membeli saham atau tidak,
dengan menganalisis terlebih dahulu hal-hal sebagai faktor kondusif yang
berdampak pada naik turunnya harga saham atau efek lainnya. Apalagi
jika di dalam Pasar Modal itu sendiri cenderung terjadi perdagangan orang
dalam atau perbuatan melawan hukum lainnya seperti penipuan,
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manipulasi pasar yang melibatkan orang dalam, tentu hal ini akan menjadi
pertimbangan efisiensi bagi investor.

E. TRANSAKSI PERDAGANGAN DI BURSA EFEK
Transaksi perdagangan di bursa efek Indonesia memiliki dua
karakteristik sebagaimana terjadi di dua bursa. Tulisan ini hanya
menjelaskan mekanisme perdagangan efek di BEJ. Sejak diaktifkannya
kembali kegiatan Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1977, operasi
perdagangan efek di BEJ dilaksanakan secara manual, yaitu order jual dan
order beli dipertemukan dengan menggunakan papan berdasarkan
prioritas, harga dan waktu.
Perdagangan dengan cara manual ini pada mulanya dapat berjalan
lancar karena jumlah efek yang tercatat di bursa maupun pialang yang
terlibat di lantai bursa masih terbatas. Namun dalam perkembangan bursa,
terutama sejak terjadinya bom atau ledakan pasar modal pada akhir tahun
1989, jumlah efek yang tercatat dan pialang yang terlibat meningkat
dengan pesat. Kalau pada tahun 1988 tercatat 24 emiten, maka pada akhir
Desember 1994 telah meningkat menjadi 217 emiten, dengan sekitar lebih
kurang 260 perusahaan pialang yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta
pada akhir Juli 1995.
Penambahan jumlah emiten dan jumlah anggota bursa menyebabkan
jumlah pialang di lantai bursa cukup padat. Pada jam perdagangan dapat
mencapai antara 400 sampai 600 orang. Pada saat kondisi pasar ramai,
para pialang akan berdesakan menuliskan ordernya pada papan-papan
perdagangan yang banyak diminati investor untuk menuliskan order jual
belinya. Hal tersebut menimbulkan sekitar sembilan masalah operasional
sebagai berikut:
1. Dengan manual, maka jumlah transaksi per hari sangat terbatas.
2. Kecepatan dan ketepatan alokasi oleh petugas bursa juga terbatas.
3. Pada saat pasar ramai memungkinkan terjadinya kesalahan tulis yang
bisa berakibat fatal.
4. Kondisi pasar tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para
pialang.
5. Kesempatan untuk menuliskan order di papan tergantung pada fisik
pialang yang bertugas di lantai perdagangan.
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6. Memungkinkan timbulnya kolusi antara pialang untuk memainkan
harga suatu efek.
7. Informasi pasar tidak bisa disebarluaskan pada para investor secara
tepat waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi.
8. Biaya per unit transaksi cukup tinggi.
9. Masih tersisanya order yang belum sampai teralokasi saat itu juga,
karena kecepatan dan ketepatan alokasi sistem perdagangan manual
yang terbatas.
Karena keterbatasan tersebut, maka pengembangan transaksi di bursa
menjadi terbatas, dan dampak lebih lanjut adalah likuiditas pasar terbatas.
Hal ini disebabkan kapasitas manual hanya sanggup menangani transaksi
per hari maksimum 3.800 transaksi. Maksudnya jika terjadi transaksi di
atas jumlah tersebut, proses administrasi yang dilakukan anggota bursa
maupun petugas bursa menjadi lambat, dan memerlukan waktu hingga
larut malam untuk penyelesaiannya.
Di samping aspek operasional di atas, aspek pengembangan yang
perlu diperhatikan adalah:
1. Pasar domestik dan retail market yang cocok dengan keadaan
geografis Indonesia.
2. Sinergi bisnis dan teknologi.
3. Kebutuhan informasi real time dengan antisipasi globalisasi.
4. Efisiensi operasi pasar dan peningkatan kepercayaan pemodal
terhadap bursa sebagai alternatif pendanaan dan investasi.
Dengan pertimbangan tersebut di atas serta strategi pengembangan
bursa efek pada masa mendatang, maka PT Bursa Efek Jakarta
memutuskan untuk melakukan otomatisasi operasi perdagangan efek di
bursa. Sistem otomasi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta disebut
sebagai Jakarta Automated Trading System (JATS), yang merupakan sistem
perdagangan efek terpadu, yaitu sistem perdagangan efek berbasis
komputer yang dipadukan dengan sistem penyelesaian, sistem depositori
terpusat dan sistem akuntansi broker. Kecuali sistem-sistem utama
tersebut, JATS juga didukung oleh subsistem pendukung, yaitu sistem
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pengawasan (surviehance and compliance), sistem keanggotaan, sistem
pencatatan dan sistem pengelolaan data statistik dan historikal.
Sistem JATS terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat
lunak yang dirancang untuk menjadikan sistem yang mempunyai
availabilitas yang tinggi (high availability, “zero down time”), memberikan
response time yang cepat (lebih kecil dari satu order yang dimasukkan ke
JATS oleh pialang), mudah dikembang-tumbuhkan (modular, upgradable
and scalable).
Komponen utama sistem JATS adalah Trading Engine, Gateway dan
Pialang Workstation. Trading engine adalah komputer yang berfungsi
untuk melaksanakan proses perdagangan yaitu menampung order yang
dimasukkan oleh pialang, mengirimkan informasi pasar ke Pialang
Workstation dan melakukan penjumpaan order jual beli untuk dialokasi.
Gateway adalah komputer untuk menghubungkan pialang workstation
dan trading engine dengan tujuan untuk meratakan distribusi lalu lintas
data dari pialang workstation ke trading engine (dan sebaliknya), sehingga
tidak terjadi hambatan yang menyebabkan lambatnya response time.
Sedangkan pialang workstation adalah sarana bagi Wakil Pedagang
Perantara Efek (WPPE) untuk:
1. Memasukkan order jual-beli.
2. Memantau aktivitas pasar (informasi harga dan indeks) dan sisa porsi
asing.
3. Melihat status order.
4. Melihat status transaksi yang sudah terjadi.
5. Mendapatkan corporate action information.
6. Menerima dan mendapatkan pesan atau pengumuman dari PT. Bursa
Efek Jakarta.
7. Memasang advertising untuk jual atau beli saham.
8. Melaporkan hasil deal yang terjadi ke papan negosiasi. Segi positif dari
implementasi JATS bagi pengembangan bursa efek dan pasar modal
Indonesia adalah antara lain:
9. Peningkatan integritas dan likuiditas pasar.
10. Mengakomodasi pengembangan pasar (pasar domestik maupun pasar
internasional).
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11. Mensejajarkan Bursa Efek Jakarta dengan bursa-bursa lain di luar
negeri.
Implementasi JATS dilaksanakan secara bertahap, sejak kwartal
pertama tahun 1995. Pada tahap kedua (kwartal kedua tahun 1995),
diperkenalkan fungsi baru pada sistem perdagangan seperti pre opening,
sistem pengawasan dan sistem pendukung perdagangan. Pada saat yang
sama juga diimplementasikan sistem penyelesaian dan settlement (di PT.
Kliring Deposit Efek Indonesia) dan sistem perdagangan jarak jauh (remote
trading). Pada tahap ketiga (akhir tahun 1995) diimplementasikan sistem
perdagangan tanpa kertas (scripless trading) yang dilakukan secara selektif
hingga saat ini, karena kesiapan emiten dan investor tidak merata.
Implementasi sistem perdagangan jarak jauh (remote trading) maupun
sistem perdagangan tanpa kertas (scripless trading) belum dapat berjalan
efektif.
BEJ juga merencanakan akan mengembangkan jaringan informasi ke
seluruh Indonesia, dimana jaringan ini akan menghubungkan PT. BEJ, PT.
BES, PT. KDEI, Data Vendor (Reuter, Telerate dan sebagainya), kantorkantor broker dan pusat-pusat informasi yang akan dibangun di beberapa
kota di Indonesia. Pengembangan jaringan informasi ini akan dilakukan
bertahap, di mana tahapan ini disesuaikan dengan kesiapan pihak-pihak
yang terhubung dengan jaringan informasi ini, akan menghadirkan
kemudahan transaksi di BEJ awal 1995 dengan diimplementasikan sistem
perdagangan yang sepenuhnya otomatis yang dibuat secara modern di
pusat bisnis kota metropolitan. Dengan diberlakukannya JATS, maka
diharapkan jumlah transaksi dapat dinaikkan dari maksimum 3.800
transaksi per hari (dengan sistem perdagangan secara manual) menjadi
50.000 transaksi per hari (dengan sistem yang terotomasi)
Secara konkrit, implementasi JATS dan penyempurnaan peraturan
perdagangan dan keanggotaan menyangkut lima aspek yakni:
a. Aspek teknis otomasi perdagangan.
b. Aspek legal transaksi.
c. Aspek peningkatan integritas pasar.
d. Aspek pengembangan pasar dan
e. Aspek efisiensi operasi.
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1. Aspek Teknis Otomasi Perdagangan
Untuk mengoperasikan JATS, diperlukan suatu keahlian khusus, baik
cara penggunaannya maupun pengetahuan tentang perdagangan efek.
Dengan kualifikasi yang khusus seperti Bursa Efek Jakarta hanya akan
memperkenalkan Firm Manager dan Wakil Perantara Pedagang Efek
(WPPE) yang telah ditunjuk anggota bursa dan telah lulus pelatihan JATS
yang diizinkan menggunakan JATS. Sistem ini hanya memperkenankan
Firm Manager dan WPPE saja yang dapat memasuki lantai perdagangan di
bursa (floor trading).
WPPE adalah personil anggota bursa yang telah lulus standar profesi
dan pelatihan JATS serta telah mendapatkan izin perorangan dari
Bapepam. Firm Manager adalah WPPE yang ditunjuk oleh anggota bursa
sebagai Koordinator WPPE mereka. Untuk melakukan kegiatannya
tersebut Firm Manager diberikan password khusus sehingga dapat
mengakses terminal WPPE lainnya di lingkungan anggota bursa yang
bersangkutan. Anggota Bursa tersebut baru dapat berdagang apabila Firm
Manager telah membuka sistem perdagangan dengan memasukkan
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Setiap Firm Manager dan WPPE wajib memperhatikan dan atau
mematuhi tata cara yang telah diatur dalam Panduan JATS. Hal tersebut
dimaksudkan agar firm manager dan WPPE anggota bursa dapat lancar
melakukan aktivitas perdagangannya di bursa. Tata cara dimaksud adalah:
a. Memasukkan User ID dan password untuk login ke Novell.
b. Memasukkan User ID dan password untuk login ke ASTS.
c. Memasukkan rata-rata MKBD harian sebelum melakukan aktivitas
perdagangan.
d. Menjaga kerahasiaan masing-masing yang dimiliki oleh firm Manager
dan WPPE.
Melalui otomasi perdagangan, para pemodal, lewat anggota bursa,
dapat memiliki akses yang sama untuk memperoleh informasi maupun
melaksanakan transaksi di Bursa Efek Jakarta. Demikian pula pelaksanaan
prinsip-prinsip prioritas harga, prioritas waktu dan kontinuitas harga
dalam proses transaksi efek dapat lebih terjamin karena tidak ada lagi
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unsur campur tangan manusia secara manual. Untuk memformalkan
mekanisme perdagangan, tata kerja, informasi tentang sistem dan
pelaksanaannya dituangkan dalam panduan JATS.
2. Aspek Legal
Melalui Peraturan Perdagangan yang baru diharapkan kepercayaan di
dalam melakukan transaksi di bursa dapat lebih ditingkatkan. Pada
Peraturan Perdagangan yang baru tersebut telah diakomodir bahwa setiap
anggota bursa yang melakukan transaksi di Bursa Efek Jakarta wajib
bertanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi yang telah terjadi
melalui JATS atas nama anggota bursa yang bersangkutan.
Dari sudut legalitas, sejak otomasi perdagangan diberlakukan, diatur
lebih tegas kapan hak-hak kepemilikan atas efek itu dipindah tangankan,
sebagai berikut:
a. Hak milik atas efek beralih pada saat terjadinya transaksi, dan
penyerahan fisik Surat Kolektif Saham (jika ada) kepada Anggota
Bursa Beli serta pembayaran harga efek kepada Anggota Bursa
Jual (jika ada) dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.
b. Hak-hak sebagai pemegang saham emiten (share holders right) yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Emiten, baru dapat dilaksanakan setelah pemegang saham yang
bersangkutan melakukan registrasi sahamnya.
Dengan berpedoman pada penegasan “peralihan hak atas kepemilikan
efek terjadi pada saat terjadinya transaksi”, maka tindakan penyerahan
Surat Kolektif Saham (settlement) hanya sebagai suatu tindakan
administratif terhadap transaksi yang telah terjadi di Bursa Efek Jakarta.
Demikian pula dengan pendaftaran pemodal pada Daftar Pemegang
Saham melalui proses registrasi dapat dianggap hanya merupakan
tindakan administratif dalam rangka memperoleh hak-haknya sebagai
pemegang saham.
Penegasan kapan saat beralihnya hak-hak atas kepemilikan efek
merupakan ketentuan yang fundamental untuk menjamin kepastian
hukum kepada para pihak yang melaksanakan transaksi di Bursa Efek
Jakarta. Apabila seseorang melakukan pembelian atas suatu efek tertentu,
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maka dalam waktu yang hampir bersamaan setelah terjadinya transaksi,
yang bersangkutan dapat langsung menjual efek yang baru saja dibelinya
karena pada saat terjadinya transaksi tersebut yang bersangkutan telah
memperoleh hak kepemilikan atas efek, walaupun belum menerima fisik
efeknya.
Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan perdagangan efek maka
selama satu tahun setelah otomasi perdagangan dilakukan. Bursa Efek
Jakarta akan menyederhanakan Formulir Registrasi Saham (FRS) dari Surat
Kolektif Saham (SKS) dan menyempurnakan kolom endosemen di mana
kolom pernyataan penjual pada FRS yang lama juga termuat dalam kolom
endosemen yang bam Di samping itu, untuk mengurangi kegiatan proses
administrasi penyelesaian transaksi di bursa, Bursa Efek Jakarta mulai
otomasi perdagangan juga akan menerapkan penggantian Nota Transaksi
dengan Daftar Transaksi Efek (DTE) yang diterbitkan oleh bursa yang
merupakan bukti tertulis mengenai transaksi anggota bursa dan
pengalihan hak atas efek dari penjual kepada pembeli. Dengan
diberlakukannya kolom endosemen yang baru dan penerbitan DTE oleh
bursa tersebut, menjadikan anggota bursa dapat lebih berkonsentrasi
dalam mengembangkan bisnisnya.
3. Aspek Peningkatan Integritas Pasar
MKBD merupakan prasyarat anggota bursa dalam melakukan aktivitas
perdagangan di bursa yang dapat mendukung peningkatan integritas pasar.
Oleh karena itu, Bursa Efek Jakarta melakukan penyempurnaan
pengaturan terhadap MKBD anggota bursa yang antara lain mengatur halhal sebagai berikut:
a. Anggota bursa wajib memenuhi persyaratan tentang MKBD yang
ditetapkan Bapepam.
b. Anggota bursa wajib memperhatikan batasan nilai transaksi rata-rata
harian yang dapat dilakukan oleh setiap anggota bursa, yang telah
ditetapkan oleh bursa dengan berpedoman pada nilai rata-rata
bergerak (moving average) MKBD anggota bursa yang bersangkutan
pada suatu periode tertentu.
c. Bursa sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap
kegiatan anggota bursa.
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d. Bursa melakukan pemeriksaan mendadak (surprised audit) secara
acak atas laporan harian MKBD anggota bursa.
MKBD tersebut wajib dimasukkan ke dalam JATS oleh setiap anggota
bursa sebelum melakukan transaksi, sehingga kepercayaan pemodal
terhadap kemampuan aktivitas anggota bursa yang bersangkutan
dapat lebih transparan dan dapat dipercaya. Batasan nilai transaksi untuk
portofolio anggota bursa sendiri adalah lima kali rata-rata nilai MKBD
selama lima hari bursa terakhir.
Dengan sistem otomasi perdagangan, Bursa Efek Jakarta secara
keseluruhan juga telah memperkenalkan periode pra pembukaan, yaitu
suatu periode sebelum dimulainya jam perdagangan pada setiap hari
bursa di mana para anggota bursa mempunyai kesempatan untuk
memasukkan order jual dan atau order beli suatu efek sehingga
dimungkinkan terjadinya pembentukan harga pembukaan atas efek
tersebut.
Pada periode pra pembukaan tersebut pemodal melalui anggota bursa
dapat melakukan penawaran jual dan atau beli berdasarkan harga sesuai
dengan perkembangan informasi yang mutakhir. Tersedianya sarana
periode pra pembukaan, banyak memberikan dampak positif terhadap
perkembangan harga efek yang akan ditransaksikan karena harga yang
akan terbentuk pada periode pra pembukaan akan dijadikan patokan pada
saat dimulainya periode perdagangan.
Penyediaan sarana pra pembukaan tersebut juga memberikan
manfaat lain berupa dipersempitnya kesenjangan informasi yang
disebabkan oleh perbedaan waktu yang terkadang dapat mempengaruhi
fluktuasi harga suatu efek. Harga efek yang terbentuk di Bursa Efek Jakarta
dapat mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya atas efek yang
bersangkutan, sehingga pencegahan terhadap pelaksanaan transaksi yang
dilarang dapat diidentifikasikan secara lebih awal dan integritas pasar
dapat lebih ditingkatkan.
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4. Aspek Pengembangan Pasar
Aspek pengembangan pasar ini berhubungan dengan pengaturan
jadwal perdagangan. Mulai saat implementasi otomasi perdagangan,
jadwal perdagangan dimulai 1/2 jam lebih awal. Secara keseluruhan,
waktu perdagangan di Bursa Efek Jakarta menjadi lebih panjang 1,5 jam
dari jadwal sebelumnya Pelaksanaan perdagangan efek dilakukan pada
jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dalam dua kali pertemuan (sesi)
yaitu dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dari pukul 13.30
WIB sampai pukul 16.00 WIB, kecuali pada hari Jumat dari pukul 09.30
sampai pukul 11.30 WIB dan dari pukul 14.00 sampai pukul 16.00 WIB.
Perubahan jadwal perdagangan ini dilakukan karena hampir semua
transaksi yang dilaksanakan investor asing yang menguasai sekitar 60
persen sampai 70 persen dari nilai perdagangan di mana sebagian besar
ordernya diterima melalui dua kota yang memiliki perbedaan waktu satu
jam lebih awal dari kota Jakarta. Di samping tentu saja akibat otomasi
beban kewajiban “back Office” anggota bursa sudah menjadi lebih ringan,
sehingga waktu dan sumber daya yang tersebut dapat dialokasikan untuk
tujuan pengembangan bisnis anggota bursa. Aspek pengembangan pasar
selain jadwal perdagangan adalah mengenai biaya transaksi.
Dengan meningkatnya frekuensi transaksi, dan untuk lebih
mendorong pengembangan bisnis anggota bursa, maka Bursa Efek Jakarta
telah menetapkan penurunan biaya transaksi yang semula 0,08 persen
menjadi 0,07 persen dari nilai transaksi. Langkah ini perlu dilakukan
sebagai upaya Bursa Efek Jakarta untuk dapat bersaing dengan bursabursa efek lain baik di kawasan regional maupun internasional sejak
otomasi perdagangan diterapkan. Aspek berikut dari pengembangan pasar
adalah meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar odd Jot
melalui kemungkinan kerja sama dengan bursa efek lain. Caranya adalah
dengan cara memperluas pelaksanaan perdagangan di bawah satuan
standard Jot. Kerja sama pada pasar odd Jot tersebut diharapkan dapat
meningkatkan partisipasi para pemodal kecil untuk menanamkan dana
yang dimiliki ke dalam bentuk efek yang diperdagangkan di bursa,
sehingga pemerataan kesempatan dalam melakukan aktivitas di pasar
modal dapat lebih terbuka kepada semua pihak.
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Di samping itu, setiap anggota bursa juga diberi kesempatan untuk
melakukan penarikan (withdraw) dan/atau pengubahan (amend) atas
order-order yang telah dimasukkan dalam JATS. Fasilitas ini sangat
bermanfaat dalam kaitannya dengan pelaksanaan order nasabah untuk
mendapatkan harga terbaik dalam waktu singkat. Hal ini juga dimaksud
untuk mengakomodir kepentingan nasabah atas ordernya yang mungkin
berubah setiap saat.
Setiap aktivitas pembatalan dan atau perubahan order anggota bursa
mempunyai konsekuensi sebagai berikut:
a. Pengubahan harga (amend price) atau suatu order mengakibatkan
hilangnya prioritas waktu dari harga semula yang telah diubah, namun
memberikan prioritas waktu baru terhadap harga hasil pengubahan.
b. Pengubahan jumlah saham (amend quantity) atas suatu order pada
tingkat harga yang sama akan diberikan nomor order baru, namun
tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.
c. Pengubahan harga dan jumlah (amend price dan amend quality)
diperlakukan sebagai pemasukan order baru.
Jenis order yang dapat dimasukkan ke dalam JATS sebagaimana yang
telah diatur dalam peraturan perdagangan adalah hanya limit order (order
terbatas). Jenis order ini sangat tepat untuk sistem broker (order driven
market) karena sesuai dengan keinginan nasabah dan cepat
pelaksanaannya.
Umur order (order expiry) terhadap setiap order yang dimasukkan ke
dalam JATS adalah suatu Hari Bursa (day order) atau satu sesi (session
order). JATS akan mencatat riwayat (historical) order yang telah diterima
pada satu Hari Bursa dan catatan tersebut dapat dilihat serta dicetak oleh
anggota bursa pada hari bursa yang bersangkutan.
Dalam hubungan dengan order ini sebenarnya order tersebut
diberikan oleh investor kepada brokernya agar broker dapat memberikan
manfaat yang maksimal atas investasi yang dipercayakan oleh nasabah
tersebut. Dengan demikian, broker mempunyai keleluasaan di dalam
melakukan transaksi yang dipercayakan kepadanya. Namun demikian, di
dalam sistem broker (order driven market), akan lebih praktis apabila
order yang dimasukkan ke dalam sistem adalah limit order. Hal ini
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disebabkan informasi yang terkandung dalam limit order lebih pasti
sehingga lebih cepat dieksekusi. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan
yang mungkin terjadi, maka PT. Bursa Efek Jakarta tidak memperkenankan
pelaksanaan order sebaik mungkin sebagaimana yang diatur dalam
peraturan tentang perdagangan efek.
5. Aspek Efisiensi Operasi
Untuk menjamin efisiensi operasi, maka BEJ meniadakan Formulir
Registrasi Saham (FRS). Dengan cara ini proses administrasi dapat
dilakukan lebih sederhana dimana kalau pernyataan penjualan yang ada
dalam FRS dipindahkan ke dalam kolom endosemen pada setiap Surat
Kolektif Saham (SKS). Dengan penggantian kolom endosemen tersebut FRS
tidak dibutuhkan kembali dalam proses registrasi, tetapi cukup dengan
surat Permohonan Registrasi saja.
Hal lain yang dilakukan Bursa Efek Jakarta dalam rangka efisiensi
operasi adalah mengganti Nota Transaksi dengan Daftar Transaksi Efek.
Dahulu, satu transaksi harus mempunyai satu Nota Transaksi yang
ditandatangani oleh anggota Bursa Jual dan Beli. Akibatnya, bila dalam
satu
hari
satu anggota bursa melakukan banyak transaksi, maka
pekerjaan administrasi yang harus dilakukan oleh broker setelah jam
perdagangan selesai sangat berat.
Jaminan sosial di Indonesia secara garis besar diatur dalam UndangUndang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-undang ini merupakan payung bagi pelaksanaan Jaminan Sosial di
Indonesia, dalam Pasal 5 (2) disebutkan bahwa ada 4 penyelenggara
Asuransi Sosial diperbolehkan beroperasi yang pelayanannya meliputi
beberapa kelompok masyarakat yang masing-masing diatur oleh
peraturan perundang-undangan.
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F. RANGKUMAN MATERI
Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu
negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi
ekonomi dan fungsi keuangan. Ada dua pasar dalam pasar modal. Pasar
perdana yaitu penawaran dari perusahaan yang menerbitkan saham
( emiten) kepada pemodal selama jangka waktu yang di tetapkan oleh
pemodal tersebut sebelum saham tersebut di perdagangkan di pasar
sekunder. Pasar sekunder yaitu sebagai perdagangan saham setelah
melewati masa penawaran pada pasar perdana. Perbedaan pasar perdana
dengan pasar sekunder adalah pasar perdana terjadi pada saat
perusahaan emitten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk
pertama kalinya, sedangkan pasar sekunder adalah tempat perdagangan
atau tempat jual-beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas
emitten dijual di pasar perdana.
Sebelum melakukan transaksi, investor harus terlebih dahulu menjadi
nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa.
Seperti halnya dalam membuka tabungan di bank, harus ada minimal
investasi awal yang ditempatkan. Setelah nasabah membuka deposit di
sebuah perusahaan efek dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan
efek tersebut baru dapat dilakukan transaksi saham. Transaksi efek diawali
dengan pemesanan (order) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat
berupa surat maupun melalui telepon yang disampaikan kepada
perusahaan efek melalui sales (dealer). Pesan tersebut harus
menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyertakan
harga yang ingin diinginkan.
Banyak jenis efek yang dapat diperjualbelikan melalui Pasar Modal.
Saham merupakan salah satu dari jenis-jenis efek yang ditentukan dalam
Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 5
undang-undang tersebut mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu
surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda
bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka
atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham berupa tanda penyertaan
atau kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan.
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1.
2.
3.
4.
5.

TUGAS DAN EVALUASI
Jelaskan mengapa pasar modal penting bagi perekonomian suatu
negara ?
Sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar dalam pasar modal ?
Jelaskan apa saja peranan pasar modal dan untuk apa ada pasar
modal ?
Jelaskan secara rinci mekanisme transaksi pada pasar modal ?
Jelaskan bagaimana proses perdagangan pada bursa efek ?
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GO PUBLIC DAN GO PRIVATE
John Budiman Bancin, S.Pd., M.M
AMIK Widyaloka Medan
A. PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan dunia perbisnisan di Indonesia berkembang
dengan pesat. Persaingan antara perusahaan turut mewarnai wajah
perbisnisan di tanah air. Diperlukan strategi yang handal agar dapat
bersaing dan menguasai pasar yang ada. Selain itu, permodalan menjadi
salah satu isu penting dalam menghadapi persaingan usaha. Bagaimana
tidak, modal menjadi unsur penting penggerak operasional setiap
perusahaan.
Ketersediaan modal juga dapat menjadi penentu untuk melakukan
ekspansi usaha. Di Indonesia, sumber pendanaan modal usaha telah
tersedia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para pelaku bisnis
seperti pendanaan melalui modal pribadi, kerja sama dengan pihak lain,
pinjaman dari Kreditur/Bank hingga pendanaan dari Investor.
Maka daripada itu, para pelaku bisnis memerlukan badan usaha
sebagai media yang tepat sesuai dengan maksud dan kebutuhan bisnisnya.
Eksistensi suatu badan usaha juga dapat menjadi penilaian bagi para
Kreditur atau Bank. Semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki suatu badan
usaha maka semakin banyak pula sumber pendanaan yang dapat dipilih.
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Ada beberapa bentuk badan usaha yang dapat kita temukan di
Indonesia, diantaranya Perusahaan Perseorangan, Koperasi, Persekutuan
Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa) dan Perseroan Terbatas (PT).
Pada dasarnya, karakteristik badan usaha dapat dikategorikan atas 2 (dua):
badan usaha berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Masingmasing bentuk badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan,
termasuk dalam hal pendanaan modal.
Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha
berbadan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian disebut sebagai UUPT.
PT juga merupakan badan usaha yang paling diminati oleh para pelaku
bisnis dewasa ini karena melalui PT, bisnis dapat dengan mudah
berkembang karena dapat memperoleh pendanaan yang tidak terbatas
melalui Pasar Modal atau Go Public.
Pasar modal merupakan sarana pendanaan modal bagi perusahaan
maupun institusi lain. Pasar Modal menyediakan berbagai instrumen
keuangan jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang dapat
diperdagangkan seperti saham (stock), surat utang/obligasi (bond), reksa
dana, instrumen derivatif seperti opsi (option) dan kontrak berjangka
(futures) hingga instrumen lainnya. Selain itu, pasar modal juga
merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat melakukan investasi
sehingga memiliki kesempatan menjadi bagian dari suatu perusahaan.
Sampai pada Kuartal – III 2020 lebih dari 700 (tujuh ratus) Perseroan
Terbatas (PT) telah menjadi Perusahaan Publik serta terdaftar sebagai
Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia.

B. PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
UUPT mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya. (UUPT, 2007, Pasal 1 ayat 1)
Selanjutnya (Asyhadie, 2005), memberikan definisi Perseroan Terbatas
sebagai suatu bentuk usaha berbadan hukum yang pada awalnya dikenal
sebagai Naamloze Vennootschap (NV). Kemudian istilah “terbatas”
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memiliki pengertian bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya
terbatas pada nominal saham-saham yang dimilikinya di dalam perseroan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Perseroan
Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang
didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dimana kepemilikan modal perseroan
terdiri atas saham-saham dan pemegang sahamnya memiliki bagian dan
tanggung jawab atas perseroan sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya,
apabila di kemudian hari perseroan mengalami kerugian maupun
kepailitan, maka tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian
perseroan hanya sebatas saham yang dimilikinya.
Perseroan Terbatas (PT) memiliki 3 (tiga) organ;
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1
ayat 4 UUPT). Sejatinya, RUPS merupakan sebuah forum bagi para
pemegang saham untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan dan
memberikan suara serta memiliki hak untuk berkontribusi dalam
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan
strategis perusahaan.
RUPS memiliki kewenangan untuk 1) Mengangkat, mengevaluasi dan
memberhentikan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi; 2)
Menyetujui perubahan anggaran dasar; 3) Menyetujui penambahan dan
pengurangan modal Perseroan; 4) Menyetujui rencana kerja yang diajukan
oleh Direksi; 5) Menetapkan gaji/tunjangan Direksi maupun Dewan
Komisaris; 6) Menetapkan penggunaan laba bersih; 7) Mengatur tata cara
pengambilan dividen; 8) Menyetujui Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan atau Pemisahan, pengajuan permohonan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan.
Berdasarkan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari 2 (dua) jenis;
a. RUPS Tahunan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang bersifat
wajib untuk diadakan setiap tahun (paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku Perseroan berakhir). Dalam pelaksanaan RUPS
Tahunan, Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah
oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Pada pasal 66 UUPT dijelaskan
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bahwa Laporan tahunan yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya
a) laporan keuangan ; b) laporan kegiatan Perseroan; c) laporan
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d) rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
usaha Perseroan; e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru
lampau; f) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g) gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang
baru lampau.
b. RUPS Lainnya/Luar Biasa, adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang
dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
Perbedaan RUPS Tahunan dengan RUPS Luar Biasa terletak pada
waktu dan tujuan pelaksanaannya. RUPS Tahunan rutin diadakan
setiap tahun sekali dengan tujuan menyampaikan laporan tahunan
Perseroan sedangkan RUPSLB diadakan berdasarkan kebutuhan atau
urgensi agenda yang akan dibahas di dalam forum RUPSLB.
2. Direksi
Direksi adalah Organ Perseroan yang menetapkan rencana kerja dan
menjalankan kebijakan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan serta mempertanggung jawabkan kepengurusan kepada RUPS
sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Dalam menjalankan tugas dan
wewenang, direksi berada dalam pengawasan dan mendapat saran dari
Dewan Komisaris.
Selain melaksanakan tugas dan wewenang, direksi juga berkewajiban
untuk; 1) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS
dan risalah direksi; 2) memuat laporan tahunan dan 3) memelihara
seluruh daftar risalah, dokumen keuangan dan dokumen Perseroan
lainnya.
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3. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan yang dilakukan oleh
Direksi serta bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Dewan
Komisaris dapat memberikan nasihat maupun rekomendasi kepada Direksi
sebagai fungsi dari pengawasan untuk kepentingan Perseroan.
Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk; 1) membuat risalah rapat
Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 2) melaporkan kepemilikan
saham kepada Perseroan dan 3) melaporkan tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling diminati
oleh para pelaku bisnis. Mengapa demikian? Setidaknya ada 5 (lima) hal
kelebihan memilih PT sebagai wadah untuk menjalankan kegiatan bisnis.
1. Kemudahan memperoleh pendanaan dan ekspansi usaha
Sebagai badan usaha berbadan hukum, PT telah memiliki image positif
sebagai salah satu penilaian pihak Bank. Pada praktiknya, Bank lebih
mempercayai badan usaha yang telah memiliki kredibilitas yang tinggi.
Status yang melekat tersebut akan memudahkan PT untuk mendapatkan
pinjaman modal dari pihak Bank.
Selain melalui pinjaman, sumber pendanaan PT dapat diperoleh
melalui pendanaan investor baru. Kemudahan dalam mendapatkan
pendanaan/modal, memungkinkan PT dengan mudah melakukan ekspansi
bisnis usaha.
2. Jangka waktu perseroan tidak terbatas/berkelanjutan
Dalam UUPT maupun anggaran dasar, diatur bahwa PT dapat didirikan
untuk jangka waktu terbatas maupun tidak terbatas. PT dapat
menjalankan usaha dalam jangka waktu yang lama hingga perseroan
dibubarkan. Selain itu, bila salah satu pemegang saham atau direktur
meninggal dunia, kepengurusan PT tetap dapat berjalan tanpa harus
dilikuidasi.
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3. Kepemilikan saham yang dapat dialihkan
Salah satu kelebihan PT ialah kepemilikan saham yang dapat dialihkan
kepada pihak lain. Sebagai pemegang saham, anda dapat memperjual
belikan saham yang dimiliki kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar PT. Pihak yang telah membeli saham tersebut akan
tercatat sebagai pemegang saham dan memiliki hak-hak yang melekat
pada dirinya dalam RUPS.
4. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas
PT merupakan badan hukum yang memisahkan antara aset perseroan
dengan aset pribadi pemegang saham. Bila perseroan mengalami kerugian
atau kepailitan maka pemegang saham tidak bertanggung jawab atas
kerugian tersebut melebihi saham yang dimiliki. Artinya, harta pribadi
pemegang saham tidak akan digunakan untuk melunasi utang perseroan
tersebut.
5. Manajemen yang profesional
Sebagai badan usaha yang telah berstatus hukum dan adanya
kepentingan dari para pemegang saham, tentunya kepengurusan PT harus
dikelola dengan manajemen yang handal. Direksi sebagai organ yang
menjalankan pengurusan perseroan dituntut untuk bekerja profesional
dan selanjutnya mempertanggung jawabkan tugasnya kepada RUPS.
Meskipun telah disebutkan bahwa mendirikan PT memberikan
beragam kelebihan, namun terdapat beberapa hal yang patut menjadi
pertimbangan, diantaranya 1) pendirian PT membutuhkan modal yang
besar; 2) proses pendirian dan pembubaran PT relatif rumit; 3) dikenakan
pajak berganda (pajak penghasilan dan dividen).

C. GO PUBLIC
Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan memerlukan dana yang
tidak sedikit. Biasanya perusahaan menggunakan laba yang ditahan untuk
pembiayaan kembali kegiatan operasionalnya seperti biaya produksi, gaji
karyawan, research and development, pembayaran utang dan lain
sebagainya.
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Sulit rasanya bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha
dengan cepat bila hanya mengandalkan pendanaan internal saja. Sehingga
langkah logis yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana
tambahan tanpa menunggu ketersediaan dana dari operasi perusahaan
adalah melalui alternatif pendanaan dari luar.
Pendanaan dari luar perusahaan dapat diperoleh melalui pinjaman
dari kreditur, penerbitan obligasi (bond) maupun penawaran saham
perusahaan kepada investor atau masyarakat umum. Penawaran saham
pertama kali kepada masyarakat inilah yang kemudian dikenal sebagai
Initial Public Offering (IPO) atau Go Public.
Perusahaan yang telah melakukan penawaran saham perdana
mengalami perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi
perusahaan publik/terbuka (Tbk.). Umumnya perusahaan publik yang
telah melakukan penawaran sahamnya akan mencatatkan sahamnya ke
Bursa Efek (listing) walaupun pada prakteknya tidak diharuskan bagi
perusahaan publik untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
Perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya dapat dilihat di
Bursa Efek Indonesia.
Go Public memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan dan
perkembangan suatu perusahaan. Berikut manfaat Go Public bagi
perusahaan;
1. Pendanaan yang luas dari pasal modal
Pasar modal merupakan wadah bagi para perusahaan dan investor
“bertemu” dan melakukan transaksi efek. Perusahaan yang telah Go Public
tentunya memiliki kans yang tinggi untuk mendapatkan pendanaan yang
tidak terbatas dari kreditur maupun masyarakat luas. Dana yang diperoleh
dari investor tersebut dapat memperkuat struktur permodalan
perusahaan dan ekspansi usaha.
Sebagai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, Bank
atau kreditur tentunya lebih percaya kepada perusahaan publik dibanding
perusahaan tertutup dalam pemberian pinjaman. Selain besaran pinjaman
yang tinggi, perusahaan publik memungkinkan untuk mendapatkan
pinjaman dengan tingkat suku bunga yang rendah mengingat risiko kredit
perusahaan publik relatif lebih rendah dibandingkan pada perusahaan
tertutup.
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Perusahaan yang telah Go Public juga dapat dengan mudah
menerbitkan surat utang (obligasi) sebagai alternatif pendanaannya. Hal
ini dikarenakan adanya kecenderungan dari investor yang lebih menyukai
untuk membeli obligasi dari perusahaan yang telah dikenal baik oleh
masyarakat luas.
2. Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan
Perusahaan yang telah Go Public tentu akan menjadi objek perhatian
dari banyak pihak. Aspek transparansi dan banyaknya kepentingan dari
pemegang saham baru memberikan pengaruh kuat bagi manajemen
perusahaan untuk bekerja profesional secara kontinu.
3. Meningkatkan image dan nilai perusahaan
Tidak dapat dipungkiri bahwa Go Public sebenarnya merupakan media
promosi bagi perusahaan. Perusahaan yang telah Go Public dipandang
oleh masyarakat luas sebagai perusahaan yang memiliki tata kelola yang
baik (Good Corporate Governance).
Selain itu, profesionalisme manajemen perusahaan yang telah Go
Public akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja operasional
maupun keuangan perusahaan. Peningkatan kinerja tersebut akan
mempengaruhi harga saham yang ada dan pada akhirnya turut
mempengaruhi nilai perusahaan (company value) itu sendiri.
4. Pertumbuhan dan keberlangsungan usaha (Going Concern)
Setelah menjadi perusahaan publik, para pemegang saham dapat
dengan mudah membeli atau menjual sahamnya melalui Bursa Efek
Indonesia. Kemudian dalam hal pengelolaan perusahaan oleh pihak yang
kompeten memberikan rasa aman bagi para pemegang saham.
Keuntungan lain menjadi perusahaan publik ialah bilamana di
kemudian hari perusahaan mengalami kesulitan atau kegagalan dalam
membayar utang kepada kreditur, perusahaan dapat menukarkan
sahamnya kepada kreditur untuk membayar utang tersebut (debt to
equity swab). Kemudian kreditur dapat menjual kembali saham tersebut di
Bursa.
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Go Public tidak serta hanya memberikan kemudahan maupun
keuntungan bagi para perusahaan. Ada beberapa konsekuensi yang harus
diterima oleh perusahaan Go Public di antaranya:
a. Keharusan dalam keterbukaan informasi (transparansi)
Telah menjadi keharusan bagi perusahaan publik untuk menyediakan
informasi-informasi penting perusahaan dan mengumumkannya
kepada masyarakat umum. Namun, keterbukaan informasi ini dapat
menguntungkan para kompetitor. Selain itu, perusahaan yang Go
Public juga harus mengumumkan laporan kinerja perusahaan berupa
laporan keuangan dan sebagainya secara aktual dan akuntabel kepada
masyarakat umum. Pada prinsipnya transparansi atau keterbukaan
informasi tersebut merupakan salah satu peraturan pasar modal yang
diwajibkan bagi perusahaan publik.
b. Berbagi Kepemilikan
Sejak saham perusahaan diperdagangkan ke publik, Founder
perusahaan tidak lagi sepenuhnya memiliki perusahaan. Persentase
kepemilikan perusahaan akan terbagi berdasarkan saham-saham yang
dimiliki para pemegang saham. Pada Rapat Umum Pemegang Saham
pemegang saham pendiri juga akan berbagi suara dengan para
pemegang saham lainnya. Sebagai catatan pemegang saham pendiri
(founder) tetap dapat mempertahankan kendalinya atas perusahaan
selama memiliki kepemilikan saham lebih dari 50% dari seluruh saham
yang disetor penuh.
c. Adanya kewajiban untuk membayar Deviden
Para Investor memilih untuk menginvestasikan uangnya kepada suatu
perusahaan tentu dengan maksud untuk mendapatkan deviden.
Perusahaan Publik berkewajiban membayar deviden kepada
pemegang saham bila perusahaan mendapatkan laba.
d. Adanya kewajiban untuk selalu meningkatkan kinerja
Perusahaan yang Go Public akan selalu mendapat perhatian dan
pengawasan dari berbagai pihak serta sarat dengan kepentingan dari
para pemegang saham. Hal tersebut menjadi tantangan bagi
perusahaan untuk selalu berkinerja baik secara terus menerus.
Perusahaan publik yang konsisten dalam berkinerja akan menarik
perhatian para investor.
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Proses penawaran umum saham perdana kepada masyarakat atau Go
Public tidaklah rumit. Terdapat beberapa tahapan dalam rangka
penawaran umum atau Go Public:
1. Tahap Persiapan
Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dari proses penawaran
umum saham atau Go Public. Diperlukan persetujuan kepada para
pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
untuk melakukan penawaran umum saham. Setelah mendapat
persetujuan, emiten menunjuk penjamin emisi, lembaga dan profesi
penunjang untuk membantu emiten mempersiapkan seluruh dokumen
yang diperlukan dalam upaya penawaran umum atau Go Public. Adapun
tugas dari masing-masing pihak yang ditunjuk emiten tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Penjamin Emisi (underwitter), membantu emiten menyiapkan
berbagai dokumen, menyiapkan prospektus dan memberikan
penjaminan atas penerbitan.
b. Akuntan Publik, melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan.
c. Penilai Independen, memberikan penilaian serta menentukan nilai
wajar terhadap aset tetap perusahaan.
d. Konsultan Hukum, memberikan pendapat dari segi hukum (legal
opinion).
e. Notaris, membuat akta perubahan Anggaran Dasar dan akta
perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum.
2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
Pada tahap ini calon emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyertakan dokumendokumen yang dipersyaratkan. Bila Pernyataan Pendaftaran tersebut
dinyatakan efektif oleh OJK maka calon emiten dapat melakukan tahapan
selanjutnya, proses penawaran saham.
3. Tahap Penawaran Saham
Merupakan tahap utama dimana emiten menawarkan saham kepada
masyarakat atau investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui
agen-agen penjual yang ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya
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tiga hari kerja. Dalam tahapan penawaran ini tidak semua keinginan
investor dapat terpenuhi. Apabila jumlah saham yang ditawarkan di pasar
perdana tidak dapat memenuhi permintaan investor, maka investor dapat
membeli di pasar sekunder setelah saham tercatat di Bursa Efek.
4. Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek
Setelah penjualan saham perdana selesai, maka saham tersebut dapat
dicatatkan di Bursa Efek, baik yang ada di Indonesia atau bursa lainnya di
luar negeri. (Darmadji dan Fakhruddin, 2018)

D. GO PRIVATE
Go Private merupakan kebalikan dari Go Public. Bila dalam Go Public,
perusahaan memutuskan untuk berbagi kepemilikan dengan melakukan
penawaran umum perdana kepada publik dan kemudian mencatatkan
efeknya di Bursa sedangkan Go Private merupakan kondisi dimana
perusahaan yang telah Go Public memutuskan untuk merubah statusnya
menjadi perusahaan tertutup (PT Tertutup).
Perusahaan yang akan Go Private harus membeli kembali sahamnya
(share repurchase/buyback) yang telah beredar di Bursa Efek Indonesia
dan dengan demikian terjadi perubahan persentase kepemilikan saham
dari semula dipersyaratkan sebagai perusahaan publik adalah 300 (tiga
ratus) pemegang saham menjadi minimal 2 (dua) atau beberapa saja.
Pada praktiknya perusahaan publik tercatat diwajibkan untuk
mengikuti peraturan-peraturan Pasar Modal dari OJK dan Bursa Efek
Indonesia. Kemudian perusahaan publik juga harus menjalankan prinsip
keterbukaan informasi dalam hal pelaporan serta biaya-biaya yang harus
dikeluarkan oleh perusahaan publik selama listing di Bursa tidaklah sedikit.
Faktor-faktor tersebut yang kemudian menyebabkan perusahaan publik
memutuskan untuk Go Private.
Perusahaan publik tercatat yang memutuskan untuk Go Private tentu
memiliki alasan yang logis. Keuntungan atas Go Private yang diperoleh
tentunya menjadi dasar pertimbangan perusahaan untuk tidak lagi
berbisnis melalui Bursa. Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan
oleh perusahaan yang akan Go Private:
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a. Tidak ada kewajiban untuk membayar deviden bila mendapatkan laba
sehingga dapat digunakan sebagai permodalan atau investasi jangka
panjang
b. Tidak ada kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi kepada
publik (information disclosure) yang dapat menguntungkan
kompetitor
c. Tidak lagi berkewajiban untuk membuat pelaporan-pelaporan yang
ditentukan oleh BEI sebagai perusahaan publik
d. Kepemilikan saham mayoritas oleh publik dapat dihindari sehingga
para pemegang saham pendiri (founder) tetap dapat memegang
kendali perusahaan.
Pada prinsipnya perusahaan publik tercatat yang akan Go Private
harus membeli kembali sahamnya yang beredar di Bursa sehingga dapat
mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan tertutup. Ada
beberapa peraturan yang mengakomodir tentang pelaksanaan Go Private
bagi perusahaan publik di Indonesia:
1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Dalam UUPT Pasal 21 ayat (2) telah mengakomodir perubahan status
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka ataupun sebaliknya.
Perubahan status tersebut harus mendapat persetujuan oleh RUPS dan
Menteri Kehakiman RI sebagaimana terdapat di Pasal 19 ayat (1) dan Pasal
21 ayat (1) UUPT. Selain itu UUPT juga telah mengatur hak para pemegang
saham yang merasa dirugikan akibat dari tindakan Perseroan sebagai
akibat dari keputusan RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Pertama, pelaksanaan Go Private akan mengakibatkan benturan
kepentingan sehingga melalui Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2020 diatur
bahwa dalam hal transaksi yang mengakibat benturan kepentingan wajib
mendapat persetujuan oleh pemegang saham independen dalam RUPS.
Pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham
minoritas memiliki hak untuk tidak menyetujui rencana Go Private oleh
perusahaan.
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Kedua, setelah mendapatkan persetujuan oleh pemegang saham
independen maka harus dilakukan penawaran tender oleh pemegang
saham perusahaan atas saham pemegang saham pemegang saham publik.
Pelaksanaan Penawaran Tender telah diakomodir melalui Peraturan OJK
Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela. Peraturan
tersebut memuat tentang tata cara dan prosedur penawaran tender serta
mengatur tentang harga penawaran tender tersebut.
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)
Sebagai Perusahaan Publik yang hendak Go Private, maka perusahaan
tersebut harus melakukan penghapusan pencatatan sahamnya (Delisting)
dari Bursa Efek Indonesia. Dalam Peraturan Bursa Nomor I-I tentang
Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting)
Saham di Bursa dijelaskan bahwa penghapusan pencatatan efek di Bursa
dapat terjadi karena:
a. Permohonan Delisting saham oleh Perusahaan Tercatat (Voluntary
Delisting).
Perusahaan publik yang tercatat di Bursa dapat mengajukan
permohonan untuk delisting/go private bila memenuhi beberapa
persyaratan:
1) Perusahaan publik telah listing di Bursa selama sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun
2) Mendapat persetujuan delisting oleh RUPS
3) Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli
saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS
Adapun prosedur Delisting saham atas permohonan perusahaan
publik sebagai berikut:
1) Perusahaan wajib menyampaikan rencana delisting kepada Bursa
sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik.
Penyampaian rencana delisting tersebut disertai dengan informasi
mengenai 1) alasan dan tujuan delisting; 2) pihak yang akan membeli
saham para pemegang saham yang ingin menjual sahamnya; 3)
perkiraan harga pembelian saham.
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2) Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi awal kepada
publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berperedaran
nasional yang memuat informasi yang sama dengan informasi yang
disampaikan ke Bursa. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan
bersamaan dengan pengumuman mengenai pemanggilan RUPS dan
disampaikan sesegera mungkin kepada Bursa.
3) Apabila RUPS telah menyetujui rencana Delisting, perusahaan wajib
melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu)
surat kabar berperedaran nasional mengenai tata cara pembelian
kembali saham yang di dalamnya memuat sekurang-kurangnya 1)
harga pembelian saham; 2) nama pihak yang bersedia membeli saham
dan hubungannya dengan perusahaan; 3) periode pembelian saham
sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal-iklan hasil
RUPS; 4) penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai
perantara pembeli. Keterbukaan informasi tersebut sesegera mungkin
disampaikan kepada Bursa.
4) Perusahaan menyampaikan permohonan Delisting kepada Bursa
disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini dari
konsultan hukum independen yang menyatakan bahwa proses
pembelian saham telah selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
5) Bursa melakukan Suspensi atas saham perusahaan yang berencana
melakukan delisting. Delisting akan menjadi efektif apabila
perusahaan telah memenuhi seluruh kewajibannya termasuk telah
membayar biaya Delisting Efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan
Efek tahunan terakhir dan Bursa menyetujui Delisting serta
mengumumkannya di Bursa.
b. Delisting saham oleh Bursa (Forced Delisting)
Penghapusan pencatatan saham perusahaan oleh Bursa dilakukan
apabila perusahaan mengalami sekurang-kurangnya salah satu kondisi
berikut:
1) Mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negative
terhadap kelangsungan usaha perusahaan baik secara finansial,
hukum maupun terhadap kelangsungan status perusahaan dan
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perusahaan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang
memadai.
2) Saham perusahaan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi
sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir
akibat adanya suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

1)
2)

3)

4)

5)

Adapun prosedur Delisting saham oleh Bursa sebagai berikut:
Apabila terdapat indikasi sebagaimana dimaksud, maka Bursa akan
melakukan Dengar Pendapat dengan perusahaan terkait.
Bursa memberitahukan keputusan Delisting saham termasuk jadwal
pelaksanaannya kepada perusahaan terkait pada Hari Bursa yang
sama diputuskannya Delisting saham dimaksud dengan tembusan
kepada OJK.
Bursa mengumumkan keputusan Delisting saham termasuk jadwal
pelaksanaan Delisting saham perusahaan tersebut di Bursa selambatlambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah
diputuskannya Delisting saham perusahaan tersebut.
Apabila diperlukan, Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima)
Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi
selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting.
Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa
dalam keputusan Delisting dan diumumkan di Bursa. (Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Jakarta Tentang Peraturan Nomor I-I, 2004)

E. RANGKUMAN MATERI
Permodalan menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan
bisnis. Modal tersebut digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan
operasionalnya. Selain itu modal juga memegang peranan penting dalam
mengembangkan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Ada banyak sumber
pendanaan modal bagi perusahaan seperti pinjaman dari Kreditur atau
Bank hingga pendanaan dari masyarakat publik/Investor.
Pelaku bisnis memerlukan badan usaha sebagai media untuk
menjalankan bisnisnya. Ada beberapa bentuk badan usaha yang menjadi
alternatif bagi pelaku bisnis misalnya Firma, CV, Koperasi hingga Perseroan
Terbatas (PT). Masing-masing badan usaha tersebut memiliki kelebihan
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dan kekurangan yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pelaku bisnis
sebelum memilih, khususnya dalam kemudahan mendapatkan pendanaan.
PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang dapat melakukan
penawaran umum perdana (IPO) kepada publik atau dikenal sebagai Go
Public. Setelah melakukan IPO, status perusahaan tersebut berubah
menjadi Perusahaan Publik. Biasanya perusahaan publik akan
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang kemudian disebut
sebagai Perusahaan Tercatat.
Keputusan perusahaan untuk Go Public tentu didasari oleh
pertimbangan atas keuntungan yang diperolehnya. Perusahaan Publik
akan memiliki sumber pendanaan yang tidak terbatas. Pendanaan yang
tidak terbatas ini menjadi keuntungan bagi perusahaan tersebut untuk
memperkuat permodalan, membayar biaya operasional atau utang
perusahaan hingga memperkuat bisnisnya melalui ekspansi usaha.
Menjadi Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di BEI tidak serta
merta selalu memberikan keuntungan, terdapat konsekuensi logis dari
perubahan status tersebut. Perusahaan Publik harus senantiasa
mengumumkan segala laporan atas kinerja perusahaan secara transparan
kepada publik sebagai salah satu ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK
maupun BEI. Transparansi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi
kompetitor serta pembuatan dan Pencatatan laporan selama listing di
Bursa juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu, pemegang saham pendiri juga harus berbagi kepemilikan
perusahaan dengan pemegang saham publik sehingga timbul rasa
khawatir bagi Founder untuk tidak lagi memiliki saham mayoritas yang
menyebabkan kehilangan kendali atas perusahaan. Faktor-faktor inilah
yang kemudian menjadi pertimbangan bagi Perusahaan Publik Tercatat
untuk tidak lagi listing di Bursa dan memilih untuk Go Private.
Perusahaan Publik yang memilih untuk merubah statusnya menjadi
Perusahaan Tertutup (PT Tertutup) tentu tidak tanpa alasan yang
menjanjikan. Setidaknya ada 4 (empat) keuntungan yang diperoleh oleh
perusahaan yang akan Go Private diantaranya 1) Perusahaan Tertutup
tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar deviden; 2) Tidak ada
kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik; 3) Tidak ada
kewajiban untuk membuat pelaporan-pelaporan yang ditentukan oleh BEI
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sebagai perusahaan publik dan 4) Kepemilikan saham mayoritas oleh
publik dapat dihindari.
Baik Perusahaan Publik maupun Perusahaan Tertutup memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut perbedaan antara
Perusahaan Publik dengan Perusahaan Tertutup:
No.

Aspek

1.

Persyaratan
pengungkapan minimum
(minimum disclosure
requirements)
Jumlah Pemegang Saham
Kewajiban
menyampaikan laporan
(reguler maupun
insidentil)
Pemisahan antara
pemilik dan manajemen
Pergantian kepemilikan
saham
Tindakan manajemen

2.
3.

4.
5.
6.

Perusahaan Go Public
Mutlak ditaati

Perusahaan Tidak
Go Public
Tidak mutlak

Lebih dari 300 orang
Mutlak

Biasanya terbatas
Tidak mutlak

Merupakan kebutuhan
Tinggi

Bukan merupakan
mendesak
Rendah

Menjadi perhatian
masyarakat

Tidak selalu jadi
perhatian masyarakat

(Darmadji dan Fakhruddin, 2018, p, 57)

1.
2.
3.
4.

5.

TUGAS DAN EVALUASI
Jelaskan maksud dari Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Bursa Efek Indonesia (BEI)!
Sebutkan dan jelaskan instrumen keuangan yang diperdagangkan di
Pasar Modal!
Jelaskan perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dengan CV, berikut
dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing!
Menurut Anda, apakah keterbukaan informasi (information disclosure)
bagi Perusahaan Tercatat merupakan suatu keuntungan atau
sebaliknya? Jelaskan!
Carilah salah satu studi kasus tentang Perusahaan Publik Tercatat yang
Delisting dari BEI, Identifikasilah faktor-faktor yang menyebabkannya!
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INSTRUMEN PASAR MODAL
Dr. Teng Berlianty, S.H., M.Hum
Universitas Pattimura
A. PENDAHULUAN
Pasar modal (capital market) adalah pasar terorganisir di mana
terdapat berbagai aktivitas yang memperdagangkan surat berharga atau
efek dalam bentuk instrument keuangan jangka panjang yang ditawarkan
oleh emiten (perusahaan yang membutuhkan dana) pada masyarakat
pemodal (investor) untuk berinvestasi. Instrument pasar modal dapat
dibedakan atas surat berharga yang bersifat penyertaan/pemilikan (saham
atau equity) dan surat berharga yang bersifat utang (obligasi atau bonds).
Saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan sedangkan
obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Umumnya
sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi,
reksa dana dan derivatif. Adanya instrumen yang beragam pada pasar
modal memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di pasar
modal dengan berbagai pilihan dan pertimbangan.
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B. PENGERTIAN INSTRUMENT PASAR MODAL
Instrument pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang
secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek menurut Pasal 1
butir 5 UUPM, adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyetoran kontrak
investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Kata efek berasal dari Bahasa Belanda, yaitu effecten yang berarti saham,
kertas berharga yang diperjual belikan.
Pengertian efek menurut Prof Limperg adalah hak pemegangnya,
yaitu :
1. Hak kepemilikan atas sebagian kekayaan/permodalan perusahaan
2. Hak untuk menerima bagian laba perusahaan
3. Hak dalam bagian utang jangka Panjang (de Smalen, 1977: 12)

C. JENIS-JENIS INSTRUMEN PASAR MODAL
1. Saham
Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si
pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang
dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan
tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama
deviden dan pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan
modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan
yang berbentuk perseroan terbatas (PT), (Kasmir, 2012 : 185-186)
pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari :
a. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
b. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan
besarnya 25% dari modal dasar.
c. Modal setor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu
sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
d. Saham dalam portepel, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham
yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang
ditempatkan.
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Saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu
perseroan terbatas (PT). Wujud saham adalah selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan
yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan
menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham
adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga.
Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat
besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya.
Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada
kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang
besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar
untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen (Sigit
Triandaru, Totok Budisantoso : 2006 : 293-294).
Ada beberapa jenis saham dalam praktik, yang dapat dibedakan
menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang
saham.
Menurut cara peralihannya, saham dibedakan menjadi :
a. Saham atas unjuk (brearer stock) Di atas sertifikat saham ini tidak
dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham atas unjuk,
seseorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau
memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan
uang. Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati membawa dan
menyimpannya, karena kalau saham tersebut hilang, maka pemilik
tidak dapat meminta gantinya.
b. Saham atas nama (registered stock) Di atas sertifikat saham ini ditulis
nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan
kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang
khusus memuat daftar nama pemegang saham. Kalau sertifikat ini
hilang, pemilik dapat meminta ganti. Semua perusahaan yang
menerbitkan saham merupakan saham atas nama.
Menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham, saham dapat
dibedakan menjadi : saham biasa (common stocks) dan saham preferen
(preferred stocks).
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a. Saham biasa (common stocks) :
1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
2) Memiliki hak suara.
3) Hak memperoleh pembagian kekayaan jika perusahaan dilikwidasi
setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan.
b. Saham Preferen (preferred Stocks ) :
1) Memiliki hak didahulukan dalam memperoleh dividen.
2) Tidak memiliki hak suara dalam RUPS.
3) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam
pencalonan pengurus.
4) Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham
lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi.
5) Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba
perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap.
(Martono, 2002 : 191-192).
c. Saham Istimewa
Pemegang saham istimewa (golden share) mempunyai hak lebih
dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak istimewa
terutama dalam proses penunjukan direksi pada perusahaan BUMN.
Dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan
nama saham dwiwarna. Saham ini dimiliki pemerintah Indonesia dan
jumlahnya hanya satu buah.
Menurut nilai jaminan yang diberikan, saham dapat dibedakan atas:
a. Saham Utilitas (Utility Stock)
Saham ini merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang
menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang sarana dan prasarana
umum, misalnya telekomunikasi, listrik, energi dan yang berkaitan
dengan kepentingan umum lainnya. Perusahaan yang mengeluarkan
saham ini kebanyakan memegang monopoli dari pemerintah, sehingga
berisiko kecil.
b. Saham Blue Chp (Blue Chips Stock)
Saham yang dikategori dalam jenis ini adalah saham-saham dari
perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan, misalnya
perusahaan multinasional seperti IBM, General Electrics dan Astra di
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Indonesia. Karena besarnya perusahaan, maka dividen yang diterima
pemodal akan kecil jumlah persahannya.
c. Saham Establish Growth
Merupakan saham dari perusahaan yang sedang berkembang dengan
pesat, namun kekuatan finansialnya kurang, sehingga memerlukan
investasi yang relatif besar untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.
Saham seperti ini berisiko, namun bagi pemodal yang berinvestasi
jangka panjang akan sangat menguntungkan. Saham jenis ini di
Indonesia contohnya saham TELKOM.
d. Saham Emerging Growth
Saham dari perusahaan yang baru mulai berkembang dan baru
memasuki pasar untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Penghasilan
yang didapat perusahaan ini digunakan untuk mendukung pemasaran
produk atau jasanya. Risiko pemodal di perusahaan ini lebih besar,
karena bisa saja dalam prakteknya perusahaan ini tidak mampu
mengembangkan diri dan mengalami kebangkrutan (Asril Sitompul,
1996: 4-6)
Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pemilikan saham yakni:
a. Dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan
perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan
perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari
pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang investor ingin
mendapatkan dividen, maka investor tersebut harus memegang
saham dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu hingga kepemilikan
saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai
pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen
merupakan salah satu daya tarik bagi penegang saham dengan
orientasi jangka panjang.
b. Capital gain, yaitu merupakan selisih antara harga jual dan harga beli.
Capital gain terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan saham di
pasar sekunder. Misalnya seorang investor membeli saham bank BRI
dengan harga persaham RP 100,00 kemudian beberapa waktu
kemudian investor tersebut menjual sahamnya dengan harga RP
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200,00 yang berarti investor tersebut mendapatkan capital gain
sebesar RP 300,00 untuk setiap saham yang dijualnya.
c. Manfaat nonfinansial yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas
perusahaan.
2. Obligasi
Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda “obligatie” yang secara
harfiah berarti hutang atau kewajiban. Dalam pengertian surat utang ini,
obligasi dalam terminologi hukum Belanda kerap disebut pula dengan
istilah “obligatie lening” yang berarti secarik bukti pinjaman uang yang
dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum lain yang dapat
diperdagangkan dengan cara menyerahkan surat tersebut (Setiadi, 1996:1)
Pada hakikatnya, obligasi adalah surat tagihan uang atas beban/
tanggungan pihak yang menerbitkan/ mengeluarkan obligasi tersebut
(Mansjur, 1987:35).
Menurut Pasal 1
butir 34 Kepmenkeu
No.1199/KMK.010/1991:
“obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji lain
serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo,
sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi.”
Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui unsur-unsur pokok
obligasi sebagai berikut:
a. Obligasi adalah bukti utang
Dalam terminologi hukum perdata kata utang diartikan sebagai suatu
kewajiban untuk melakukan prestasi kepada orang lain, yaitu utang yang
timbul dari perikatan pinjaman uang (geldschuld), tidak dari perikatan lain.
Obligasi sebagai “bukti” dapat dilihat dari dua segi. Dari segi
pemegang obligasi merupakan bukti hak atas prestasi dari penerbitnya.
Dari segi penerbit obligasi merupakan bukti adanya pengakuan utang dari
penerbitnya kepada pemegangnya.
b. Berisi janji-janji
Obligasi merupakan bukti adanya kewajiban berprestasi dari
penerbitnya, oleh karena itu dalam obligasi terkandung suatu janji dari
penerbitnya kepada pemegang obligasi. sebagai akibat adanya perikatan
dan kewajiban berprestasi itu.
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Janji yang terkandung dalam sertifikat obligasi dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu janji pokok dan janji tambahan. Janji pokok harus
termuat dalam obligasi yaitu janji pelunasan pokok pinjaman pada saat
jatuh tempo. Janji tambahan misalnya perjanjian penanggungan boleh ada
di samping janji pokok, tergantung dari perjanjian penerbitan obligasi
tersebut.
c. Jangka waktu
Jangka waktu merupakan unsur yang esensial karena unsur jangka
waktu ini dapat menentukan apakah suatu surat utang dapat disebut
sebagai obligasi atau tidak.
Surat obligasi yang diterbitkan dan diperjualbelikan di pasar modal
merupakan tanda bukti adanya pinjaman dari masyarakat oleh
perusahaan penerbitnya yang jangka waktu pengembaliannya sekurangkurangnya tiga tahun sejak tanggal diemisikan obligasi tersebut.
Dalam kegiatan pasar modal dikenal beberapa macam jenis obligasi,
yang secara sederhana dapat digolongkan dengan melihat pada:
a. Jenis Obligasi Berdasarkan Penerbitnya
Pihak yang menerbitkan/mengeluarkannya obligasi (emiten)
dibedakan menjadi:
1) Obligasi perusahaan (Corporate Bond), obligasi perusahaan
merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau
badan hukum, dalam rangka menghimpun dana untuk pengembangan
kegiatan usahanya dan biasa diterbitkan dalam jangka waktu yang
panjang. Obligasi jenis ini ada yang dijamin dengan kekayaan tertentu
dari perusahaan penerbitnya dan ada yang hanya dijamin dengan
kekayaan penerbit secara umum. Biasanya obligasi jenis ini
menawarkan bunga yang cukup tinggi. Menurut Setiadi (1996:25)
obligasi ini yang paling banyak diterbitkan di Indonesia, baik oleh
perusahaan swasta nasional,
2) Obligasi Pemerintah (Government Bond), obligasi ini merupakan
obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya obligasi ini
diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka pembiayaan
pembangunan dan berjangka waktu Panjang yaitu 10 sampai 20 tahun.
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Obligasi ini tanpa jaminan (non-secured bond) namun dari segi
keamanan termasuk kelompok “highest quality bond”, sebab
penerbitnya adalah pemerintah. Obligasi ini biasanya memberikan
bunga yang kecil. Sejak tahun 1950 Pemerintah Indonesia telah
menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan pembangunan,
saat ini obligasi yang diterbitkan pemerintah melalui Kemenkeu
berjenis Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel (SukRi) yaitu
surat utang negara ritel yang dijual kepada investor publik.
3) Obligasi pemerintah daerah, obligasi ini belum pernah diterbitkan di
Indonesia, walaupun dari segi potensi ada beberapa Pemda yang
mempunyai prospek untuk mengeluarkan obligasi dalam rangka
menambah dana investasi Pemda. Undang-Undang Otonomi Daerah
saat ini memberikan peluang kepada daerah untuk secara mandiri
mengelola sumber daya alamnya, dengan demikian Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota yang kaya sumber daya alam berpeluang
mengeluarkan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds).
b. Jenis Obligasi Berdasarkan Jaminan
1) Guaranteed Bond (obligasi dengan penanggungan), yaitu obligasi yang
pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan atau
borgtocht dari pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan kecil yang belum
dikenal atau tidak mempunyai harta yang mencukupi biasanya sulit
untuk menerbitkan obligasi. Seringkali perusahaan ini berafiliasi atau
merupakan anak perusahaan (subsidiary) dari perusahaan besar
(parent company).
2) Mortgage Bond yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya
dijamin dengan agunan hipotik atas property atau harta tetap. Nilai
agunan yang diberikan biasanya disyaratkan melebihi jumlah pokok
obligasi yang diterbitkan. Apabila penerbit tidak memenuhi
kewajibannya, maka pemegang obligasi dapat mengeksekusi agunan
tersebut dengan jalan melelangnya dan hasil penjualan digunakan
untuk melunasi kewajiban penerbit kepada pemegang.
3) Collateral Trust Bond yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang
dimiliki penerbit dalam portofolionya. Dalam hal ini penerbit dapat
mengagunkan saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.
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4) Equipment Trust Bond yaitu obligasi yang dijamin dengan agunan
berupa equipment (peralatan) yang dimiliki oleh penerbit dan
digunakan untuk usahanya sehari-hari, misalnya pesawat untuk
perusahaan penerbangan atau mesin-mesin untuk perusahaan
industri. Di Indonesia obligasi yang dijamin dengan fidusia atas barang
bergerak termasuk obligasi dalam jenis ini.
5) Unsecured Bond (obligasi tanpa jaminan) obligasi ini merupakan suatu
jenis obligasi yang tidak ada jaminan secara khusus kepada
pemegangnya. Oleh karena itu, pemegang obligasi ini memperoleh
kedudukan terendah jika dibandingkan dengan obligasi lainnya seperti
tersebut di atas (Pramono, 1995:19).
c. Jenis Obligasi Berdasarkan Kriteria Penetapan Bunga.
1) Obligasi dengan bunga tetap
Obligasi ini memberikan janji untuk membayar bunga tetap secara
periodik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena bunga tidak
berubah, maka harganya di pasaran cenderung berubah secara
berlawanan dengan perubahan tingkat bunga di pasar.
2) Obligasi dengan bunga mengambang
Pada obligasi semacam ini bunga diberikan dikaitkan dengan tingkat
bunga yang berlaku di pasar.
3) Obligasi dengan tingkat bunga tetap dan mengambang
Obligasi semacam ini, untuk dua tahun misalnya diberikan bunga tetap,
dan sisa jangka waktunya diberikan bunga yang mengambang
mengikuti bunga yang diberikan tidak tetap. Bunganya dikaitkan pada
suatu tingkat bunga yang berlaku di pasar.
4) Obligasi dengan indeks
Obligasi semacam ini pernah diterbitkan PT Jasa Marga, dan disebut
“Obligasi Indeks Pendapatan.” Pada obligasi ini ditetapkan bunga
obligasi minimum sebesar 16, 75% per tahun, yang dibayarkan empat
kali setahun, yaitu pada tiap triwulan. Disamping bunga minimum
diberikan bunga tambahan yang besarnya tergantung pada
pendapatan bersih jalan tol.
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5) Obligasi Konversi
Obligasi konversi menawarkan alternatif kepada pemegangnya atau
investor untuk memilih, tetap akan menerima bunga dan
pengembalian pokok pinjaman pada waktu tertentu atau
mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham dari perusahaan yang
bersangkutan. (Koetin, 1994:40)
d. Obligasi Berdasarkan Cara Peralihannya
Berdasarkan cara peralihannya obligasi dibedakan menjadi dua yaitu:
1) Obligasi atas nama (registered bond);
2) Obligasi atas unjuk (bearer bond).
Sertifikat obligasi yang diterbitkan bagi pemegang atas nama memuat
nama pemiliknya. Nama dan alamat pemilik dicatat oleh perusahaan
emiten untuk memudahkan dalam pembayaran bunga dan pokok obligasi.
Dalam praktek obligasi yang diemisikan melalui pasar modal adalah
obligasi atas unjuk. Setiap pemegang obligasi atas unjuk, pada waktu
pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman akan memperoleh
pembayaran dengan cara menunjukkan/ memperlihatkan obligasi yang
dimiliki kepada perusahaan emiten. Konsekuensinya, apabila obligasi ini
hilang maka pemiliknya tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran.
3. Reksa Dana
Reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya
diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manager investasi (Arys
Ilyas, 1997:1). Dari pengertian ini terkandung tiga unsur, yaitu: pertama
adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua dana tersebut
diinvestasikan dalam portofolio efek, ketiga dana tersebut dikelola oleh
manager investasi.
Pemodal atau investor dalam reksa dana akan mendapatkan bukti
satuan kepemilikan reksa dana yang dinamakan dengan unit penyertaan
atau saham
Berdasarkan proses pembentukannya reksa dana dibedakan pada
Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (RD KIK) dan Reksa Dana Perseroan
Terbatas (RD PT).
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a. Reksa dana KIK
Merupakan kontrak antara manager investasi dengan bank custodian
yang mengikat pemegang unit penyertaan, manager investasi bertugas
dan bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi kolektif.
Bank custodian bertugas dan bertanggung jawab untuk menyimpan harta
kekayaan reksa dana (Sunariyah, 2000:245).
Reksa dana KIK mempunyai sifat terbuka (open-end fund) yaitu reksa
dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya
dari pemodal sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan. Reksa dana
terbuka memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli saham atau
unit penyertaan dari reksa dana dan dapat menjual kembali kepada reksa
dana tanpa dibatasi berapa jumlah saham atau unit penyertaan yang
diterbitkan.
Unit penyertaan atau saham reksa dana terbuka tidak dicatat pada
bursa efek karena investor dapat menjual langsung kepada reksa dana
yang bersangkutan.
Reksa dana KIK mempunya ciri-ciri sebagai berikut:
1) Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif.
2) Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manager investasi berdasarkan
kontrak.
3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank
Kustodian.
b. Reksa dana Perseroan Terbatas (RD PT)
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPM mengatakan sebagai
berikut:
Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan
usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya
dana penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek
yang diperdagangkan di pasar uang.
Reksa dana PT bersifatnya tertutup menjadi reksa dana tertutup
(close-end fund) yaitu reksa dana yang menjual sahamnya kepada investor
melalui penawaran umum perdana di bursa efek sehingga apabila investor
ingin menjual reksa dana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali
melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada Manager Investasi
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atau penerbitnya (Sapto Rahardjo, 2004:12). Sedangkan untuk reksa dana
PT yang bersifat terbuka adalah reksa dana PT yang menawarkan dan
membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan jumlah
modal yang telah dikeluarkan (Munir Fuady, 1996:107)
Reksa dana PT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut
1) Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas;
2) Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara
direksi perusahaan dengan manager investasi yang ditunjuk;
3) Penyimpanan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi
perusahaan dengan bank Kustodian.
Jenis-Jenis Reksa Dana di Indonesia
a. Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund)
Reksadana jenis ini adalah reksa dana dengan risiko yang sangat
rendah, reksa dana ini menginvestasikan sebagian besar dananya pada
produk-produk investasi yang memberikan pendapatan tetap seperti time
deposit (deposito berjangka), certificate of deposit (sertifikat deposito),
Sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang (Sapto Rahardjo,
2004:16)
Kelebihan reksa dana ini adalah tingkat likuiditasnya yang tinggi,
sehingga investor dapat mencairkan dana investasinya setiap waktu. Ini
yang membedakan reksa dana pasar uang dengan deposito.
b. Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed income Fund)
Reksa dana ini menginvestasikan sebagian besar dana investornya (80 )
ke pada produk-produk investasi pendapatan tetap, terutama pada
obligasi. Sisanya (20%) diinvestasikan pada instrument pasar uang (SBI,
SUN) atau produk bank seperti tabungan dan deposito.
c. Reksa Dana campuran (Balanced Fund)
Reksa dana campuran sering juga disebut dana hibrida, pada reksa
dana ini manajer investasi akan mengivestasikan dana investornya secara
kombinasi, pada saham, surat utang (obligasi) dan pasar uang (deposito)
dimana alokasi instrument tidak boleh lebih dari 79%. Reksa dana
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campuran ini cocok untuk investor yang ingin menginvestasi dana dalam
jangka waktu Panjang (jangka waktu investasi 3 – 5 tahun).
d. Reksa Dana Saham (Equity Fund)
Reksa dana saham adalah reksa dana yang menginvestasikan 80% – 90%
dananya pada saham perusahaan publik yang diperdagangkan di pasar
modal. Reksa dana saham adalah jenis yang banyak diminati masyarakat
karena returnnya paling tinggi dibandingkan reksa dana lainnya.
Pilihan reksa dana saham cukup beragam, tergantung jenis-jenis
saham seperti apa yang diinginkan oleh investor, investor dapat memilih
reksa dana yang fokus pada saham-saham berkapitalisasi besar, sahamsaham pada industri tertentu, seperti reksa dana industri perbankan.
e. Reksa Dana Indeks
Reksa dana indeks adalah reksa dana yang dikelola secara pasif,
dengan tujuan utama menghasilkan kinerja yang mengikuti kinerja indeks
tertentu (misalnya, indeks harga saham gabungan/IHSG). Berdasarkan
peraturan Bapepam-LK No.IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa
Dana Terproteksi. Peraturan ini menentukan bahwa manajer investasi
wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva bersih
reksa dana pada sekurang-kurangnya 80% efek yang menjadi bagian dari
sekumpulan
efek
dari
indeks
yang
menjadi
acuan.
(http://www.danareks.com)
4. Derivatif
Derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Pada
umumnya derivatif ini digunakan oleh para manager investasi untuk
melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan
harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor
penyebab pergerakan harga di pasar modal yang lain, tanpa
mempengaruhi nilai produk acuan.
Jenis-jenis derivatif antara lain:
a. Opsi adalah surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak pada
pemegang saham untuk menjual sahamnya sesuai harga yang
disepakati. Suatu perjanjian/kontrak antara penjual opsi dengan
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pembeli opsi, di mana penjual opsi menjamin adanya hak dari pembeli
opsi, untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan
harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi
adalah para investor dengan investor lainnya, sehingga perusahaan
yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tersebut
tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi opsi tersebut. Emiten
saham yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap
perbuatan, pelaksanaan kontrak opsi,
b. Right adalah surat berharga yang berisi hak memesan efek terlebih
dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu.
Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas (Right Issue)
dimana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham
lama. Right juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder pada
periode tertentu sehingga investor dapat menikmati capital gain, jika
harga jual right tersebut lebih besar dari harga belinya.
c. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan dan
memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham langsung
dari perusahaan tersebut dengan persyaratan yang sudah disepakati
sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah
dan masa berlakunya warrant tersebut.

D. RANGKUMAN MATERI
Instrument pasar modal merupakan surat berharga atau efek yang
secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Instrument pasar
modal pada Umumnya adalah sekuritas yang diperdagangkan di pasar
modal yang meliputi saham, obligasi, reksa dana dan instrument derivatif.
Saham adalah efek yang paling populer diperdagangan dipasar modal,
Setiap pemilik saham memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan
pada perusahaan, pada sebuah saham mengandung kenyataan bahwa
pemegang atau pemilik saham adalah pemilik perusahaan, karena
berlakunya sistem one share one vote maka setiap pemegang saham
mempunyai hak suara, kecuali dalam anggaran dasar menentukan lain
(Pasal 84 ayat (1) UUPT). Setiap pemilik saham memperoleh sertifikat
sebagai tanda kepemilikan pada perusahaan. Manfaat bagi pemegang
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saham adalah menerima deviden atau memperoleh keuntungan dari
selisih harga saham pada waktu penjualan.
Obligasi pada dasarnya merupakan surat berharga atau kontrak
pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari
pemodal yang membeli obligasi. Pemegang obligasi lebih merasa aman
karena jangka waktu pembayaran sejumlah uang sebagai bunga obligasi
telah ditentukan secara konstan dan pembayaran utang pokok akan
dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo obligasi.
Reksa dana merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam
portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana juga dapat dibedakan
menjadi: reksa dana KIK yang merupakan kontrak antara manajer investasi
dengan bank custodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana
manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab mengelola portofolio
investasi kolektif, sedangkan reksa dana PT adalah emiten yang kegiatan
usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana
penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang
diperdagangkan di pasar uang. Jenis reksa dana di Indonesia yakni reksa
dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran,
reksa dana saham, dan reksa dana indeks. Reksa dana merupakan salah
satu instrument pasar modal alternatif bagi investor yang tidak ahli dalam
menghitung risiko investasi. Reksadana ini dikelola oleh manager investasi
untuk mendapatkan untung dari jual beli efek, deposito atau dividen.
Derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Pada
umumnya derivatif ini digunakan oleh para manager investasi untuk
melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan
harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah. Jenis-jenis derivatif yaitu opsi,
bukti right dan warrant.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TUGAS DAN EVALUASI
Apakah yang membedakan antara saham biasa dan saham preferen.?
Jelaskan hak pemegang saham biasa apabila perusahaan dilikuidasi.
uraikanlah kelebihan dan kekurangan saham atas unjuk dan saham
atas nama.
Uraikan secara jelas unsur-unsur pokok dari pengertian obligasi.
Berdasarkan penerbitnya atau emiten, obligasi mana saja yang
diterbitkan di pasar modal Indonesia.?
Jelaskan perbedaan antara reksa dana KIK dan reksa dana PT.
Deskripsikan peran manager investasi dalam mengelola reksa dana.
Apakah yang membedakan antara opsi, right dan warrant?
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STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA
Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H
Universitas Pattimura
A. PENDAHULUAN
Pasar modal sering dikaitkan sebagai sumber dana jangka Panjang,
yang membedakan dengan pasar uang yang merupakan sumber dana
jangka pendek. Pandangan ini memang mendasar, sebab dalam praktik
diakui bahwa dana itu dapat berkembang dan jika dunia usaha dapat
memanfaatkan pasar modal sebagai sumber dana yang dapat
dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, maupun
penambahan modal kegiatan usahanya, dan sebaliknya bagi investor pasar
modal dapat dipergunakan sebagai sarana untuk berinvestasi dalam
bentuk surat-surat berharga yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.
Dalam melaksanakan fungsinya baik sebagai pasar perdana (primary
market) maupun sebagai pasar kedua (secondary market), kegiatan usaha
pasar modal dilaksanakan untuk jangka panjang, dan melibatkan berbagai
pihak dalam prosesnya.
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan usahanya, pasar modal harus
ditata Kelola dalam struktur pasar modal yang baik. Struktur dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau
dibangun. Struktur dalam kegiatan usaha memegang peranan penting bagi
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kelancaran aktivitas kegiatan usaha, karena berperan untuk memperjelas
dan mempertegas fungsi, wewenang dan hubungan antar bagian dalam
kegiatan usaha berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Karenanya
pihak-pihak baik perorangan maupun kelembagaan harus terstruktur agar
tujuan pasar modal sendiri dapat tercapai.
Struktur pasar modal yang terdiri dari pihak-pihak dalam pasar modal
di Indonesia baik perorangan maupun kelembagaan, secara jelas telah
diatur dalam Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal, dan peraturan-peraturan pelaksananya, tetapi dalam
perkembangannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga independen yang
berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan,
maka struktur pasar modal Indonesia juga mengalami perubahan dan
pelimpahan kewenangan. Sehingga dalam bagian ini akan dibahas terkait
dengan struktur pasar modal berdasarkan Undang-undang Pasar modal
dan struktur pasar modal setelah berlakunya Undang-undang Otoritas Jasa
Keuangan.

B. STRUKTUR PASAR MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PASAR MODAL
Undang-undang pasar modal, dalam pengaturannya telah mengatur
pihak atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan usaha pasar
modal masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Pihakpihak tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang
secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan Republik Indonesia; Self Regulatory Organization (SRO) yang
terdiri dari Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP); Perusahaan Efek; Lembaga
Penunjang; Profesi penunjang; Emiten dan investor. Struktur pasar modal
berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dapat digambarkan sebagai
berikut:
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STRUKTUR PASAR MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Self Regulatory Organization (SRO)
LKP

Bursa Efek

LPP

Perusahaan Efek
Penjamin Emisi
Perantara Pedagang Efek
(broker)
Manajer Investasi
Profesi Penunjang

Lembaga Penunjang
Bank Kustodian Biro
Administrasi Efek Wali
Amanat Penasihat
Investasi, Pemeringkat
Efek

Emiten

Investor

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
BAPEPAM adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang
bertujuan untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur wajar,
efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Tetapi
dalam sejarahnya sebelum dikeluarkannya Undang-undang Pasar Modal,
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BAPEPAM dikenal sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal sesuai Keputusan
Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal, yang kemudian
disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984.
Kewenangan BAPEPAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Pasar Modal adalah:
a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan
menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan
dan manajemen;
b. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien;
c. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan
yang menjual sahamnya melalui pasar modal.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini BAPEPAM memiliki
dwifungsi utama yakni sebagai pelaksana atau penyelenggara pasar modal
dan juga berfungsi sebagai pengawas pasar modal. Dengan dikeluarkannya
Undang-undang Pasar Modal, maka fungsi BAPEPAM sebagai pelaksana
dihilangkan, sehingga fungsi BAPEPAM difokuskan hanya pada pembinaan,
pengaturan dan pengawasan.
Adapun tugas BAPEPAM adalah membina, mengatur, dan mengawasi
kegiatan Pasar Modal. Selain itu BAPEPAM juga memiliki kewenangan
dalam hal
a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana,
Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek,
b. Memberikan izin orang perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi, Wakil
agen penjual Reksa Dana,
c. Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian;
d. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali
Amanat,
e. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta
menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan
Pendaftaran,
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f.

Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak
dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran
terhadap undang-undang pasar modal dan/ peraturan pelaksanaannya,
dan mengumumkan hasil pemeriksaan.
Undang-undang Pasar Modal memberikan kewenangan dan kewajiban
kepada BAPEPAM untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak
yang melakukan kegiatan dibidang pasar modal. Kewenangan dan
kewajiban itu sendiri dilakukan dengan menempuh upaya-upaya hukum,
baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan
dan arahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan,
penyidikan dan penegakan sanksi (Anwar:2008:183).
Dengan kewenangan yang dimiliki, maka menurut Irsan Nasarudin
BAPEPAM diberikan kewenangan luar biasa, dikatakan luar biasa, karena
meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan
dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda. Secara garis
besar fungsi-fungsi yang dimiliki BAPEPAM adalah fungsi pembuatan
peraturan (rule-making), pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan
hukum (law enforcement). Fungsi rule-making bersifat quasi-legislatif,
karena BAPEPAM bukanlah badan yang dibentuk negara untuk membuat
peraturan perundang-undangan, tetapi diberikan kewenangan oleh UU
untuk membuat peraturan khusus di bidang pasar modal. UUPM
memberikan kewenangan kepada BAPEPAM untuk melakukan penegakan
hukum dengan memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan,
penyidikan, sampai menjatuhkan denda dan sanksi atas setiap
pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal. Untuk kejahatan di
bidang pasar modal, fungsi penuntutan ada pada lembaga kejaksaan.
UUPM juga memberikan kewenangan kepada BAPEPAM untuk melakukan
tindakan hukum represif dengan melakukan tindakan pemeriksaan,
penyelidikan, pengenaan sanksi (administrasi dan denda). Fungsi ini
disebut dengan fungsi kekuasaan quasi-judicial (Nasarudin:2011:115-116).
2. Self Regulatory Organization (SRO)
Securities industry self-regulatory organizations ("SRO’s") began as
private sector membership organizations of securities industry
professionals. They set standards of conduct for their members and
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disciplined errant members. Securities industry SROs existed before the
federal securities laws were enacted in 1933 and 1934, and important
concepts of federal law were taken from SRO regulation and became an
added layer of regulation on top of SRO regulation (Karmel:151). Dalam
struktur pasar modal Indonesia Self Regulatory Organization (SRO) Adalah
organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang
berkaitan dengan kegiatan usaha pasar modal Indonesia. Berdasarkan
ketentuan peraturan pasar modal Indonesia, maka lembaga Self
Regulatory Organization terdiri atas Bursa efek; Lembaga Kliring dan
Penjamin Efek; dan Lembaga Penyampaian dan Penyelesaian
a. Bursa Efek
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, Bursa Efek
adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek Pihak-pihak
lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Tujuan diadakannya Bursa
Efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur,
wajar, dan efisien. Sebagai sarana bagi investor untuk menerapkan
diversifikasi investasi dengan aman, tertib dan optimal. Memberikan
kesempatan perolehan sumber pendanaan yang lebih ekonomis bagi
Emiten. Menciptakan likuiditas perdagangan efek dan mengurangi biaya
transaksi.
Penyelenggara dalam Bursa Efek harus berbentuk Perseroan yang
telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM. Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal menentukan bahwa sebagai pengelola bursa efek
diwajibkan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya
Rp.
7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Anggota Bursa Efek
meliputi perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari
BAPEPAM dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau
sarana Bursa Efek. Transaksi bursa Efek meliputi kegiatan jual beli efek,
pinjam-meminjam efek, atau lain mengenai efek atau harga efek.
Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah
memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk
mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan
peraturan bursa efek, dengan terlebih dahulu mengajukan surat
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permohonan sesuai peraturan bursa efek. Anggota bursa efek memiliki
wewenang untuk menyediakan sarana untuk melakukan perdagangan
efek. Selain itu anggota bursa efek sendiri memiliki tugas untuk
memberitahukan kepada masyarakat mengenai informasi bursa tersebut.
Informasi tidak terbatas hanya kepada investor yang biasa melakukan
transaksi pembelian surat berharga tetapi juga kepada seluruh lapisan
masyarakat.
Sebagai Self Regulatory Organization (SRO) Bursa Efek memiliki
kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan
kegiatan usaha bagi anggota bursa efek. Selain itu, Bursa Efek dapat
mengatur dan mengawasi fungsi: keanggotaan, pencatatan, perdagangan;
kesepadanan efek, kliring, penyelesaian transaksi bursa dan hal lain yang
berkaitan dengan kegiatan Bursa (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pasar
Modal). Ketentuan Bursa Efek mempunyai kekuatan mengikat untuk
dipatuhi oleh pelaku pasar modal. Beberapa kewajiban bursa efek (Pasal
12 Undang-undang Pasar Modal) adalah:
1) Wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan
pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau
pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap
kegiatan bursa efek;
2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada
direksi, dewan komisaris bursa efek, dan BAPEPAM tentang masalahmasalah material yang ditemuinya serta yang dapat memengaruhi
suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang
bersangkutan;
3) Wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat
apabila diperlukan BAPEPAM.
Secara hukum ada 2 (dua) Bursa Efek yang diakui keberadaannya di
Indonesia, yakni PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya
(BES). Diharapkan keberadaan kedua bursa efek ini mampu menciptakan
kondisi yang dapat mendorong perusahaan efek berperan dalam
pengembangan bursa, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta
menjaring investor untuk melakukan investasi. Agar pelaksanaan
perdagangan efek di Indonesia terlaksana secara efektif, maka dilakukan
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pembagian jenis instrumen yang diperdagangkan. Bursa Efek Jakarta lebih
banyak memperdagangkan instrumen saham (equty), sementara Bursa
Efek Surabaya lebih banyak memperdagangkan instrumen obligasi dan
derivatif.
b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
Lembaga Kliring dan Penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan
jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 angka 9
Undang-undang Pasar Modal). Berdasarkan ketentuan ini, maka ada 2
(dua) tugas pokok LKP yakni menyediakan jasa kliring dan jasa penjaminan
penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
Kliring atau dalam istilah Bahasa asing, bahasa Inggris clearing yang
dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “in a banking a methode of
making exchanges and settling balances, adopted among bank and
bankers” (Black: 1991). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
kliring adalah penyelesaian pembukuan pembayaran antar bank dengan
memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. Dari kedua pengertian ini,
jelas terlihat bahwa kliring merupakan istilah perbankan dan keuangan
yang merujuk pada suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya
kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelunasan
kesepakatan tersebut. Terkait dengan transaksi perdagangan pasar modal,
maka proses kliring dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan hak
dan kewajiban anggota kliring yang timbul dari transaksi efek yang
dilakukan di bursa efek. Adapun tujuan kliring sendiri adalah agar masingmasing anggota kliring mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek
maupun instrumen pasar modal lainnya yang harus diselesaikan pada
tanggal penyelesaian transaksi bursa.
Jasa penjamin penyelesaian transaksi bursa bagi anggota kliring yang
bertransaksi di bursa efek, adalah merupakan jasa untuk memberikan
kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul
dalam transaksi bursa. Adanya jaminan penyelesaian transaksi ini, tentu
akan memberikan perlindungan bagi anggota kliring dari risiko kerugian,
akibat kegagalan penyelesaian transaksi. Jasa jaminan yang diberikan
dengan sendirinya juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
bertransaksi di pasar modal Indonesia.
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LKP di Indonesia dilaksanakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (KPEI) yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 8
Tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa
Efek Surabaya, sebagai mayoritas pemegang saham. KPEI telah
memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, berdasarkan Surat Keputusan
BAPEPAM Nomor Kep-26/PM/1998. Guna melaksanakan fungsi LKP, KPEI
menetapkan syarat keanggotaan kliring dan persyaratan lainnya yang
harus dipenuhi oleh anggota kliring dan persyaratan lain yang harus
dipenuhi oleh anggota kliring dalam melakukan order transaksi efek,
seperti minimum modal kerja bersih yang disesuaikan yang dimiliki oleh
anggota kliring, agunan yang harus disediakan anggota kliring.
Dalam perannya sebagai Self Regulatory Organization (SRO), LKP
memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Pasar Modal
untuk:
1) Menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjamin
penyelesaian transaksi bursa;
2) Menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa
penyelesaian transaksi efek.
Walaupun Undang-undang Pasar Modal telah memberikan
Kewenangan-kewenangan kepada LKP untuk membuat aturan termasuk
perubahan-perubahan atas aturan tersebut apabila dipandang perlu untuk
dilakukan perubahan, tetapi peraturan-peraturan tersebut baru mulai
berlaku apabila mendapat persetujuan dari BAPEPAM.
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) merupakan suatu
lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal untuk
menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral, perusahaan efek, dan
pihak lain serta penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
Saat ini perusahaan badan hukum yang menjalankan kegiatan sebagai LPP
adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang didirikan pada
tanggal 23 Desember 1998 dan mulai mengoperasikan jasa kustodian
sentral pada bulan Juli 2000. Sama halnya dengan KPEI, KSEI juga harus
mempunyai izin dari BAPEPAM dan memiliki modal disetor sekurangnya
Struktur Pasar Modal Indonesia | 111

www.penerbitwidina.com

Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). KSEI melaksanakan fungsi
sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan
kewajiban memenuhi persyaratan teknis tertentu. Oleh karena itu, jasa
kustodian yang tersedia di KSEI harus lengkap seperti:
1) Bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan kas dan efek.
2) Penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman, saham
bonus, dan hak-hak lainnya.
3) Pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif.
4) Pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan
instruksi atau tanpa pembayaran.
5) Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari
pemilikan efek.
6) Pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak.
Di samping itu, KSEI juga dapat memberikan jasa-jasa lain seperti
(Nasarudin:2011:150):
1) Penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu diketahui
oleh pemegang;
2) Pelaksanaan pemberian kuasa-kuasa untuk hadir dan memberikan
suara dalam RUPS;
3) Pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek
dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan rekening efek.
Layanan jasa yang diberikan KSEI meliputi: administrasi rekening efek,
penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil corporate action, dan jasa-jasa
terkait lainnya seperti post trade processing, penyediaan laporan-laporan
jasa kustodian sentral. Layanan jasa KSEI disediakan bagi pemegang
rekening KSEI yang terdiri dari perusahaan efek dan bank kustodian.
Keberhasilan KSEI harus memiliki pengalaman yang cukup dalam operasi
perbankan, terutama dalam jasa kustodian dan pengendalian keamanan
pemrosesan data keuangan manajemen harus didukung oleh staf yang
andal yang memiliki dedikasi, moral dan akhlak yang tinggi. Sistem yang
diterapkan oleh KSEI mencakup sistem pengendalian yang independen
yang berlapis dan memiliki sistem cadangan (back-up), prosedur yang
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aman, penyimpanan catatan yang terpisah, audit intern, dan pengamanan
komputer yang canggih dan aman dari pihak-pihak yang tidak berwenang.
Sistem komputerisasi KSEI harus terhubung secara langsung dengan
sistem perdagangan bursa dan komputer KPEI, sehingga komputerkomputer tersebut dapat memverifikasi jaminan, sebelum memasuki
sistem perdagangan. Jika sistem dan manajemen KSEI mengalami
kegagalan, maka hal ini akan memberi dampak yang serius, yaitu dapat
melumpuhkan pasar modal dan perekonomian nasional. Agar ini tidak
terjadi, maka security system yang baik amat diperlukan. Dalam
pelaksanaan sistem book entry settlement, seluruh efek yang akan
ditransaksikan disimpan dalam rekening efek elektronik PT KSEI yang
dikelola secara terpusat. Oleh karenanya sudah merupakan kewajiban
perusahaan efek dan bank kustodian untuk membuka rekening efek di PT
KSEI berdasarkan data rekening efek yang telah dibuka setiap nasabah
atau investor pada perusahaan . efek terkait. Bukti kepemilikan efek dalam
penitipan kolektif adalah konfirmasi tertulis yang diberikan oleh kustodian
sentral kepada pemegang rekening (Nasarudin:2015:151)
3. Perusahaan Efek
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, perusahaan efek
adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Perdagangan Efek dan/atau, Manajer Investasi, yang telah
memperoleh izin usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM.
Dengan demikian, perusahaan efek berdasarkan ketentuan Undangundang Pasar Modal memiliki 3 (tiga) kewenangan penting sesuai dengan
kedudukannya yaitu:
a. Dalam kedudukan sebagai Penjamin Emisi Efek, perusahaan efek
bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu
emiten dalam melaksanakan penawaran umum efek (Initial Public
Offering) untuk memperoleh dana dari investor melalui efek yang
dijual dalam bentuk kontrak dengan emiten. Dalam kedudukan ini
tidak ada kewajiban bagi perusahaan efek untuk membeli sisa efek
milik emiten yang tidak terjual.
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b. Dalam kedudukan sebagai Perantara Pedagang Efek (broker),
perusahaan efek bertindak sebagai pihak yang berwenang melakukan
kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
c. Dalam kedudukan sebagai Manajer Investasi, perusahaan efek
berwenang untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau
investor baik secara perorangan atau secara kolektif untuk
sekelompok nasabah.
Izin usaha yang dikeluarkan oleh BAPEPAM kepada Penjamin Emisi
Efek dapat berlaku juga sebagai izin usaha bagi Perantara Pedagang Efek,
sehingga dapat melakukan kegiatan usaha sesuai kewenangan yang
dimiliki oleh Perantara Pedagang Efek, tetapi tidak sebaliknya. Perusahaan
Efek yang diberikan izin usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek oleh
BAPEPAM hanya dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan kewenangan
yang dimiliki sebagai Perantara Perdagangan Efek saja.
4. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Pelaksanaan kegiatan usaha Pasar modal dalam strukturnya
diperlukan adanya institusi atau lembaga penunjang yang turut serta
mendukung pengoperasian pasar modal sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Pasar Modal. Lembaga-lembaga penunjang kegiatan
Pasar Modal tersebut meliputi Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek,
Wali Amanat, Penasihat Investasi, dan Pemeringkat Efek.
a. Bank Kustodian
Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan
harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima
deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan
mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (Pasal 1 angka 8
Undang-undang Pasar Modal). Lebih lanjut dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait pasar modal, bank kustodian adalah
merupakan bank umum yang telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM
untuk menjadi penyelenggara kegiatan usaha Kustodian selain Lembaga
Penyimpan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek.
Bank kustodian sebagai pihak penunjang dalam kegiatan usaha pasar
modal, berperan serta dalam memberikan Jasa-jasa yang meliputi
menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga
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(efek), mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat,
mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk
kepentingan pihak yang diwakilinya, mengamankan pemindah tanganan
efek, menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang
berkaitan dengan efek yang dititipkan tersebut.
Bank kustodian dilarang untuk memberikan keterangan mengenai
rekening efek nasabah kepada siapa pun kecuali kepada pihak yang
ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris; polisi,
jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; pejabat
pajak; BAPEPAM, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten,
Biro Administrasi Efek; dan pihak yang memberikan jasa kepada kustodian,
seperti konsultan, konsultan hukum, dan akuntan (Pasal 47 Undangundang Pasar Modal).
b. Biro Administrasi Efek
Biro Administrasi Efek merupakan lembaga penunjang Pasar Modal
yang berdasarkan kontrak dengan Emiten berperan dalam administrasi
efek, dengan tugas melaksanakan pencatatan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan efek yang ditawarkan oleh Emiten, menyediakan jasa
untuk emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan
Efek Emiten, aktivitas hariannya adalah penyerahan efek kepada yang
berhak dan menerima efek untuk disimpan, menyampaikan laporan
tahunan kepada emiten tentang posisi efek yang ditanganinya, dalam
persiapan penawaran umum di Pasar Perdana, membantu emiten dalam
pencatatan efek. Penyelenggara Biro Administrasi Efek adalah perseroan
yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM.
c. Wali Amanat (Trustee)
Wali Amanat merupakan lembaga penunjang pasar modal sebagai
pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang efek
yang bersifat utang seperti obligasi atau sekuritas utang, yang dilakukan
oleh Bank Umum dan pihak lain, setelah terdaftar sebagai wali amanat di
BAPEPAM.
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Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat adalah
sebagai berikut (Nasarudin:2011:173-1740):
1) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara
operasional perusahaan (emiten) mempunyai kesanggupan
menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya.
2) Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan wali amanat
harus mengetahui dengan pasti apakah nilai kekayaan emiten yang
menjadi jaminan setara atau memadai dibanding nilai obligasi yang
diterbitkan.
3) Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Apabila harta
yang menjadi jaminan tadi dialihkan pemanfaatan atau pemilikannya
haruslah sepengetahuan wali amanat.
4) Memantau dan mengikuti perkembangan secara terus-menerus
terhadap perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat
dan masukan kepada emiten.
5) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran
bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal tepat
pada waktunya.
6) Bertindak sebagai agen utama pembayaran untuk menunjang kegiatan
pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok, maka
wali amanat semula bertindak sebagai agen utama pembayaran.
Dengan telah dibentuknya PT KSEI, maka saat ini juga agen
pembayaran dilaksanakan oleh PT KSEI.
Peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Sebagai
pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Dengan tugas
dan tanggung jawab tersebut, maka peraturan perundang-undangan
terkait pasar modal, memberikan kewenangan kepada Wali Amanat untuk
mewakili para pemegang efek yang bersifat utang di dalam maupun di luar
pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau
sekuritas hutang.
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d. Penasihat Investasi
Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak
lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh
imbalan jasa. Pemberian nasihat dapat dilakukan secara lisan atau juga
tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa. Oleh sebab itu,
untuk bertindak sebagai penasihat investasi harus memenuhi persyaratan
tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek, selain persyaratan
memperoleh izin usaha dari BAPEPAM.
Pada umumnya, ada beberapa jenis penasihat investasi di Indonesia,
yaitu:
1) Perencana keuangan bersertifikat, adalah profesional yang telah
memenuhi persyaratan Standar Perencana Keuangan Bersertifikat;
2) Pialang Saham, jenis penasihat investasi ini biasanya perwalian
berlisensi dari perusahaan pialang yang dapat membeli dan menjual
efek, dan dibayar berdasarkan komisi dari efek yang dijual dan
bertanggung jawab akan analisis keuangan, konsultasi dan
perdagangan untuk investor yang ditangani
3) Penasihat investasi terdaftar, yakni merupakan perusahaan yang
terdaftar pada komisi Pertukaran Efek Indonesia.
Sebagai pihak yang berkompeten untuk memberikan nasihat, maka
penasihat investasi wajib Mengetahui latar belakang keadaan keuangan
dan tujuan investasi nasabah, pelaksanaan tugas penasihat investasi
adalah berdasarkan kepercayaan dari investor, karenanya penasihat
investasi sudah mengetahui keinginan dan kemampuan serta latar
belakang nasabah, sehingga dengan pengetahuan tersebut, penasihat
Investasi dapat memberikan jasanya secara profesional. Penasihat
Investasi juga wajib Membuat menyimpan catatan dengan baik mengenai
pesanan, transaksi dan kondisi keuangan. Kewajiban pencatatan ini
dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui oleh investor dan sewaktuwaktu dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian.
Penasihat Investasi dilarang untuk menggunakan pengaruh atau
mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah,
mengungkap nama atau kegiatan nasabah kecuali diberi instruksi secara
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tertulis oleh nasabah atau diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, mengemukakan secara tidak benar atau tidak
mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai
kemampuan usaha atau keadaan keuangannya, merekomendasikan
kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan
adanya kepentingan perusahaan efek atau Penasihat Investasi dalam efek
tersebut, membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu
sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan
permintaan beli dalam penawaran efek atau agen penjualan, kecuali pihak
yang terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya (Pasal 35 Undang-undang Pasar
Modal).
e. Pemeringkat Efek
Pemeringkat Efek merupakan perusahaan swasta yang melakukan
peringkat/rangking atas efek yang bersifat hutang seperti obligasi,
tujuannya memberikan pendapat (independen, objektif, jujur) mengenai
risiko suatu efek Hutang.
Di Indonesia pemeringkat efek adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia
(PT. PEFINDO) yang memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sejak 31
Agustus 1994 sebagai salah satu Lembaga penunjang pasar modal di
Indonesia, dengan tugas utama adalah menyediakan suatu peringkat atas
risiko kredit yang objektif, independen serta dapat dipertanggung
jawabkan atas penerbitan surat hutang yang diperdagangkan kepada
masyarakat luas. Guna meningkatkan metodologi pemeringkatan yang
digunakan dan kriteria dalam melakukan pemeringkatan, maka PT.
PEFINDO didukung oleh mitra global yakni Standard and Poor’s Rating
Services (S&P’s).
Dalam melakukan proses pemeringkatan, maka PT. PEFINDO
melakukan peringkat kredit tentang kelayakan kredit pihak yang
menawarkan efek yang bersifat utang sehubungan dengan jaminan utang
tertentu atau kewajiban keuangan lain. Pemeringkatan diklasifikasikan
berdasarkan peringkat Perusahaan, Peringkat Lembaga Keuangan,
Peringkat Reksa Dana, dan Peringkat Sekuritas. Pemeringkatan dilakukan
dengan menggunakan simbol sebagai berikut (PEFINDO:2020):
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1) AAA: Peringkat Tertinggi (the best guality) , merupakan penilaian
tertinggi yang diberikan untuk efek utang. Dengan kemungkinan risiko
investasi yang paling rendah, kesanggupan membayar kembali
angsuran bunga dan pokok utang adalah sedemikian baik sehingga
perubahan keadaan ekonomi, bisnis ataupun kondisi keuangan tidak
akan memengaruhi risiko investasi secara berarti;
2) AA: Peringkat Tinggi (high guality) Termasuk ke dalam efek utang yang
sehat sekali, tetapi satu tingkat di bawah triple A, dikarenakan adanya
margin protection yang lebih besar di mana risiko untuk waktu yang
panjang sedikit lebih besar;
3) A: Menengah atas, Sehat (upper medium guality) faktor keamanan
untuk pembayaran bunga dan pokok utangnya dianggapnya baik,
tetapi kalau terjadi perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun
keuangan untuk kategori ini dapat saja menyebabkan naiknya risiko
investasi;
4) BBB: Menengah, kualitas baik, sedikit ketidakpastian (medium grade
guality) efek utang ini kurang mempunyai faktor sehat dan
mengandung unsur spekulasi di mana beberapa faktor proteksinya,
terutama menyangkut pembayaran bunga dan utang pokok dinilai
memadai. Terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun
keuangan lebih besar kemungkinan akan menyebabkan risiko investasi
menjadi naik;
5) BB: Cukup, Lebih Spekulatif, Efek utang ini dinilai kurang mempunyai
unsur sebagai alat investasi yang berarti mengandung risiko investasi.
Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang
tidak cukup terlindungi terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis
maupun kondisi keuangan;
6) B: Cukup, Lebih Spekulatif, Efek utang ini dinilai kurang mempunyai
unsur sebagai alat investasi yang berarti mengandung risiko investasi.
Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang
tidak cukup terlindungi terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis
maupun kondisi keuangan;
7) CCC. Spekulatif dan Kurang Baik. kategori ini mempunyai kemungkinan
untuk wanprestasi atau pailit;
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8) CC: Spekulatif, Peka untuk Macet Efek utang, peringkat pada kategori
ini sangat rawan ancaman pailit;
9) C: Sangat Spekulatif, Hampir Macet (the lowest class of bonds) Efek
utang yang dianggap mempunyai prospek yang buruk sebagai alat
investasi karena risiko macet sangat besar;
10) D: Pailit (Default), efek utang yang macet, di mana pembayaran bunga
dan pokok utang tidak berjalan lagi.
Manfaat pemeringkatan efek bagi investor adalah memberi informasi
atas risiko suatu investasi yang dilakukan investor khususnya atas
sekuritas utang dan sebagai referensi dalam menentukan tingkat
kembalian yang wajar.
5. Profesi Penunjang Pasar Modal
Terdapat beberapa Profesi Penunjang yang menjadi pendukung
kegiatan pasar modal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undangundang Pasar Modal. Pihak tersebut antara lain Akuntan Publik, Konsultan
Hukum, Perusahaan Penilai (Appraisal) dan Notaris, dengan ketentuan
telah terdaftar di BAPEPAM (Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Pasar
Modal). Tujuan mencantumkan syarat pendaftaran bagi pihak-pihak yang
berperan sebagai penunjang dalam kegiatan pasar modal karena
profesinya, adalah merupakan bagian dari fungsi pengawasan BAPEPAM.
Akuntan Publik memiliki tugas untuk melaksanakan audit atas laporan
keuangan emiten menurut standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia dan membantu emiten dalam menyusun prospektus dan
laporan tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM dan Bursa
Efek. Konsultan hukum berperan dalam memberikan pendapat dari segi
hukum, melakukan pemeriksaan atas fakta hukum mengenai emiten dan
memberi pendapat pada saat emiten melakukan Penawaran Umum
khususnya dari segi hukum. Perusahaan penilai berperan dalam
menentukan nilai wajar aktiva tetap dalam Penawaran Umum. Notaris
berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten,
membuat perjanjian penjaminan emisi efek, Perjanjian antar Penjamin
Emisi Efek, dan Perjanjian Agen Penjual. Perusahaan Penilai bertugas
untuk melakukan penilaian terhadap harta emiten, bersikap objektif dan
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terbuka. Karena harta kekayaan emiten tersebut akan dijadikan sebagai
jaminan atas pinjaman dari investor, oleh karena itu peran penilai adalah
menentukan berapa harga dari efek yang diterbitkan oleh emiten. Peran
Notaris di dalam kegiatan usaha pasar modal diperlukan terutama dalam
hubungannya dengan Menyusun Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) pelaku pasar modal seperti perusahaan efek dan emiten,
dan juga berperan penting dalam kontrak-kontrak seperti Kontrak
Investasi Kolektif (KIK) atau kontrak penjaminan emisi.
Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang terbatas pada
pendapat atau keterangan yang diberikannya, Pendapat atau penilaian
yang diberikan oleh Profesi Penunjang pasar modal, dilakukan secara
profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan
menggunakan jasa Profesi Penunjang tersebut sehingga pendapat atau
penilaian yang diberikan objektif dan wajar.
6. Investor
Undang-undang Pasar Modal tidak mendefinisikan apa itu investor.
Pengertian investor diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal, dengan menggunakan istilah Penanam Modal
yaitu perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal
yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah
yang melakukan penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Sedangkan Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha, dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka
4,5,6 Undang-undang Penanaman Modal).
Pengertian investasi menurut Kamaruddin Ahmad, investasi adalah
menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh
tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut
(Kamaruddin:1996:3). Dalam definisi ini investasi difokuskan pada
penempatan uang atau dana, dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
Pengertian ini erat kaitannya dengan investasi di bidang pasar modal.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Investor dalam pasar modal
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adalah pihak yang menginvestasikan dananya pada kegiatan usaha pasar
modal, dan berhak memperoleh dividen, bunga, bonus dan hak-hak lain
yang merupakan keuntungannya. Berdasarkan asal negaranya pemilik
dana, investor dibedakan menjadi 2 yaitu investor domestik dan investor
asing. Sedangkan dilihat dari jumlah kepemilikan, maka investor
dibedakan atas investor perseorangan dan investor institusi.
7. Emiten
Emiten diartikan sebagai badan usaha yang mengeluarkan kertas
berharga untuk diperjual belikan. Emiten dapat berupa perusahaan
swasta atau BUMN, tetapi tidak semua perusahaan swasta ataupun BUMN
adalah Emiten, karena Emiten harus memenuhi syarat menerbitkan efek
yang akan ditawarkan kepada investor untuk mendapatkan dana
berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Penanaman
Modal. Emiten yang memperjual-belikan efeknya pada bursa berperan
sebagai sumber informasi utama tentang efek yang diperjual-belikan,
dengan demikian emiten bertanggung jawab atas informasi yang
disampaikan. Emiten sebagai perusahaan yang menerbitkan saham atau
obligasi dan dapat diperjual-belikan melalui penawaran Initial Public
Offering (IPO) kepada investor publik, penawaran kepada para pemegang
saham yang ada (right issue), maupun penawaran saham berikutnya.
Emiten obligasi merupakan emiten yang menjual obligasi melalui
penawaran umum baik Initial Public Offering (IPO), maupun penawaran
obligasi berikutnya.

C. STRUKTUR PASAR MODAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor keuangan
yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat, adalah merupakan dasar pertimbangan Lahirnya Undangundang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan
ini sekaligus menjadi dasar pembentukan lembaga OJK sebagai Lembaga
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yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang OJK).
Pembentukan OJK merupakan solusi untuk mendorong efektivitas
pengawasan di Indonesia. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur,
adil, transparan dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan
sektor keuangan nasional. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, OJK
memiliki tugas dan pengawasan terhadap (Pasal 6 Undang-undang OJK):
a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun,
Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
berdasarkan ketentuan ini, dengan sendirinya telah menggugurkan
kewenangan pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh BAPEPAM. Hal
ini merupakan penerapan asas lex posteriori derogat legi priori dalam ilmu
hukum, yang memiliki pengertian ketentuan hukum dalam peraturan
perundang-undangan dengan tingkat atau level yang sama, yang
diberlakukan ialah norma pasal dalam peraturan yang lebih terbaru
diterbitkan bukan menggunakan norma pasal dari peraturan yang sifatnya
diterbitkan terdahulu. Pengalihan kewenangan ini dengan sendirinya
mengubah struktur pasar modal sebagaimana telah diatur sebelumnya
dalam Undang-undang Pasar Modal.
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STRUKTUR PASAR MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Self Regulatory Organization (SRO)
LPP

LKP

Bursa Efek

Perusahaan Efek
Perusahaan Sekuritas
Manajer Investasi
Profesi Penunjang

Lembaga Penunjang
Bank Kustodian Biro
Administrasi Efek Wali
Amanat Penasihat Investasi,
Pemeringkat Efek

Emiten

Investor

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pengalihan kewenangan BAPEPAM kepada OJK diberlakukan sejak
tanggal 31 Desember 2012. Pengalihan tersebut berdampak terhadap
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan BAPEPAM yang
beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang OJK. Beralihnya kewenangan
tersebut mengakibatkan struktur kepegawaian BAPEPAM juga dialihkan
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kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
Pengalihan kewenangan BAPEPAM kepada OJK tidak banyak mengalami
perubahan baik dalam ruang lingkup pengawasan serta objek
pengawasannya. Perubahan terjadi pada struktur organisasi, sebagai
wujud dari penyederhanaan kelembagaan. Struktur organisasi OJK terbagi
atas:
a. Dewan Komisioner OJK, yang terdiri dari (Pasal 10 ayat (4) Undangundang OJK), yang terdiri dari:
1) Ketua merangkap anggota;
2) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap
anggota;
6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8) Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota
Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9) Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan
pejabat setingkat eselon I Kementerian
b. Pelaksana kegiatan operasional, yang terdiri dari:
1) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis
I;
2) Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen
Strategis II;
3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang
Pengawasan Sektor Perbankan
4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang
Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin
bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan
Manajemen Risiko; dan
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7) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen.
Jika dilihat dari struktur organisasinya BAPEPAM memiliki biro-biro
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi khusus yang dikoordinasi oleh
sekretariat badan. Dalam struktur organisasi OJK, biro-biro tersebut
digantikan dan disederhanakan oleh bidang-bidang yang secara langsung
diawasi oleh dewan komisioner yang bertanggung jawab atas masingmasing bidang. Meskipun bidang-bidang dalam OJK tidak sebanyak birobiro dalam BAPEPAM namun fungsi dan tugas yang diembannya tetap
sama. Penyederhanaan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kinerja
dan efektivitas dari fungsi-fungsi yang saling berkaitan dan menunjang jika
dikoordinasikan dalam satu bidang, sehingga diharapkan fungsi-fungsi dari
masing-masing bidang dapat terlaksana dan tercapai dengan lebih baik.
Anggota Dewan Komisioner berasal dari mantan pejabat setingkat
eselon satu dalam Kementerian Keuangan dan pejabat dari Bank Indonesia.
Dengan adanya petinggi-petinggi yang telah berpengalaman dan
mempunyai latar belakang yang tidak hanya dari kementerian keuangan,
OJK diharapkan dapat menjadi badan yang lebih baik dibandingkan
dengan BAPEPAM dalam melaksanakan tugas.
OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dalam
mengawasi setiap transaksi jual-beli efek dalam pasar modal dilakukan
secara adil, transparan, dan akuntabel, agar tidak terjadi pelanggaran
administrasi atau pelanggaran-pelanggaran lainnya baik perdata maupun
pidana dalam proses perdagangannya, apabila kemudian terjadi
pelanggaran, maka OJK diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi
kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan Efek
Pembentukan OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk
melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam
kegiatan usaha pasar modal, maka dilakukan penyederhanaan struktur
perusahaan efek. Perubahan struktur kelembagaan perusahaan efek yang
dulunya terdiri dari 3 (tiga) yaitu Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi,
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dan Manajer Investasi, disederhanakan menjadi 2 (dua) dimana Perantara
Pedagang efek dan Penjamin Emisi dileburkan menjadi 1 lembaga yakni
perusahaan sekuritas. Dengan demikian perusahaan Efek terbagi atas
Perusahaan sekuritas dan Manajer investasi.
Perusahaan sekuritas adalah perusahaan berbadan hukum persero
yang mendapatkan izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha
sebagai perantara pedagang efek, Penjamin efek atau kegiatan lain yang
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengawas Pasar Modal.
Dua kegiatan utama perusahaan sekuritas, adalah:
a. Perantara pedagang efek, dalam menjalankan perannya sebagai
perantara berdasarkan perusahaan sekuritas bertanggung jawab pada
dua hal yakni, pelaksanaan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan
sendiri atau pihak lain, dan Pemasaran efek untuk kepentingan sendiri
atau pihak lain (Pasal 3 Ayat (5) Peraturan OJK Nomor
20/PJOK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan
Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang
Efek).
b. Penjamin Emisi Efek, tanggung jawab perusahaan sekuritas sebagai
penjamin emisi efek ialah membantu calon emiten dalam pelaksanaan
penawaran umum saham (IPO), dengan atau tanpa kewajiban untuk
membeli efek yang tidak terjual. Kegiatan utama Penjamin Emisi Efek
selain sebagai Penjamin Efek, juga dapat melakukan kegiatan lain
yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau
telah melakukan Penawaran Umum, seperti pemberian nasihat dalam
rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
dan/atau restrukturisasi;
Dalam hal pemberian izin usaha untuk perusahaan sekuritas oleh OJK
juga mengalami perubahan, dimana perseroan yang memperoleh izin
usaha Perusahaan Efek dari OJK sebagai Penjamin Emisi Efek dilarang
melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sesuai izin usaha
Penjamin Emisi Efek, dan perseroan yang memperoleh izin usaha
Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan
kegiatan usaha selain kegiatan usaha sesuai izin Perantara Pedagang Efek
(Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 20/PJOK.04/2016). Dibandingkan dengan
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sebelumnya ketika kewenangan pemberian izin oleh BAPEPAM yang
didasarkan pada peraturan pasar modal, izin usaha yang dikeluarkan
kepada Penjamin Emisi Efek dapat berlaku juga sebagai izin usaha bagi
Perantara Pedagang Efek, sehingga Penjamin Emisi dapat juga melakukan
kegiatan usaha sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Perantara Pedagang
Efek.
Manajer investasi adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin
usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha manajer investasi.
Kegiatan usaha manajer investasi adalah:
a. Pengelolaan portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian
pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun
sesuai peraturan Pengawas Pasar Modal
b. Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan
sekelompok nasabah melalui wadah produk-produk yang diatur dalam
peraturan pengawas Pasar Modal
c. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan pengawas pasar modal
Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, maka
Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek, tetapi
kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Bursa Efek
atau tidak lagi menjadi anggota bursa, wajib mengalihkan saham Bursa
Efek yang dimiliki kepada perusahaan efek lain yang memenuhi
persyaratan sebagai anggota Bursa efek. Atau mengajukan permintaan
penjualan saham dimaksud kepada Bursa Efek selambat-lambatnya 12
(dua belas) bulan sejak saat perusahaan efek tidak lagi memenuhi syarat
sebagai anggota atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek.

D. RANGKUMAN MATERI
Kelancaran kegiatan usaha pasar modal ditunjang juga oleh struktur
pasar modal yang berfungsi untuk mempertegas wewenang dan hubungan
antar bagian dalam kegiatan usaha berdasarkan tugas dan tanggung
jawabnya. Peraturan perundang-undangan sebagai regulasi yang
mengatur tentang kegiatan pasar modal, baik itu Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal maupun Undang-undang Nomor 21
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Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah mengatur tentang
pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berperan dalam kegiatan pasar
modal masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Struktur pasar modal berdasarkan Undang-undang Pasar Modal terdiri
dari:
1. BAPEPAM sebagai badan yang memiliki dwifungsi utama yakni sebagai
pelaksana atau penyelenggara pasar modal, juga sebagai pengawas
terhadap seluruh aktivitas kegiatan di pasar modal;
2. Self Regulatory Organizatian (SRO) yang memiliki kewenangan untuk
membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pasar
modal Indonesia. SRO terdiri atas Bursa efek, Lembaga Kliring dan
Penjamin Efek (LKP), dan Lembaga Penyampaian dan Penyelesaian
(LPP);
3. Perusahaan Efek, yakni pihak yang melakukan kegiatan sebagai
Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek dan/atau, Manajer
Investasi;
4. Lembaga Penunjang Pasar Modal, sebagai pihak-pihak yang
menunjang pengoperasian pasar modal. Penunjang kegiatan Pasar
Modal tersebut meliputi Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali
Amanat, Penasihat Investasi, dan Pemeringkat Efek;
5. Profesi Penunjang Pasar Modal, adalah para pihak yang karena
keahliannya diperlukan dalam menunjang kegiatan pasar modal di
Indonesia. Pihak tersebut antara lain Akuntan Publik, Konsultan
Hukum, Perusahaan Penilai (Appraisal) dan Notaris;
6. Investor yaitu pihak yang menginvestasikan dananya pada kegiatan
usaha pasar modal, dan berhak memperoleh dividen, bunga, bonus
dan hak-hak lain yang merupakan keuntungannya;
7. Emiten yakni perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk
diperjual-belikan kepada investor dalam pasar modal.
Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa pengaruh terhadap perubahan
struktur pasar modal.
Perubahan struktur pasar modal dengan
dikeluarkan peraturan tersebut adalah terkait dengan Lembaga yang
mengawasi jalannya kegiatan usaha pasar modal, dan juga kewenangan
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yang dimiliki oleh perusahaan efek. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah
salah satu Lembaga independent yang dibentuk karena tuntutan undangundang tersebut. salah satu tugas OJK adalah melakukan pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pembentukan
Lembaga ini dengan sendirinya menghapus kewenangan BAPEPAM
sebagai Lembaga pengawas pasar modal berdasarkan Undang-undang
Pasar Modal. Perusahaan sekuritas oleh OJK juga mengalami perubahan,
dimana perseroan yang memperoleh izin usaha Perusahaan Efek dari OJK
sebagai Penjamin Emisi Efek dilarang melakukan kegiatan usaha selain
kegiatan usaha sesuai izin usaha Penjamin Emisi Efek, dan perseroan yang
memperoleh izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek
dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sesuai izin
Perantara Pedagang Efek. Dibandingkan dengan sebelumnya ketika izin
usaha yang dikeluarkan sebagai Penjamin Emisi Efek oleh BAPEPAM, dapat
berlaku juga sebagai izin usaha bagi Perantara Pedagang Efek, sehingga
Penjamin Emisi dapat juga melakukan kegiatan usaha sesuai kewenangan
yang dimiliki oleh Perantara Pedagang Efek.
TUGAS DAN EVALUASI
1. Apakah alasan penting dibutuhkannya sebuah struktur dalam pasar
modal?
2. Gambarkan bagan struktur pasar modal berdasarkan Undang-undang
Pasar Modal!
3. Sebutkan lembaga-lembaga penunjang Pasar Modal, dan jelaskan satu
diantaranya?
4. Gambarkan bagan struktur pasar modal setelah berlakunya Undangundang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan!
5. Jelaskan perbedaan signifikan antara struktur pasar modal yang diatur
dalam Undang-undang Pasar Modal dan struktur pasar modal yang
diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan!
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PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PASAR MODAL
Ika Atikah, S.H., M.H
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
A. PENDAHULUAN
Pasar modal merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan
ekonomi suatu negara. Setiap transaksi pasar modal tentunya tidak
terlepas dari munculnya suatu persengketaan yang melibatkan dua atau
lebih subjek hukum yang mana dalam dunia bisnis diperlukan
mendapatkan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirugikan akibat
kelalaian atau kesengajaan dari subjek hukum lain. Sengketa diartikan
sebagai suatu perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara para pihak
dalam agreement (perjanjian) dikarenakan wanprestasi, oleh salah satu
pihak yang mengingkari perjanjian (Amriani, 2012 : 13). Sengketa atau
perselisihan merupakan suatu realitas kehidupan di mana tidak ada
satupun manusia yang bisa menghindarinya. Mayoritas manusia pernah
terlibat sengketa tidak akan menikmati pengalaman tersebut, karena
sangat menguras emosi, waktu, dan energi mental (Moffitt & Bordone,
2005 : 1). Manusia tentunya berharap dapat mencari solusi dari
mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun informal.
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Tugas penyelesaian sengketa biasanya diserahkan kepada orang-orang
yang kuat dan dipercaya seperti kepala suku atau raja atau orang
bijaksana seperti pengadilan desa Panchayats atau Qadis (Ahmadi, 2006 :
5). Hubungan antar manusia yang dinamis dalam kehidupan
bermasyarakat terkadang rentan akan terjadinya konflik dan setiap konflik
harus diselesaikan untuk memulihkan kembali hubungan yang harmonis
dalam kehidupan masyarakat. Pemulihan konflik menjadikan hukum
menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi pokok hukum menyediakan
konflik atau sengketa mereka dan merampungkannya. Hukum berfungsi
sebagai sarana penyelesaian sengketa atau sebagai sarana penegak
keadilan (Arifin, 2016 : 178). Seperti diketahui, bahwa hukum memiliki
peranan sangat urgen dalam setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan
para pihak . Menyadari bahwa keinginan manusia mencari berbagai solusi
dalam menyelesaikan sengketa mengindikasikan bahwa penyelesaian
sengketa merupakan salah satu disiplin ilmu tertua yang dikenal manusia.
Oleh karenanya, penulis akan membahas penyelesaian sengketa pada
kegiatan pasar modal di Indonesia.

B. EPISTEMOLOGI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Dispute atau sengketa yaitu perselisihan serius (serious disagreement)
dalam suatu topik tertentu yang melibatkan aspek penting antara dua
pihak atau lebih. Sengketa dapat diartikan sebagai konflik atau kontroversi
(conflict or controversy) atau suatu argumentasi atau perselisihan
(agreemenet or disagreement) terutama terkait suatu hal resmi, contoh
antara pekerja dan pengusaha (Shidarta dkk, 2018 : 241). Penyelesaian
sengketa atau perselisihan dari luar pengadilan dikenal dengan alternatif
penyelesaian sengketa (ADR : Alternative Dispute Resolution). ADR
pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960 akibat
dari ketidakpuasan atas kelambatan, biaya tinggi, dan ketidakcakapan dari
proses litigasi (Mackie, 2000 : 1). ADR mulai mendapat pengakuan lebih
besar di tahun 1980-an dan awal 1990-an. Proses ADR diterapkan di
seluruh dunia dan menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa
atau perselisihan (Fiadjoe, 2004 : 1).
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Kata alternatif dalam ADR, dapat dipahami sebagai pilihan dalam
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Para pihak bebas memilih
bentuk dan tata cara penyelesaian di luar pengadilan untuk diterapkan
dalam menyelesaikan sengketanya berdasarkan perjanjian. Istilah
alternatif dapat dipahami sebagai bentuk proses penyelesaian sengketa
dengan metode pendekatan yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif.
Berbeda dengan litigasi, di mana para pihak bersengketa bersifat
konfrontatif dan non-konfrontatif (Shidarta dkk, 2018 :242). Alternatif
penyelesaian sengketa dapat digambarkan sebagai bentuk mekanisme
penyelesaian sengketa yang cepat atau alternatif dari proses pengadilan
yang Panjang. Istilah ADR dipercaya telah dipopulerkan dalam dunia bisnis
untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanpa melalui
pengadilan yang dipercayai akan membawa publisitas buruk, kerugian,
biaya tinggi, dan teknis (Shidarta, 2018).
Penyelesaian sengketa diberi pengetahuan hukum tidak di monopoli
oleh lembaga formal yang dibentuk negara melalui proses peradilan.
Terdapat sarana atau lembaga penyelesaian sengketa dalam masyarakat
yang tidak bersifat formal. Terkait dengan regulasi berbagai aktivitas
perekonomian, aspek penyelesaian sengketa (dispute settelement)
merupakan aspek yang harus mendapat perhatian. Studi Burg’s
menyatakan bahwa ada lima kualitas hukum yang harus dipenuhi dalam
menjaga agar pembangunan tetap kondusif, yaitu stability, predictability,
fairness, education and the special development abilities of the lawyers.
Kualitas the special development abilities of the lawyers, berkaitan dengan
kemampuan khusus profesi hukum untuk mencapai tujuan pembangunan
ekonomi. Kemampuan penyelesaian masalah hukum tidak semata
dilakukan secara hukum di pengadilan, melainkan mampu menganalisis
semua situasi bersifat non hukum terdapat dalam komunitas masyarakat.
Kemampuan professional hukum di bidang penyelesaian sengketa melalui
arbitrase perlu mendapat perhatian sebagai upaya menegakkan keadilan
untuk mewujudkan perdamaian yang sesuai dengan kemaslahatannya.
Keadaan ini penting dikarenakan dapat menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase dengan memahami dasar cara kerjanya (Arifin, 2016 : 184-185).
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Eksistensi penyelesaian sengketa di luar peradilan telah diakui dengan
pembentukan Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS 1999). Arbitrase cara
penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dikenal masyarakat
pembisnis. UUAAPS 1999 menyebutkan bahwa arbitrase sebagai cara
penyelesaian sengketa perdata di luar litigasi pengadilan berdasarkan
perjanjian arbitrase dibuat tertulis oleh para pihak bersengketa. Ketentuan
tersebut, berindikasi bahwa arbitrase forum penyelesaian sengketa di luar
pengadilan ditunjuk sesuai keinginan para pihak bersengketa (Susilawety,
2013 : 17).
Berbagai bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa,
diantaranya :
1. Negosiasi. Negosiasi merupakan proses unik di mana keterlibatan
pihak ketiga netral tidak diperlukan. Para pihak bersengketa
mengontrol sendiri proses dan hasilnya. Ini berbeda dengan proses
APS lain, seperti halnya mediasi, yang mana pihak ketiga netral
diperlukan untuk memfasilitasi negosiasi antara pihak bersengketa.
Negosiasi dilakukan semata-mata didasari oleh kebijaksanaan pihak
bersengketa dan hanya patuh pada ketentuan-ketentuan mereka
tetapkan sendiri. Negosiasi merupakan proses paling umum digunakan
dan alat utama penyelesaian sengketa. Negosiasi sebagai sarana dasar
untuk mendapatkan apa yang anda inginkan dari orang lain. Negosiasi
dilakukan sebagai komunikasi timbal balik (forth and back
communication) dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika Anda
dan pihak lain memiliki beberapa kepentingan harus dibagi Bersama
dan lain menentangnya.
2. Mediasi. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa populer. Mediasi
dapat digunakan penyelesaian berbagai sengketa, seperti sengketa
antar-individu, sengketa bisnis, dan lain-lain. Mediasi merupakan
negosiasi yang difasilitasi, artinya mediasi terdapat proses negosiasi
melibatkan pihak ketiga netral, disebut sebagai mediator. Mediator
membantu pihak bersengketa bernegosiasi untuk menyelesaikan
sengketa. Menurut Brown dan Marriot memberikan definisi mediasi
“ a facilitative process in which disputing parties engage the assistance
of an impartial third party, the mediator, who helps them to try to
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arrive at an agreed resolution of their dispute. The mediator has no
authority to make any decisions that are binding on them, but uses
certain procedures, techiques and skills to help them to negotiate an
agreed resolution of their dispute with-out adjudication”. Mediasi
memiliki beberapa jenis yaitu diklasifikasi menjadi lima kategori
sukarela, wajib, fasilitasi, evaluatif, dan transformatif mediasi.
3. Konsiliasi yaitu suatu penyelesaian sengketa berkaitan investasi pihak
ketiga/konsiliator, yang mana konsiliator bersifat aktif, mengambil
inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian,
yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.
Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu
kesepakatan, maka pihak ketiga dapat mengajukan usul solusi jalan
keluar dari sengketa. Oleh karenanya, konsiliator tidak berwenang
membuat putusan, namun hanya berwenang membuat rekomendasi,
pelaksanaannya sangat bergantung pada iktikad baik para pihak.
4. Arbitrase sebagai bentuk adjudikasi di mana pembuat keputusan
netral bukan seorang hakim atau pejabat lembaga pemerintahan.
Arbitrase dikategorikan sebagai bentuk adjudikasi karena dalam
prosesnya seorang adjudicator memutuskan hasil sengketa. Ada dua
bentuk arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional.
Arbitrase ad hoc yaitu arbitrase tidak terlembaga, artinya arbitrase ad
hoc bersifat insidentil, dibentuk khusus untuk memeriksa dan
memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu
tertentu. Arbitrase ad hoc dibentuk setelah sengketa terjadi dan
keberadaannya berakhir setelah sengketa diputuskan. Arbiter dalam
arbitrase ad hoc bisa langsung dipilih oleh para pihak atau melalui
bantuan pengadilan (Shidarta dkk, 2018 : 244-252).
Pada dasarnya akar dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa
tentunya karena adanya perundingan dan hasil kata sepakat seperti
negosiasi dan mediasi, segala efektivitas sangat ditentukan dari iktikad
baik para pihak dengan menaati hasil rundingan atau sepakat tersebut.
Secara teori seharusnya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak
dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak guna memenuhi sepakat
damai dengan secara rela dari para pihak guna mendapatkan win-win
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solution, sehingga tidak ada unsur paksa dari pihak ketiga guna mencapai
hasil akhir dari proses perundingan. Setiap tindakan salah satu pihak
bertentangan dengan hasil sepakat tersebut menjadi tindakan wanprestasi
(Ruru, 2007). UU No.30/1999 dalam Bab II pasal 6 secara jelas mengatur
dasar-dasar Mediasi yang mana sangat tergantung dari iktikad baik para
pihak dan hasilnya juga sangat ditentukan sepakat dari para pihak. Tidak
ada ancaman apabila salah satu pihak tidak melakukan sepakat mediasi
selain ancaman tuntutan wanprestasi dari pihak berkepentingan.

C. URGENSI PENYELESAIAN
ARBITRASE

SENGKETA

MELALUI

LEMBAGA

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi
tuntutan dan kebutuhan setiap negara di seluruh dunia. Persaingan usaha
dari waktu ke waktu menjadi semakin kompleks, terutama dalam
memperoleh peluang pasar dan transaksi perdagangan dunia. Kemudian,
hal itu juga menimbulkan tantangan yang semakin kompetitif, globalisasi
ekonomi dan liberalisasi perdagangan juga memberikan kesempatan
terbuka bagi setiap negara untuk mengembangkan kemampuan
perekonomiannya yang diharapkan dapat mengikuti tuntutan globalisasi
ekonomi dan perdagangan bebas dunia. Globalisasi ekonomi dan
liberalisasi perdagangan memiliki tujuan yaitu menghapuskan pada setiap
hambatan dalam perdagangan. Sehingga semua pelaku bisnis diharapkan
dapat dengan mudah melakukan kegiatan perdagangan di pasar global.
Namun, kemudahan tersebut justru menimbulkan dampak yang kurang
menguntungkan bagi para pembisnis, yaitu bertambah ketatnya
persaingan dan tingginya tuntutan efisiensi di bidang perdagangan dan
ekonomi. Sebagai, akibatnya untuk mengantisipasi dampak tersebut
mengharuskan pemerintah di setiap negara untuk menyusun
menyediakan berbagai macam kebijakan yang adequate dan reliable untuk
menghadapi dan memperlancar perdagangan bebas (Sugianto, 2013 : 1-2).
Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.8/1995,
pasar modal dinyatakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek. Penjualan efek saat penawaran umum
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kepada masyarakat tentunya merujuk pada tata cara yang diatur dalam
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan undangundang No.8/1995 merupakan landasan kukuh dan kepastian hukum bagi
semua pihak dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal (Manan,
2015:9).
Perjanjian menjadi fondasi dalam kerja sama penerbit surat utang dan
para investor sebagai perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam
dari si debitor (penerima utang), dan investor pembeli surat utang sebagai
kreditor (pemberi utang). Apabila penerbit surat utang menjadi ingkar janji
atau gagal bayar, maka investor bias mengajukan gugatan perdata melalui
pengadilan negeri atau permohonan pailit melalui pengadilan niaga.
Kemudian, pembeli surat utang memiliki hak untuk mengajukan klaim atas
harta paliti si debitor, sehingga dampaknya membuat penerbit surat utang
lebih berhati-hati saat mengatur portofolio utang (Serfiyani, 2018 :16-17).
Hobbes menyimpulkan bahwa tanpa kontrak (perjanjian), kehidupan
manusia menjadi terpencil, melarat, keji, brutal, dan sesaat. Wesley
Newcombe Hohfeld mengatakan kata hak memiliki pengertian berbeda
namun bergantung pada konteks pemahamannya, seperti pengertian hak
pada konteks moral, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya (Sugianto,
2013 : 75). Keberadaan perjanjian dalam hal ini untuk memfasilitasi proses
pertukaran hak dan kewajiban sukarela tersebut. Ketika pertukaran hak
dan kewajiban tidak sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam
perjanjian, terutama menyangkut hal-hal di masa akan datang, proses
awal yang sukarela ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan oleh
pihak yang merasa diuntungkan. Klausul baku perjanjian menjadi syarat
sangat penting dengan isi detil dan rinci guna menjamin pertukaran hak
dan kewajiban yang dapat dijadikan pegangan oleh para pihak (Sugianto,
2013: 80).
Secara sederhana, penyelesaian sengketa merupakan salah satu upaya
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keadilan di dalam
menyelesaikan suatu masalah hukum atau sengketa berkaitan dengan
suatu perikatan atau perjanjian. Penyelesaian sengketa merupakan cara
untuk membuat alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah. Pihakpihak yang melakukan perjanjian, adakalanya mengalami permasalahanpermasalahan yang mungkin timbul dari adanya perjanjian tersebut.
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Permasalahan tersebut tidak selalu diselesaikan secara damai oleh
masing-masing pihak yang bermasalah. Hingga akhirnya permasalahan
tersebut, membutuhkan pihak lain untuk membantu menyelesaikannya.
Penyelesaian sengketa bias dilakukan dengan bantuan orang lain (mediasi),
melalui Lembaga atau badan hukum, dan pengadilan (Tambunan, 2019 :
355).
Pengaturan hukum arbitrase dalam perundang-undangan bisa
dilakukan dengan mengikuti salah satu dari tiga metode, yaitu : a)
pengaturan terperinci, b) pengaturan ringkas, atau c) jalan tengah.
UUAAPS 1999 tampak mencerminkan ketentuan bersifat jalan tengah
dengan mengadopsi prinsip berdasarkan aturan arbitrase UNCITRAL
Model Law. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase telah diakui
oleh PBB dengan bentuk badan khusus UNCITRAL. Validitas dan yurisdiksi
arbitrase di Indonesia dirujuk UUAAPS 1999 yang memberikan legitimasi
atas keberadaan institusi arbitrase, tidak hanya memuat regulasi hukum
formil secara utuh mengenai arbitrase domestic atau nasional, namun
disatukan dengan pelaksanaan tugas arbitrase internasional. Penyelesaian
sengketa arbitrase dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga
arbitrase nasional atau internasional sesuai kesepakatan pihak
bersengketa, dengan mengikuti aturan hukum yang diberlakukan dari
lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak (Arifin, 2016).
Arbitrase menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa para
pihak yang menyerahkan kewenangan kepada pihak netral yang disebut
dengan arbiter, guna mendapatkan putusan. Arbitrase memiliki kemiripan
sistem beracara dengan litigasi pengadilan, dan arbiter mirip hakim,
namun ada beberapa perbedaan mendasar, seperti :
1. Jika arbitrase sifatnya tertutup untuk umum, namun pengadilan
sifatnya terbuka untuk umum;
2. Tuntutan arbitrase dapat terjadi berdasarkan perjanjian arbitrase,
sedangkan pengadilan pengadilan tidak membutuhkan persetujuan
pihak lawan;
3. Proses bicara arbitrase fleksibel, sedangkan pengadilan kaku;
4. Arbiter dapat dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim tidak
dapat dipilih oleh para pihak;
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5. Putusan arbitrase bersifat final, sedangkan pengadilan dapat
mengajukan ketidakpuasan ke pengadilan lebih tinggi yaitu banding,
kasasi, dan PK (peninjauan kembali);
6. Hakim mengenal yurisprudensi, arbiter tidak;
7. Hakim cenderung memutus perkara atas dasar ketentuan hukum,
arbiter dapat pula memutuskan atas dasar keadilan dan kepatutan
(Tim BEJ, 2007).
Undang – Undang Republik Indonesia No.30/1999 mengatur tentang
lembaga non litigasi sebagai alternatif upaya menyelesaikan pertikaian
melalui prosedur yang disepakati para pihak, melalui cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Bila dilihat dari UndangUndang No.30/1999 pihak yang terlibat dalam arbitrase diantaranya :
1. Arbiter, yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh Lembaga
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu
yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Para pihak setuju
bahwa sengketa mereka dapat diselesaikan melalui lembaga non
litigasi yaitu arbitrase dan mereka memberikan wewenang, maka
arbiter memiliki otoritas menentukan putusannya terkait hak dan
kewajiban para pihak manakala tidak diatur dalam perjanjian mereka.
Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi
syarat, cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35
tahun, tidak ada ikatan sedarah keluarga sampai garis (sederajat)
kedua pihak yang bersengketa, tidak ada unsur kepentingan finansial
atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, diperlukan pengalaman
cukup lama di bidangnya paling singkat 15 tahun. Para penegak
hukum dari ASN dilarang menjadi arbiter.
2. Lembaga arbitrase, yaitu badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu,
Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat
suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
Lembaga arbitrase tentunya memiliki kelebihan, menjamin
kerahasiaan sengketa, efisiensi waktu guna menghindari kelambatan
akibat prosedur dan administrasi, arbiter berpengalaman dapat dipilih
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oleh mereka yang bersengketa, dengan latar belakang yang dapat
diyakini mampu menyelesaikan sengketanya dengan menerapkan
kejujuran dan keadilan, kemudian para pihak juga diberikan pilihan
hukum guna penyelesaian masalahnya berdasarkan proses dan
dimana arbitrase dilakukan, putusan arbiter merupakan putusan yang
mengikat para pihak dengan melalui prosedur sederhana atau dapat
langsung dilakukan.
3. Pemohon, yaitu pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.
4. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase (Tambunan, 2019 : 361-362).
Undang-Undang No.30/1999 pasal 5 mengatur syarat bila perkara
dapat diselesaikan hanya melalui arbitrase pada sengketa perdata dagang.
Arbitrase tidak akan terjadi apabila para pihak tidak sepakat damai dalam
penyelesaian sengketanya. Sedangkan UU tersebut juga memberikan
saran yang diatur dalam pasal 6 yaitu :
1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para
pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada
iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di
pengadilan negeri;
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif
penyelesaian sengketa, diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh
para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari dan hasilnya
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau
beda pendapat sebagaimana dimaksud tidak dapat diselesaikan, maka
atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli
maupun melalui seorang mediator;
3. Apabila para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari dengan
bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang
mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak
berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat
menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah
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penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama tujuh hari usaha
mediasi harus sudah dapat dimulai;
4. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator,
dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama tiga
puluh hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang
ditandatangani oleh semua pihak yang terkait;
5. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara
tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan
dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam
waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan (Tambunan,
2019 : 362-363)
UU tersebut juga mengatur apabila para pihak tidak dapat mencapai
sepakat pemilihan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat
menunjuknya atau dibentuk majelis hakim, ini diatur dalam pasal 13.
Dalam hal itu, para pihak bersepakat bahwa sengketa timbul akan
diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, sehingga para pihak juga
berkewajiban untuk mencapai kesepakatan tentang mengangkat satu
arbiter. Secara administratif, pemohon arbitrase juga wajib mengajukan
tertulis, tercatat, menggunakan alat yang diakui dan ditetapkan
selambatnya 14 hari setelah termohon menerima usulan pemohon
berdasarkan pasal 13 ayat 2 (Atikah, 2018 : 145-146).
Arbitrase memang berbeda dengan mediasi dan negosiasi. Dalam
arbitrase, arbiter memutuskan hak-hak para pihak berdasarkan bukti atau
dokumen lain yang mereka serahkan, sementara dalam mediasi dan
negosiasi, mediator dan negosiator tidak memiliki kewenangan untuk
memutuskan masalah. Pihak-pihak yang bersengketa menentukan
hasilnya sendiri. Memang secara praktik, pemeriksaan perkara arbitrase
mirip dengan litigasi, namun tidak terlalu formal sesuai dengan aturan
hukum dan prosedur sebagaimana halnya dalam adjudikasi publik. Dengan
demikian, arbitrase menjadi metode penyelesaian sengketa di mana pihak
yang bersengketa, berdasarkan kesepakatan Bersama, setuju untuk
menyelesaikan perselisihan mereka oleh pihak ketiga yang netral, yaitu
arbiter (Shidarta dkk, 2018: 252).
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Dalam Undang-Undang No.30/1999 ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam acara penyelesaian sengketa melalui arbitrase,
meliputi :
1. Sifat pemeriksaan sengketa arbitrase dilakukan secara tertutup oleh
arbiter. Dalam proses penyelesaian arbitrase tentunya menggunakan
Bahasa Indonesia, namun para pihak diberikan kebebasan untuk
menggunakan Bahasa lain selama mendapatkan persetujuan dari
arbiter atau majelis arbitrase.
2. Pihak yang bersengketa memiliki kesamaan baik hak dan kesempatan
saat mengeluarkan pendapat. Kebolehan diwakili oleh kuasa para
pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya saat proses
penyelesaian sengketa, apabila terdapat unsur kepentingan yang
terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh mereka yang bertikai,
lalu arbiter atau majelis arbitrase menyetujui yang selanjutnya
memeriksa perkara tersebut. Di dalam perjanjian yang dibuat oleh
mereka secara tertulis secara tegas merinci secara bebas terhadap
lembaga penyelesaian melalui non litigasi arbitrase dalam beracara
selama pemeriksaan sengketa sepanjang memenuhi peraturan hukum
Indonesia.
3. Segala perkara yang masuk melalui lembaga arbitrase, para pihak
tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tentang beracara
selama pemeriksaan, sehingga arbiter memiliki hak untuk memeriksa
dan memutus sesuai ketentuan yang ditetapkan. Para pihak memiliki
sepakat memilih beracara arbitrase, waktu dan lokasi atau tempat
diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat
arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan
menentukan.
4. Berdasarkan keinginan pengajuan permohonan oleh salah satu pihak,
arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan sela lainnya
untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk
penetapan sita jaminan, memerintahkan untuk menitip benda atau
barang penitipan barang pada orang lain atau pihak ketiga, atau
menjualnya dikarenakan barang mudah rusak.
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5. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan
menggunakan Lembaga arbitrase nasional atau internasional
berdasarkan kesepakatan para pihak. Proses penyelesaian sengketa
melalui lembaga arbitrase, tentunya dilakukan berdasarkan aturan
hukum yang berlaku dan formil lembaga saat memilih, kecuali
ditetapkan lain oleh para pihak.
6. Setiap dokumen atau bukti diterjemahkan ke Bahasa yang disetujui
oleh arbiter.
7. Segala pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara
tertulis. Pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan bilamana para pihak
sepakat dan arbiter menyetujuinya.
8. Arbiter memiliki otoritas dalam menentukan tempat arbitrase kecuali
para pihak sepakat menentukannya. Arbiter juga mendengar
keterangan saksi atau melakukan pertemuan apabila diperlukan di
tempat tertentu di luar arbitrase dilakukan.
9. Arbiter melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli dengan
hukum formil perdata. Arbiter juga dapat melakukan pemeriksaan
terhadap barang yang menjadi sengketa para pihak. Apabila dianggap
perlu, para pihak akan dipanggil secara patut dan sah dalam
pemeriksaan.
10. Pemohon wajib menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter
berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. Pasca menerima surat
pemohon, arbiter menyerahkan satu salinan kepada termohon
disertai perintah bahwa termohon harus memberikan respon dan
jawaban tertulis paling lambat empat belas hari sejak diterima salinan
tuntutan termohon.
11. Para pihak datang menghadap hari yang telah ditetapkan, arbiter
melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Apabila damai
sepakat, maka arbiter akan membuat akta perdamaian final dan
mengikat pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi
ketentuan perdamaian.
12. Pemeriksaan terhadap sengketa diselesaikan paling lama seratus
delapan puluh hari sejak arbiter terbentuk (Tambunan, 2019 : 365368).
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Proses pemeriksaan arbitrase oleh arbiter berbeda dengan peradilan
oleh hakim. Pemeriksaan peradilan lebih formal dengan memakai dan
terikat pada ketentuan hukum acara yang mengatur mekanisme
penyelesaian sengketa. Prosedur pemeriksaan arbitrase dapat ditentukan
berdasarkan kooperatif para pihak bersengketa dengan mengedepankan
iktikad baik sehingga tidak terikat formal dengan ketentuan hukum formil.
Pemeriksaan melalui pengadilan bersifat bertingkat dengan mengenal
upaya banding dan kasasi, sedangkan arbitrase tidak mengenal sistem
upaya hukum dan putusannya bersifat final dan mengikat (Arifin, 2016 :
232).
Penyelesaian sengketa pasar modal memiliki kekhususan lembaga non
litigasi yang dinamakan dengan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia). BAPMI dibentuk guna memenuhi kebutuhan para pihak yang
bergerak pada pasar modal dari segala aktivitas transaksi efek dan muncul
sengketa baik vendor atau penyedia jasa. Perjanjian menjadi unsur utama
terlaksananya transaksi pasar modal. BAPMI memberikan jasa bagi para
pihak yang bersengketa diluar jalur pengadilan (out-of-court dispute
settlement). Penyelesaian melalui jalur BAPMI, tentunya sudah disepakati
oleh para pihak yang bersengketa. Efek memang selalu menjadi perantara
pedagang efek. Emiten ada yang mengeluarkan efek yang sifatnya ekuitas,
yang mana efek itu berbentuk saham atau efek yang bisa ditukar dengan
saham, atau efek yang mengandung hak guna mendapatkan saham.
BAPMI hanya menyediakan 4 jenis layanan penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu :
pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase (Soetiono, 2016 :
24).
Putusan arbitrase menjadi hal yang sangat ditunggu oleh para pihak.
Putusan arbitrase harus memuat :
1. Kepala putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa;
2. Nama lengkap dan alamat para pihak;
3. Uraian singkat sengketa;
4. Pendirian para pihak;
5. Nama lengkap dan alamat arbiter;
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6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai
keseluruhan sengketa;
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat
dalam majelis arbitrase;
8. Amar putusan;
9. Tempat dan tanggal putusan;
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase (Tambunan, 2019 : 368)
Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter
dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak memengaruhi kekuatan
berlakunya putusan. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan, harus
dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka
waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Apabila pemeriksaan
sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari
sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Arbiter mengambil putusan
berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap
penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.
Putusan diucapkan dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah
pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama empat belas hari setelah
putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada
arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan
atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. UU
No.30/1999 pasal 70 mengatur tentang para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan putusan arbitrase, bilamana mengandung
unsur-unsur :
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa (Tambunan, 2019 : 368-369).
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BAPMI memiliki sejumlah peraturan beracara penyelesaian sengketa
perdata pasar modal bagi para pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia. Berdasarkan Nomor 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan
Acara Arbitrase, terkait arbiter dilarang memberikan atau menawarkan
bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara professional atau
personal kepada pihak yang bersengketa, termasuk memberikan nasihat
atau opini hukum selama berkaitan posisi hukum para pihak (pasal 2 ayat
4). Para pihak juga diminta untuk mengedepankan asas iktikad baik dan
bermartabat selama penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan
kooperatif dan non-konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian
melalui jalur litigasi (pengadilan) dan lembaga arbitrase lainnya (pasal 2
ayat 3). Rangkaian penyelesaian sengketa pasar modal di BAPMI, memiliki
aturan yang merujuk pada UU No.30/1999.
BAPMI sendiri adalah arbitrase kelembagaan pasar modal terbentuk
dari mekanisme dan karakteristik bisnis di bidang pasar modal. Lembaga
ini hanya menerima perkara perdata yang relevansi dengan kegiatan pasar
modal, dan hanya menerima oleh para pihak yang bersengketa. Surat
permintaan wajib memiliki dasar sepakat tertulis para pihak bahwa
sengketa diselesaikan melalui BAPMI. Tanpa adanya kesepakatan, BAPMI
tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dimaksud. BAPMI
tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang masuk
lingkup pidana dan administrasi (BEJ, 2007).
Berdasarkan UU No.30/1999 pasal 9, Perjanjian arbitrase dibuat
setelah muncul sengketa harus dibuat secara tertulis, jika perlu dibuat
dalam bentuk akta notaris, dan harus memenuhi substansi sebagai
berikut :
1. Adanya masalah yang diperkarakan;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak dan arbiter;
3. Tempat arbitrase;
4. Nama lengkap sekretaris : panitera pengganti dalam pengadilan;
5. Jangka waktu arbitrase;
6. Pernyataan kesediaan arbiter;
7. Pernyataan para pihak bersedia menanggung biaya arbitrase. Apabila
tidak menyebutkan salah satu dari tersebut di atas, maka perjanjian
arbitrase menjadi batal demi hukum (BEJ, 2007).
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Masih banyak masyarakat yang belum paham dalam membuat
perikatan (perjanjian) serta hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian. Masih banyak tidak menyadari untuk memasukkan klausul
tanpa dipelajari terlebih dahulu dari karakteristik industri. Namun
demikian, dibutuhkan kata sepakat para pihak dalam menyelesaikan
setiap konflik melalui jalur perdata, namun memang tidak sedikit yang
memilih di luar jalur litigasi pengadilan, sehingga mengakibatkan perkara
yang masuk ke BAPMI tidak dapat diproses dikarenakan klausul para pihak
terkait dengan forum penyelesaian sengketa.

D. RANGKUMAN MATERI
Alternatif penyelesaian sengketa pasar modal melalui lembaga
arbitrase sangat dimungkinkan bagi para pihak yang bersengketa guna
mencari win-win solution dari adanya wanprestasi perjanjian yang
dilakukan oleh salah satu pihak terkait pasar modal. Penyelesaian
sengketa melalui BAPMI hanya menerima perkara perdata pasar modal
saja dengan merujuk UU Alternatif Penyelesaian Sengketa No.30/1999.
Eksistensi penyelesaian sengketa di luar peradilan telah diakui dengan
pembentukan Undang—Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS 1999). Arbitrase cara
penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dikenal masyarakat
pembisnis. UUAAPS 1999 menyebutkan bahwa arbitrase sebagai cara
penyelesaian sengketa perdata di luar litigasi pengadilan berdasarkan
perjanjian arbitrase dibuat tertulis oleh para pihak bersengketa. Ketentuan
tersebut, berindikasi bahwa arbitrase forum penyelesaian sengketa di luar
pengadilan ditunjuk sesuai keinginan para pihak bersengketa. Arbitrase
memang berbeda dengan mediasi dan negosiasi. Dalam arbitrase, arbiter
memutuskan hak-hak para pihak berdasarkan bukti atau dokumen lain
yang mereka serahkan, sementara dalam mediasi dan negosiasi, mediator
dan negosiator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah.
Pihak-pihak yang bersengketa menentukan hasilnya sendiri. Memang
secara praktik, pemeriksaan perkara arbitrase mirip dengan litigasi, namun
tidak terlalu formal sesuai dengan aturan hukum dan prosedur
sebagaimana halnya dalam adjudikasi publik. Dengan demikian, arbitrase
menjadi metode penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa,
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berdasarkan kesepakatan Bersama, setuju untuk menyelesaikan
perselisihan mereka oleh pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter.
Penyelesaian sengketa pasar modal memiliki kekhususan lembaga non
litigasi yang dinamakan dengan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia). BAPMI dibentuk guna memenuhi kebutuhan para pihak yang
bergerak pada pasar modal dari segala aktivitas transaksi efek dan muncul
sengketa baik vendor atau penyedia jasa. Perjanjian menjadi unsur utama
terlaksananya transaksi pasar modal. BAPMI memberikan jasa bagi para
pihak yang bersengketa diluar jalur pengadilan (out-of-court dispute
settlement). Penyelesaian melalui jalur BAPMI, tentunya sudah disepakati
oleh para pihak yang bersengketa. Efek memang selalu menjadi perantara
pedagang efek. Emiten ada yang mengeluarkan efek yang sifatnya ekuitas,
yang mana efek itu berbentuk saham atau efek yang bisa ditukar dengan
saham, atau efek yang mengandung hak guna mendapatkan saham.
BAPMI hanya menyediakan 4 jenis layanan penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu :
pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.
TUGAS DAN EVALUASI
1. Terangkan definisi alternatif penyelesaian sengketa dalam pasar
modal?
2. Apa saja yang menjadi syarat penyelesaian sengketa pasar modal
menurut UU No.30/1999?
3. Bolehkah pihak bersengketa mengajukan arbiter yang ahli dibidangnya?
Jelaskan!
4. Apakah putusan arbitrase melalui BAPMI menyelesaikan sengketa
pasar modal bersifat final?
5. Apa dampak dari tidak ada kata sepakat pihak bersengketa terhadap
penyelesaian sengketa pasar modal melalui BAPMI?
6. Apakah BAPMI dapat menolak, apabila sengketa tidak sesuai dengan
ciri khas penyelesaian sengketa yang dikategorikan oleh BAPMI
dengan merujuk UU No.30/1999) Jelaskan!
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PELANGGARAN-PELANGGARAN
DALAM PASAR MODAL
Sakirah, S.H., M.H
STAI DDI Pangkep
A. PENDAHULUAN
Pada perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan
suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang
telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam
kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank.
Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di
antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan
ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki
kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal.
Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna
menginvestasikan dana yang dimilikinya (Rahardiyan, 2014).
Pasar Modal dapat diartikan suatu pasar dimana dana-dana jangka
panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana
jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi
sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya
berbentuk saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal No. 8
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Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian kepada pasar modal
sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
(Wijayani, 2020). Pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihakpihak tertentu untuk memperkaya dirinya dengan cara melawan hukum.
Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangat rawan
terhadap tindak pidana seperti penipuan dan manipulasi pasar. Tindak
pidana di bidang ini punya karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah
barang yang menjadi objek adalah informasi (Wijayani, 2020).
Kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya
pelanggaran-pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis
administrative, seperti tidak menyampaikan atau terlambat
menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar
modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga
pengawas di pasar modal dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas
pasar modal seperti manipulasi pasar (market manipulation). Pelanggaran
praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek tentunya
menyebabkan kerugian bagi para pelaku pasar modal lainnya. Pihak- pihak
yang dirugikan terkait kasus tersebut khususnya para investor, sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal tentunya berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum oleh otoritas pengawas pasar modal

B. KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM PASAR MODAL
Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas
dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Persoalan
terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan
berdasarkan beberapa alasan, antara lain: kesalahan pelaku, kelemahan
aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan
peraturan. Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan
hukum yang menyangkut perlindungan dan penegakan hukum yang
semakin penting. Dikatakan penting karena, lembaga pasar modal
merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara
(intermediary) yang menghubungkan kepentingan pemakai dana dan para
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pemilik dana. Dengan demikian perangkat perundang-undangan yang
mengatur mengenai pasar modal diharapkan dapat memberi kontribusi
positif bagi penegakan hukum di dalam memberi jaminan dan kepastian
hukum kepada pelaku pasar modal (M. Umar Saifuddin, 2020).
Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada
beberapa macam, antara lain penipuan (fraud), manipulasi pasar (market
manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading). UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang
kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi,
dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi
kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar
proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat
sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal
Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama (Serfianto, 2010).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah
mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal
beserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi:
1. Penipuan (Fraud)
Pada tindak pidana penipuan, pihak yang melakukan penipuan
maupun pihak yang turut membantu melakukan (deelneming) penipuan
sama-sama terancam sanksi pidana (Leden, 2014). Kata deelneming
berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan
kata ”menyertai” dan deelneming menjadi ”penyertaan” (Leden, 2014).
Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan
kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika
hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut alleen
dader (Leden, 2014).
Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnya terdiri atas (Ratu,
2019):
a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap
peserta dihargai sendiri-sendiri;
b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari
peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.
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Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang
telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana
di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu
pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan saja.
Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55
dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di
dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi:
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan
perbuatan itu;
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan,
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan.
Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal
90 huruf c juga menyatakan bahwa membuat pernyataan tidak benar
mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang
material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai
keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk
menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau
Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli
atau menjual Efek.
Larangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam
perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun tak lepas
dari jerat pasal ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 378 tentang penipuan, disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:
a. Melawan hukum;
b. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
c. Tipu muslihat;
d. Rangkaian kebohongan;
e. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

156 | Hukum Pasar Modal

www.penerbitwidina.com

Terkait dengan pengertian KUHP tentang penipuan, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 juga memberikan beberapa spesifikasi mengenai
pengertian penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek
yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek
yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek
maupun diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik. Mengenai
pengertian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana
ditentukan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
menegaskan bahwa hal tersebut termasuk membuat pernyataan yang
tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta
yang material (pajarrahmatuloh, 2020).
2. Manipulasi Pasar (market manipulation)
Manipulasi Pasar adalah perbuatan tindak pidana atau perbuatan
melawan hukum, yang merupakan atau menjadi salah satu bab yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal,
Manipulasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara
langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran
semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau
harga efek di bursa efek.
Tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan
yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan
menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif, keadaan pasar atau
harga dari satu efek di bursa efek, melakukan jual beli yang tidak
mengakibatkan terjadinya perubahan Pemilik Penerima Manfaat, atau
transaksi semu.
Seperti namanya (manipulasi pasar) tindakan ini hanya terjadi di pasar
sekunder (di bursa) yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui
penawaran umum didaftarkan (listing) di salah satu bursa efek yang ada.
Manipulasi ini terutama akan lebih mudah dilakukan di bursa-bursa di
mana jumlah investor relatif sedikit. Karena dengan demikian antara satu
investor dengan investor lainnya dapat saling berhubungan untuk
mengadakan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang maksudnya untuk
memanipulasi pasar. Selain itu manipulasi pasar ini dapat juga dilakukan
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dengan transaksi tanpa adanya saham atau tanpa adanya pengalihan hak
atas saham (Tampi, 2010).
Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 92
menyatakan bahwa setiap tindak, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau
lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga
efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi
pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, unsur-unsur tindakan
yang dilarang adalah (Tampi, 2010):
a. melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak
langsung.
b. menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun.
c. dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau
menahan efek.
Sebagaimana ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Penanaman Modal,
setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 92 tersebut diatas, diancam
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp 15 miliar. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai
jenis kejahatan ini berikut ini diberikan ilustrasi tentang modus-modus
yang digunakan oleh pialang di bursa untuk melakukan manipulasi pasar:
a. Transaksi semu
Sebagaimana jual beli lainnya dimanapun maka jual beli di bursa
merupakan suatu jual beli dalam arti yang sebenarnya yaitu jual beli yang
harus dilakukan dengan adanya arus barang (dari penjual). Apabila salah
satu dari kedua unsur ini tidak ada (terutama tidak ada barang) maka jual
beli (transaksi) tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai suatu transaksi
semu (wash sales) yaitu transaksi yang tidak diikuti oleh adanya
perubahan Pemilik Penerima Manfaat (beneficial owner) (Tampi, 2010).
Transaksi semu ini kadang-kadang juga dilakukan untuk menstabilkan
harga suatu saham atau juga dengan maksud untuk mendapatkan
(mengisi) porsi asing. Tindakan yang terakhir ini (untuk mengisi porsi asing)
misalnya dilakukan atas saham-saham yang memang sangat digemari oleh
investor asing. Saham-saham “laris” ini biasanya sudah habis terbeli dalam
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catatan bursa tetapi karena
saham-saham pendiri masih akan
diperdagangkan maka sebenarnya masih ada sejumlah saham baik dari
pendiri maupun pemegang saham lokal yang masih dapat dibeli (Indonesia,
1993).
Tujuan dari transaksi ini adalah sederhana saja yaitu memberikan
gambaran bahwa saham tersebut memang likuid atau untuk mendapatkan
nota transaksi yang berstatus asing sehingga ketika saham-saham pendiri
telah boleh dijual (8 bulan kemudian) pialang ini dapat menggunakan nota
transaksi hasil transaksi semu dengan status asing tersebut untuk
mengklaim saham lokal yang kemudian dibelinya sebagai saham asing.
Cara -cara seperti ini dipergunakan karena saham-saham asing ini memang
mempunyai perbedaan harga (spread) yang cukup tinggi (Tampi, 2010).
b. Pembentukan Harga
Cara ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu
transaksi pada harga tertentu. Transaksi seperti ini dapat dilakukan baik
dengan menaikkan atau menurunkan harga sehingga tujuan pembentukan
harga ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya seorang
nasabah (pemodal) menyuruh dua broker untuk melakukan transaksi pada
suatu harga tertentu. Cara lain adalah seorang pemodal menyuruh
temannya untuk melakukan order jual atau beli pada satu broker
sedangkan dia sendiri melakukan order jual atau beli pada broker lainnya
dengan harga yang telah dibentuk tersebut (pajarrahmatuloh, 2020).
3. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka
yang tergolong orang dalam perusahaan (dalam arti luas), perdagangan
mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang
dalam (inside information) yang penting dan belum di buka untuk umum.
Dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut
mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi,
langsung atau tidak langsung, atau merupakan keuntungan jalan pintas
(Yulfasni, 2005). Perdagangan orang dalam (insider trading) merupakan
salah satu kejahatan di bidang Pasar Modal yang mempunyai karakteristik
yang sangat khas. Objek kejahatan ini adalah informasi yang sifatnya
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material dan belum terbuka untuk umum, sehingga orang dalam
memanfaatkannya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, baik secara
perorangan maupun secara kolektif.
Praktik insider trading terjadi apabila seseorang membeli atau menjual
saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak publik sifatnya.
Posisi investor yang memperoleh informasi dari orang dalam tersebut
lebih baik dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham.
Mereka melakukan perdagangan saham yang tidak fair. Sebab, praktik
insider trading menciptakan distorsi pada harga saham, karena harga
saham tersebut tidak direfleksikan berdasarkan informasi pasar yang
efisien. Untuk menghindari akibat yang berpotensi merugikan dan
melindungi investor dari praktik insider trading (Raywidjaja, 2001).
a. Pelaku Insider Trading
Pengaturan insider trading terdapat di dalam Undang Undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM ) pasal 95 sampai 98 UndangUndang tersebut. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal menyatakan bahwa Orang dalam dari Emiten atau
Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang
melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
1) Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
2) perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau
Perusahaan Publik yang bersangkutan.
Insider trading adalah suatu praktek yang dilakukan orang dalam
perusahaan (corporate insider) pada perdagangan saham dengan
menggunakan informasi yang mengandung fakta material yang dimilikinya,
sedangkan informasi itu belum terbuka (tersedia) untuk umum (Asril
Sitompul, 2007). Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 96 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa,
Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:
1) mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan
atas Efek dimaksud; atau
2) memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut
diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan
pembelian atau penjualan atas Efek
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Informasi dalam insider trading adalah informasi material yang
penting dan belum dibuka untuk umum (undisclosed information),
misalnya: merger, konsolidasi dan akuisisi; pemecahan saham dan
pembagian dividen saham; tuntutan hukum yang penting terhadap
perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan; pendapatan dan
deviden yang luar biasa; perolehan atau kehilangan kontrak
penting;produk atau penemuan baru yang berarti;perubahan tahun fiskal
perusahaan; perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting
dalam manajemen; perolehan atau kehilangan kontrak penting;tuntutan
hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris
perusahaan; pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek
yang bersifat utang; penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau
secara terbatas yang material jumlahnya (Wijayani, Insider Trading dalam
Perspektif Fraud Diamod, 2016).
b. Contoh kasus
Seorang investor bernama A mempunyai kerabat yang bekerja sebagai
CEO di PT XYZ, yaitu B. Sebagai seorang CEO, B mengetahui informasi
bahwa perusahaan XYZ akan melakukan aksi buy back dengan harga
Rp15.000 per saham, lebih tinggi dari harga saham saat ini yang hanya
Rp10.000 per saham. Informasi tersebut diprediksi akan mendongkrak
naik harga saham XYZ sehingga A kemudian memborong saham XYZ dan
menjualnya kembali ketika harga saham XYZ sedang tinggi-tingginya.
Tentu saja, A mendapat banyak keuntungan dari transaksi jual saham
tersebut. Kemudian, berdasarkan perjanjian yang dibuat antara A dan B
atas informasi penting di atas, A kemudian membagi sebagian keuntungan
yang diperolehnya kepada B sebagai imbalan dari kebaikan B dalam
memberikan informasi perusahaan kepadanya.
Pada contoh kasus diatas dapat dikatakan sebagai praktik Insider
Trading dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh A dan B telah
memenuhi ciri-ciri yang ada dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam melakukan Insider Trading yakni
adanya informasi penting dari orang dalam suatu perusahaan, adanya
transaksi perdagangan saham, dan adanya keuntungan yang diperoleh
sebagai hasil dari transaksi.
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C. RANGKUMAN MATERI
Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada
beberapa macam, antara lain penipuan (fraud), manipulasi pasar (market
manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara
tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur
penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam.
Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal
90 huruf c juga menyatakan bahwa membuat pernyataan tidak benar
mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang
material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai
keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk
menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau
Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli
atau menjual Efek.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang
penipuan, disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:
a. Melawan hukum;
b. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
c. Tipu muslihat;
d. Rangkaian kebohongan;
e. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.
Terkait dengan pengertian KUHP tentang penipuan, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 juga memberikan beberapa spesifikasi mengenai
pengertian penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek
yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek
yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek
maupun diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik.
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1.
2.

3.
4.
5.

TUGAS DAN EVALUASI
Sebutkan dan jelaskan apa saja bentuk-bentuk kejahatan yang dapat
dilakukan dan terjadi dalam kegiatan pasar modal?
Bagaimana karakteristik tindak pidana pasar modal khususnya
kejahatan penipuan yang menyangkut informasi menyesatkan
(misleading information)?
Bagaimanakah pengaturan mengenai larangan praktek manipulasi
pasar pada transaksi efek di bursa efek?
Sebutkan dan jelaskan karakteristik perdagangan orang dalam (insider
trading) dalam pasar modal?
Bagaimanakah penegakan hukum atas kejahatan penipuan, manipulasi
pasar, dan perdagangan orang dalam di pasar modal?
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PENCUCIAN UANG DALAM PASAR MODAL
Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si
Universitas Pertahanan
A. PENDAHULUAN
UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang
secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002
dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002. Penting
untuk dicatat bahwa hukum Indonesia tidak mensyaratkan adanya
pembuktian tindak pidana asal untuk menindaklanjuti kasus pencucian
uang.
TPPU (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas
yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal.
Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa didahului
tindak pidana asal. Hal ini disebabkan objek tindak pidana pencucian uang
adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana asal. Bentuk
kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai
kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan
kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau
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sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang
yang kemudian dilakukan proses pencucian.
Beberapa faktor mempengaruhi adanya tindak pidana pencucian uang
yakni: Globalisasi sistem keuangan; Kemajuan di bidang teknologiinformasi; Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat; Penggunaan nama
samaran atau anonim; Penggunaan electronic money (e-money);
Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer
dan akuntan dengan kliennya masing-masing ; Pemerintah dari suatu
negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang
dilakukan melalui sistem perbankan; Tidak dikriminalisasinya perbuatan
pencucian uang di suatu negara
Kemajuan teknologi informasi secara global menyebabkan batas-batas
negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa ada
batas. Hal ini memberi efek pada kejahatan yang terorganisir (organized
crime) oleh kelompok atau organisasi kejahatan (criminal organizations)
melintas batas negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian
berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Saat ini, individu
maupun organisasi kejahatan secara cepat dapat memindahkan jumlah
uang dari satu yurisdiksi ke yang lain melalui Automated Teller Machines
(ATM). Hal ini memungkinkan untuk memindahkan dana ke rekening bank
mereka yang berada di lain. Penarikan uang melalui ATM di seluruh dunia
dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya. Kemajuan
teknologi ini, semakin memberikan insentif kemudahan bagi pelaku
pencucian uang.
Penerapan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat, dapat
menumbuh suburkan kegiatan pencucian uang. Dana yang disembunyikan
dalam bank sulit untuk dilacak dan disita oleh penegak hukum. Setiap akan
diberlakukan tindakan hukum maka pelaku berlindung dibalik kerahasiaan
bank yang ketat. Hal yang menjadi perhatian saat ini adalah isu reformasi
di bidang perpajakan (tax reforms). Uni Eropa baru-baru ini menghimbau
negara-negara anggotanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang
menyangkut rahasia bank. Dalam upaya Uni opa memerangi modus
pencucian uang, ada beberapa negara yang menentang kebijakan tersebut
seperti Luxembourg dan Austria.
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Selain pengaruh ketentuan kerahasiaan bank menyebabkan kenaikan
jumlah kasus pencucian uang, beberapa negara memberlakukan
penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan
korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank contohnya negara Austria.
Negara ini merupakan wilayah yang ditengarai sebagai salah satu Negara
yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para
koruptor dan organisasi perdagangan narkoba. Ketentuan untuk melarang
pembukaan akun anonim di Swiss telah dilakukan pada Juli 1992 ketika
otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan yang baru. Menurut
ketentuan yang baru itu, nasabah bank atau kuasa hukumnya harus secara
penuh disebut identitasnya. Klien diharuskan pula untuk menyampaikan
dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan itu
dengan cara menunjukkan faktur-faktur (invoices) atau perjanjianperjanjian bisnis yang mendasarinya.
Selain kebijakan negara, saat ini, kaum milenial telah banyak
menggunakan alat pembayaran baru yang disebut electronic money (emoney) tidak terlepaskan dengan maraknya electronic commerce (ecommerce) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan
dengan menggunakan jaringan internet (Cyberspace) ini disebut
Cyberlaundering. Produk-produk e-money yang telah dikembangkan
terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka, tanpa
melaksanakan pembelian secara langsung. Mengingat perkembangan yang
pesat dari jasa-jasa on-line banking sekarang ini, sulit sekali untuk dapat
mengemukakan apakah berkurangnya kasus-kasus pencucian uang yang
melibatkan on-line banking adalah karena memang kehadiran praktik
pencucian uang tidak ada lagi atau karena ketidakmampuan penegakan
hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut.
Selain E-Money ada juga pengatasnamaan badan hukum atau
pengacara dalam penyimpanan aset. Menurut hukum di kebanyakan
negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer
dilindungi oleh Undang-Undang. Para lawyer yang menyimpan dana
simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas
yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. Penegak
hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian
hasil-hasil kejahatan secara layering seperti yang dilakukan oleh lawyer di
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atas. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank
dipindahkan ke bank lain bank yang ada di negara tersebut maupun di
Negara lain.
Lemahnya upaya pemerintah dalam memberantas tindak pencucian
juga dapat mempengaruhi maraknya kejahatan tersebut. Pemerintah yang
bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian
uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan
penempatan uang-uang haram di industri perbankan untuk membiayai
pembangunan. Seperti negara Swiss, meskipun negara ini telah memiliki
peraturan perbankan yang baru; tetapi otoritas Swiss tetap enggan
mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang dicurigai. Tindakan
otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah negara asing
dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutannya dan
memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan
tersebut. Hal ini bisa dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki
undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
yang menemukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.
Belum adanya Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya juga karena adanya
keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif
memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di
negaranya sendiri.
Pada umumnya kejahatan dalam pasar modal dilakukan dengan
tujuan mendapat keuntungan. Salah satunya kejahatan dalam pasar modal
adalah pencucian uang. Kejahatan ini merupakan proses yang dilakukan
dengan cara menyamarkan dan menyembunyikan sumber asal dalam
mendapatkan keuntungan. Cara untuk menyembunyikan sumber asal
adalah dengan membeli saham atau memindahkan dana ke tempat ke
tempat yang sulit diketahui oleh aparat penegak hukum. Sifat dasar dari
tindak pidana adalah berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari
tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana biasanya hanya
berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada yang beranggapan
bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Sehingga pelaku tindak
pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun
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dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari
aktivitas yang legal
Tindak pidana pencucian uang yang terjadi di pasar modal tidak
dirasakan secara langsung, berlainan dengan kejahatan umumnya yang
dapat menimbulkan kerugian secara langsung. Padahal tindak pidana
pencucian uang di pasar modal lebih berbahaya dibandingkan tindak
pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan yang lain seperti
dana pensiun dan asuransi. Hal ini dikarenakan pencucian uang di pasar
modal dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang yang
berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

B. TAHAPAN PENCUCIAN UANG
Hasil pencucian dana diupayakan oleh pelaku pidana seperti hasil yang
legal. Pencucian uang terjadi melalui tiga tahapan, yaitu penempatan
(placement), melapisi (layering), dan integrasi (integration) (KPK, 2018).
Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan dana yang
dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
Penempatan ini biasanya dilakukan dengan memecah uang ke dalam
jumlah yang lebih kecil kemudian ditempatkan di beberapa akun bank.
Bentuk kegiatan ini antara lain: Menempatkan dana pada bank, yang
kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai
pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Menukarkan uang
tunai dengan valuta lainnya.
Pemisahan/pelapisan (layering) adalah upaya memisahkan hasil tindak
pidana dari sumbernya, melalui beberapa tahap transaksi keuangan
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Dalam
tahapan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening
atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui
serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan
dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini
antara lain : Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar
wilayah/negara; Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk
mendukung transaksi yang sah; Memindahkan uang tunai lintas batas
negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company;
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Pembelian barang dengan underlying transaction yang tidak memiliki
alasan ekonomis.
Penggabungan (integration) adalah upaya menggabungkan atau
menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati
langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan
bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis
yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
Bentuk kegiatan ini antara lain: Membeli barang-barang berharga yang
bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang
disediakan PJK; Membeli properti yang sumber dananya berasal dari
kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

C. JENIS-JENIS PENCUCIAN UANG
Secara umum tahap pencucian uang dalam pasar modal sama dengan
pencucian uang pada umumnya. Berikut ini adalah jenis-jenis pencucian
uang dalam pasar modal:
1. Penyembunyian dalam Perusahaan
Pada prosesnya dana hasil kejahatan dimasukkan kedalam perusahaan
untuk dikelola dan menghasilkan. Dana dibuat seolah-olah merupakan
hasil bisnis dari perusahaan tersebut. Upaya penyembunyian
kejahatan seperti ini melibatkan kegiatan normal sebuah perusahaan.
Kegiatan dalam perusahaan tersebut sebetulnya sedang dalam kendali
dari organisasi yang dikelola oleh pelaku.
2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah.
Cara lain dari praktek pencucian uang di pasar modal yakni dengan
menggunakan bisnis yang telah berjalan atau telah sah pendiriannya.
Pada kasus ini perusahaan yang ditunjuk tidak mengetahui sumber
dana yang dijadikan modal adalah hasil tindak kejahatan.
3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu
Cara ini adalah pencucian uang dengan menggunakan jasa orang lain
dalam memalsukan dokumen dilakukan pelaku kejahatan. Dalam hal
ini pelaku menunjuk seseorang yang tidak ada hubungannya dengan
tindak kejahatannya untuk memalsukan dokumen maupun identitas.
Seluruh kegiatan pengendalian aset yang tertulis pada dokumen dan
kenyataan diatur oleh pelaku kejahatan.
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4. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional
Jenis pencucian uang ini dilakukan pelaku dengan menyembunyikan
aset hasil kejahatan di negara yang memiliki peraturan berbeda
dengan Indonesia. Perbedaan persyaratan antar negara menyangkut
rahasia bank, identifikasi persyaratan transparansi dan pembatasan
lalu lintas devisa.
5. Penggunaan Jenis Aset Tidak Bernama
Jenis pencucian uang ini termasuk yang paling sederhana. Yakni
merubah hasil kejahatan ke dalam bentuk uang tunai, barang
konsumsi, perhiasan, e-money dan produk finansial.
6. Penggunaan Staf untuk Melakukan Transaksi
Pola pencucian uang dengan jalan menempatkan dana dari pihak lain
maupun perusahaan menggunakan nama dari staf pelaku. Tetapi
pemilik kuasa atas dana dalam rekening tersebut adalah pelaku,
keluarga dan orang terdekatnya, termasuk pengurus pada perusahaan
yang menempatkan dana.

D. MODUS PENCUCIAN UANG DALAM PASAR MODAL
1. Persiapan Go Publik
Pelaksanaan pencucian uang dalam perusahaan yang akan go publik
terdapat dua modus yang sering dilakukan oleh pelaku. Modus yang
pertama adalah memasukan dana sebagai modal ke dalam perusahaan
tertutup yang sedang dalam langkah go public. Dalam hal ini pelaku
menggunakan dana hasil korupsi ke dalam entitas perusahaan yang
sedang dalam persiapan menuju go public. Pelaku biasanya menggunakan
tangan direksi atau orang lain untuk menyetorkan dana tersebut sebagai
modal perusahaan.
Modus lain yang dilakukan pelaku kejahatan adalah mendirikan
perusahaan tertutup dengan dana awal berasal dari tindak pidana korupsi
yang kemudian go public. Dalam hal ini pelaku memasukan dana untuk
mendirikan perusahaan perusahaan. Kemudian dana yang dimiliki dari
hasil korupsi tersebut digunakan untuk go public. Sehingga dana yang
dimiliki tersebut dikelola kembali dan diharapkan mendapatkan uang yang
legal.
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Modus yang terakhir adalah membuka perusahaan di luar negeri dan
membeli perusahaan tertutup di Indonesia kemudian go public. Pada
kejahatan ini pelaku menggunakan dana dari tindak pidana korupsi
disalurkan ke perusahaan di luar negeri. Dana tersebut diputar dengan
cara membeli salah satu perusahaan di Indonesia. Tidak lama setelah
mendapatkannya modal dimasukkan kemudian perusahaan di Indonesia
tersebut melakukan proses go public.
2. Pasar Perdana
Pasar perdana adalah pasar di mana Efek diperdagangkan untuk
pertama kalinya, sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Efek
pertama kali ditawarkan oleh Emiten melalui penjamin emisi efek atau
underwriter kepada investor melalui mekanisme yang bernama
penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).
Beberapa modus kejahatan juga terjadi dalam pasar perdana atau
primer. Modus yang pertama adalah pembelian saham langsung di pasar
perdana. Dalam hal ini pelaku menggunakan uang yang di korupsi secara
langsung untuk membeli saham pada pasar perdana. Pembelian saham ini
dilakukan dalam jumlah yang besar namun jangka waktunya cenderung
pendek.
Modus lainnya adalah pembelian saham di pasar perdana melalui
orang lain. Pada kasus ini pelaku menggunakan dana dari tindak pidana
korupsi yang di transfer ke beberapa orang yang disebut pihak ketiga.
Orang-orang yang ditunjuk tersebut kemudian membeli saham pada
perusahaan yang sama.
Modus lainnya adalah pembelian saham pada pasar perdana
menggunakan perusahaan atas nama orang lain. Kasus ini melibatkan
banyak orang. Pelaku memecah dana yang didapat dari tindak korupsi
kemudian dipecah dalam pendanaan yang berbeda. Uang dana tersebut
diberikan kepada pihak ketiga untuk disampaikan kepada beberapa
perusahaan milik orang lain. Perusahaan tersebut membeli saham
perusahaan di pasar perdana pada mekanisme IPO.
Modus yang terakhir adalah pembelian saham oleh perusahaan luar
negeri terhadap perusahaan Indonesia di Pasar Perdana. Dalam hal ini
perlakuan tidak jauh beda dengan pembelian investasi pada pembelian
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saham Go Public di Indonesia. Pelaku memberikan dana kepada
perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian perusahaan tersebut
membeli saham yang ada di perusahaan Indonesia dalam pasar perdana.
Terdapat modus lain melalui perusahaan luar negeri yakni menggunakan
perantara atau afiliasi di Indonesia. Pelaku memberikan dana kepada
perusahaan luar negeri. Pihak dari perusahaan tersebut mencari
perusahaan di Indonesia sebagai perantara untuk membeli saham dari
perusahaan Indonesia yang lain pada pasar Perdana.
3. Pasar Sekunder
Pasar sekunder adalah pasar dimana Efek diperdagangkan di bursa
pasca pencatatan Efek. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar
perdana atau primer. Setelah tercatat di Bursa Efek, Efek bebas untuk
diperjualbelikan oleh publik sesuai mekanisme hukum penawaran dan
permintaan.
Beberapa modus pada pasar perdana juga berlaku pada pasar terbuka
seperti jual beli efek menggunakan nama pribadi, orang lain, maupun
perusahaan orang lain. Pada pasar sekunder terdapat modus dimana
pelaku melakukan jual beli saham pada perusahaan efek dan berafiliasi
dengan pengendali. Dana yang dimiliki pelaku dalam tindak pidana korupsi
masuk ke perusahaan efek kemudian digunakan jual beli oleh bursa
tersebut. Disini pelaku juga bekerja sama dengan pihak pengendali.
Dimana pengendali akan memantau kenaikan dan penurunan saham dan
sebagai konselor perusahaan pengendali akan melaporkan kegiatan
keuangan saham yang ada. Pembagian hasil terjadi minimal 20-40%.
Modus lain dalam pasar sekunder adalah jual beli saham di asar
sekunder dengan menggunakan perusahaan nama orang lain dan
perusahaan efek. Pada kasus tersebut pelaku memberikan dana hasil
korupsinya kepada perusahaan lain. Dari perusahaan yang ditunjuk
memberikan uang tersebut kepada broker untuk dilakukan jual beli saham.
Modus lain yakni melakukan jual beli dengan perusahaan efek dengan
keuntungan berupa obligasi atau saham. Pelaku memutar uang hasil
tindak korupsi kedalam perusahaan efek. Dari hasil perputaran pelaku
tidak langsung mendapatkan uang namun berupa saham maupun obligasi.
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Selanjutnya ada modus berupa pembelian saham dengan
menggunakan perusahaan dan pasar negosiasi. Disini pelaku memberikan
dana hasil korupsi kepada sebuah perusahaan kemudian dipecah
kebeberapa perusahaan. Dari beberapa perusahaan dilakukan negosiasi
pembelian saham secara langsung. Pembelian saham juga terjadi pada
perusahaan efek yang sudah terdaftar.
Pembelian saham dengan melakukan merger beberapa perusahaan
juga menjadi modus pencucian uang. Pelaku akan memberikan dana
kepada perusahaan yang ditunjuk. Kemudian Perusahaan tersebut akan
bergabung membeli saham pada perusahaan baru. Dana pelaku disalurkan
pada dana gabungan tersebut. Modus ini juga dimodifikasi dengan
penggabungan antar perusahaan untuk membeli saham ada perusahaan
yang lebih besar.
Modus menggunakan perusahaan lain sebagai pengelola telah
menjadi hal yang penting dalam pencucian uang pada pasar sekunder.
Pelaku dapat memberikan dana kepada perusahaan tertentu yang disebar
kemudian perusahaan-perusahaan tersebut berkonsolidasi membentuk
identitas yang baru. Dana digunakan untuk pengelolaan perusahaan
tersebut. Dalam aksinya perusahaan tersebut memodifikasi bentuk
perusahaan berupa perusahaan terbuka sehingga penyebaran dana
menjadi lebih luas. Hal ini membuat rumit pada kasus penyidikan.
4. Go Private
Pada kasus ini pelaku banyak menggunakan nama pemegang saham
sebagai tempat menaruh dana tindak pidana korupsi. Nama yang
dituliskan bisa jadi murni nama pemegang saham maupun aku fiktif. Pada
modus yang pertama dalam kasus g privat yakni Pembelian kembali saham
(buy back) oleh pihak yang bukan pemegang saham dengan menggunakan
orang lain (nominee) yang merupakan pemegang saham. Pada kasus ini
pelaku merupakan orang diluar pemegang saham. Pelaku memberikan
dana kepada nasabah pemegang saham untuk diputar didalam bisnis
perusahaan tersebut.
Pada kasus yang lain yakni Pembelian saham kembali (buy back) oleh
pemegang saham dengan menggunakan pemegang saham lain. Pelaku
menggunakan dana hasil tindakan korupsi merupakan pemegang saham
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yang menggunakan nama orang lain sebagai akun palsu. Akun tersebut
digunakan untuk menambahkan modal seolah-olah keuntungan yang
didapat nantinya murni untuk empat nama nasabah yang dituliskan.
Namun kenyataannya keuntungan yang didapat hanya digunakan oleh
satu orang pelaku tersebut.

E. INSIDER TRADING DALAM KASUS PENCUCIAN UANG DI PASAR
MODAL
Perdagangan melalui orang dalam atau insider trading adalah istilah
teknis dalam dunia pasar modal. Istilah ini mengarah pada praktik orang
dalam perusahaan (corporate insider) yang melakukan transaksi sekuritas
dengan informasi eksklusif yang mereka punya. Informasi tersebut
mengandung informasi penting dan mempengaruhi harga sekurities.
Informasi ini tidak diketahui oleh khalayak ramai sehingga disebut dengan
Inside nonpublic information.
Informasi kenaikan dan penurunan saham hanya dimiliki oleh sebagian
orang didalam perusahaan tersebut. Orang yang memperolehnya berada
di dalam posisi yang menguntungkan. Posisi ini memudahkan orang
tersebut memperoleh keuntungan ekonomis saat menggunakan informasi
eksklusif tersebut. Seorang corporate insider yang memiliki posisi strategis
dalam perusahaan tentu memiliki peluang besar mendapatkan informasi
tersebut. Apabila informasi tersebut disalah gunakan maka dapat terjadi
ketidakadilan di pasar modal. Kondisi tersebut menempatkan insider
dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan investor yang lain.
Sehingga dalam hukum pasar modal Insider Trading tidak dibenarkan.
Perdagangan Orang Dalam (insider trading) adalah jenis tindak pidana di
bidang pasar modal yang berarti insider trading juga termasuk kedalam
golongan tindak pidana. Berkaitan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang
TPPU disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang
diperoleh dari hasil tindak pidana, salah satunya adalah di bidang pasar
modal. Secara singkat, perdagangan orang dalam (insider trading) di
bidang pasar modal adalah tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak
pidana pencucian uang.
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Salah satu hal yang paling penting pada praktik pencucian uang adalah
media atau tempat dilakukan transaksi. Teknologi yang semakin mudah
dan canggih dalam era globalisasi perekonomian membuat sebagian besar
transaksi bergantung pada sistem keuangan. Sistem ini yang kemudian
dimanfaatkan untuk melakukan berbagai upaya penyamaran dengan caracara yang memungkinkan. Sistem Keuangan merupakan istilah yang
menggambarkan media keuangan secara umum. Sistem tersebut mampu
mewadahi seluruh arus keuangan secara keseluruhan dimana terdapat
pasar uang dan pasar modal. Pada pasar uang sendiri memiliki berbagai
jenis media yang menunjang transaksi sesuai dengan fasilitas. Pasar uang
tersebut dapat menjadi media perputaran uang yang dibutuhkan masingmasing orang. Hal tersebut sama dengan media-media transaksi di dalam
pasar modal dapat. Akan tetapi, pada pasar modal yang menjadi objek
adalah modal atau efek.

F. INDIKATOR-INDIKATOR MENCURIGAKAN TERKAIT TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL
Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal memiliki beberapa
indikator-indikator mencurigakan (suspicious indicators) yang dapat
digunakan penegak hukum dalam mengidentifikasi adanya tindak pidana.
Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan Sectoral Risk Assesment
(SRA) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK, hasil
The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing
plenary hall, rekomendasi Financial Unit Intelligence Uni Eropa 2017, dan
indikator mencurigakan yang disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan.
Beberapa indikator penting lain yang digunakan dalam penyidikan
kasus pencucian uang antara lain: identitas seseorang, jenis transaksi, dan
pihak-pihak yang melapor. Sebagai contoh, indikator mencurigakan
berdasarkan jenis transaksi menurut PPATK dalam tindak pidana
pencucian uang di pasar modal sebagai berikut:
Pada transaksi tunai terdapat transaksi mencurigakan yakni: transaksi
diluar kebiasaan yang dilakukan nasabah; transaksi yang dilakukan dalam
jumlah relatif kecil namun sering dilakukan; Transaksi dilakukan dengan
beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk
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kepentingan orang yang sama; Pembelian efek dengan menggunakan
uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
Pada transaksi yang tidak rasional secara ekonomis: Transaksitransaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening; Transaksi
yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah. iii. Jumlah dan
frekuensi transaksi di luar kebiasaan normal.

G. RANGKUMAN MATERI
TPPU (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas
yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal.
Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa didahului
tindak pidana asal. Hal ini disebabkan objek tindak pidana pencucian uang
adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana asal. Bentuk
kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai
kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan
kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau
sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang
yang kemudian dilakukan proses pencucian. Berbagai jenis pencucian uang
antara lain: penyembunyian dalam perusahaan, penyalahgunaan bisnis
yang sah, penggunaan identitas dan dokumen palsu, eksploitasi
permasalahan yurisdiksi internasional, penggunaan jenis aset tidak
bernama dan penggunaan staf untuk melakukan transaksi. Hasil pencucian
dana diupayakan oleh pelaku pidana seperti hasil yang legal. Pencucian
uang terjadi melalui tiga tahapan, yaitu penempatan (placement), melapisi
(layering), dan integrasi (integration). Tindak Pidana Pencucian Uang di
Pasar Modal memiliki beberapa indikator-indikator mencurigakan
(suspicious indicators) yang dapat digunakan penegak hukum dalam
mengidentifikasi adanya tindak pidana.
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1.
2.
3.
4.
5.

TUGAS DAN EVALUASI
Sebutkan tahapan pencucian uang!
Sebutkan 5 modus pencucian uang dalam pasar modal!
Sebutkan Jenis Jenis pencucian uang!
Sebutkan isi pasal UU 15 pasal tahun 2002!
Bagaimana bisa insider trading menjadi salah satu pelaku pencucian
uang!
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PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN
DALAM PASAR MODAL
Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si
Universitas Pertahanan
A. PENDAHULUAN
Pasar Modal termasuk dalam klasifikasi bidang hukum yang netral.
Berdasarkan kajian hukum pasar modal terlihat bahwa dalam
pembentukannya mendapat pengaruh dari sistem Anglo Saxon. Sebagai
bukti adalah adanya lembaga wali amanat dalam industri Pasar Modal.
Sehingga dapat dikatakan Hukum Pasar Modal sebagai bidang hukum yang
netral, maka tidak menutup kemungkinan mendapat pengaruh dari
berbagai sistem hukum. Meskipun dalam keadaan hukum yang netral dan
menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo Saxon, hukum ini
tetap harus memperhatikan asas-asas dalam UUD 1945 dan Pancasila.
Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian
Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk
mengaturnya. Saat ini Indonesia memiliki Undang-undang khusus yang
mengatur tentang pasar modal, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal. Dalam rangka upaya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
pasar modal, dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang
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keberadaan, tugas, dan wewenangnya diatur di dalam pasal 3, pasal 4, dan
pasal 5 UU No.8 Tahun 1995. Tugas dan kewenangan bapepam antara lain
untuk memeriksa, menyidik, dan menjatuhkan sanksi administratif. Dari
pengawasan Bapepam diharapkan agar kejahatan yang terjadi dalam
lingkup pasar modal dapat diberantas, atau sekurang-kurangnya dapat
dicegah. Disamping upaya penegakan hukum Pasar Modal, perlu pula
kiranya untuk mendapat perhatian upaya-upaya preventif untuk
menganulir kemungkinan-kemungkinan yang mengancam industri Pasar
Modal di tanah air.
Di Indonesia lembaga pengawas Pasar Modal adalah Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam-LK), dimana mulai 1 Januari 2013 beralih ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, Undang- Undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti. Kewenangan yang dimiliki OJK
merupakan kewenangan yang diambil alih dari kewenangan yang
sebelumnya dimiliki oleh Bapepam-LK. Fungsi yang harus dilaksanakan
lembaga pengawas pada dasarnya ada enam kondisi umum yang mutlak
harus dimiliki: independen; dipimpin oleh orang-orang yang memenuhi
kualifikasi yang dikehendaki pasar; memiliki keberanian (courage) untuk
mengambil keputusan; memiliki pemahaman dan penguasaan terhadap
aspek pasar keuangan internasional; sebagai regulator sekaligus pengawas,
OJK harus mampu membuat aturan main yang dibutuhkan pasar dan
mengacu kepada standar internasional; dan adanya kepastian hukum agar
pasar efisien.
Telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat
berbagai pelanggaran dan kejahatan terkait pasar modal. Pelanggaran di
Pasar Modal termasuk dalam kategori praktek curang (unfair trading) dan
kejahatan pasar (market crime) dengan beberapa jenis pelanggaran yang
masuk kedalam kelompok tersebut. Jenis pelanggaran dan kejahatan yang
sering kita temukan antara lain penipuan, dan manipulasi pasar yang
terdiri lagi atas marking the close; painting the tape; pembentukan harga
berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akusisi; cornering the market;
pools; pencucian uang dan perdagangan orang dalam di samping itu ada
juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan
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beberapa pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang
sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan
dan pendaftaran di BAPEPAM.
Pemeriksaan dan penyidikan kasus kejahatan dalam pasar modal
diperlukan ketelitian yang tinggi. Terdapat kerumitan dalam pemeriksaan
dan penyidikan kasus didalamnya. Sehingga teknik penyidikan yang ada
dalam akuntansi forensik perlu diterapkan. Ketelitian sangat diperlukan,
agar didapatkan tersangka yang tepat dan tidak terjadi salah hukum.
Penyidikan dalam mencari alat bukti dalam pasar modal merupakan salah
satu kewenangan yang dimiliki Bapepam yang saat ini telah dialihkan pada
Otoritas Jasa keuangan (OJK).
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
beralihnya kewenangan Bapepam kepada OJK, maka tindakan
pemeriksaan dan penyidikan sebagai kewajiban pengawasan yang
dilakukan oleh Bapepam dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Peralihan fungsi Bapepam-LK kepada OJK tidak membuat perubahan
substansi aturan pasar modal dan peraturan Bapepam yang selama ini
berlaku. Hal ini disebabkan oleh substansi masih bisa dipakai dalam
mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia sesuai ketentuan OJK.
Materi kali ini kita akan mengenal akuntansi forensik dalam
pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal. Sebelum itu kita akan bahas
satu persatu pengertian akuntansi forensik, pemeriksaan dan penyidikan.
Fungsi dan tahapan penyidikan akan kita bahas secara singkat
kewenangan pengawas pasar modal. Pada materi ini juga kita akan
membahas proses penyidikan dalam kasus penipuan, insider trading dan
pencucian uang.

B. AKUTANSI FORENSIK
Istilah forensik dikenal banyak orang sebagai pengungkapan sebuah
kasus kejahatan yang menyebabkan kematian. Barang buktinya selalu
berkaitan dengan jenazah. Namun pada kenyataannya ilmu forensik tidak
hanya berkaitan pada kematian. Ilmu forensik sebenarnya adalah
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab pertanyaan
yang penting dalam sebuah kasus hukum terkait tindak pidana maupun
perdata berdasarkan barang bukti. Pada kegiatannya ilmu forensik
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digunakan untuk mengumpulkan barang bukti yang dapat dihadirkan pada
sidang pengadilan.
Akuntansi forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang
berguna mengungkap kasus kejahatan didalam bidang perekonomian.
Akuntansi forensik akan digunakan berbagai penerapan ilmiah akuntansi
yang berkaitan pada kasus hukum seperti penipuan (fraud), korupsi dan
kasus kejahatan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi
forensik yang dipadukan dengan kemampuan investigatif untuk memecah
suatu masalah yang melanggar norma-norma dan hukum. Sehingga
terdapat aspek yang dipandang dalam bidang akuntansi forensik yakni
kerugian, perbuatan melawan hukum dan kerugian
Tentu saja bidang ini berbeda dengan akuntansi pada umumnya.
Akuntansi forensik memiliki waktu, lingkup, tujuan teknik dan audit yang
berbeda. Secara waktu akuntansi forensik hanya ada dalam fase tertentu
saja. Akuntansi ini akan digunakan hanya saat muncul kejanggalan pada
suatu bidang keuangan. Berdasarkan lingkupnya juga spesifik. Dalam hal
ini seorang akuntan investigasi akan mengerjakan sebuah data pada
perusahaan hanya pada nasabah atau kasus khusus sesuai laporan saja.
Akuntan ini tidak melihat data keuangan hanya secara umum namun
sampai pada detail data. Sesuai tujuan forensik untuk membuktikan,
seorang akuntan forensik tidak hanya bekerja untuk memberi opini
keuangan sebuah perusahaan namun juga membuktikan tindak kejahatan
seseorang di dalam laporan tersebut. Beberapa akuntan forensik
menyebut monitor seperti itu sebagai “Red Flags’’ (sinyal kecurangan).
Dengan kata lain, Angka-angka tersebut mungkin dapat membuktikan
kecurangan tertentu yang disembunyikan atau disamarkan, atau bahkan
ditutup-tutupi (Sayyid, 2020)
Sebagai cabang forensik yang baru, akuntansi forensik dapat dipahami
sebagai subset disiplin akuntansi dalam pemeriksaan keuangan. Seorang
akuntan forensik digunakan di sektor publik maupun privat, akan tetapi
penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol
dibandingkan di sektor privat. Hal tersebut disebabkan karena
penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar
pengadilan. Akuntansi forensik banyak dipraktekkan di Indonesia pada
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badan-badan keuangan negara antara lain: KPK, BPK, PPATK,BPKP, Bank
Dunia dan kantor keuangan di Indonesia lainnya.
Fungsi utama akuntansi forensik terdapat pada tiga area utama yaitu
dukungan litigasi, investigasi dan penyelesaian sengketa. Dukungan litigasi
menunjukkan suatu fakta presentasi permasalahan ekonomi dimana
berhubungan dengan litigasi yang sedang berlangsung atau
menunggu(tertunda). Pada kapasitas ini, seorang Akuntan forensik
profesional menghitung kerugian diakibatkan oleh pihak yang terlibat
dalam sengketa hukum dan membantu penyelesaian sengketa, baik
sebelum proses hingga seorang akuntan forensik memberi kesaksian
sebagai saksi ahli. Sedangkan investigasi atau penyelidikan adalah
tindakan untuk menentukan apakah peristiwa kejahatan seperti pencurian
oleh pegawai, kejahatan pasar modal (termasuk pemalsuan laporan
keuangan), kecurangan asuransi atau korupsi dapat terjadi. Sebagai bagian
dari pekerjaan akuntan forensik, investigasi dapat merekomendasikan
tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian di masa
yang akan datang.
Proses penyelesaian sengketa merupakan tindakan setelah
dilakukannya penyelidikan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Banyak
hal dapat memicu terjadinya sengketa dan dapat diselesaikan dengan cara
yang berbeda, apabila menyangkut dua pihak. Pihak yang bersengketa bisa
menyelesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,
sedang pihak lain melalui litigasi. Dalam hal ini, penyelesaian adalah
dengan cara hukum,tetapi yang pertama diselesaikan di luar pengadilan,
sedangkan yang satunya lagi melalui proses berita acara di pengadilan.

C. PENGERTIAN PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
Penyelidikan dan penyidikan adalah proses acara pidana yang
tercantum dalam KUHAP. Secara umum penyidikan dilakukan oleh
seorang penyidik untuk mengumpulkan barang bukti. Supaya lebih jelas
perbedaan antara penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan maka
sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 yakni:
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.
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2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
3. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Proses penyelidikan dilakukan oleh penyelidik sebagai langkah awal
mengidentifikasi kebenaran suatu tindak pidana. Penyelidikan merupakan
tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian mengenai sebuah
peristiwa. Dari hasil penelitian dapat menunjukkan kebenaran peristiwa
berupa pelanggaran hukum pidana atau bukan.
Sedangkan penyidikan menitikberatkan pada pencarian barang bukti
awal yang dapat digunakan untuk penangkapan atau penggeledahan. Pada
kegiatan ini penyidik berhak untuk memeriksa dan menahan tersangka.
Pelaksanaan penyidikan yang tepat dapat membantu Jaksa Penuntut
Umum dalam keberhasilan melakukan penuntutan dan juga memberikan
kemudahan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam
memeriksa dan mengadili di persidangan.

D. PENGAWASAN OJK DAN BAPEPAM SEBAGAI PENYIDIK DI
PASAR MODAL
Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan
sehingga dapat membuat jelas indikasi tindak pidana di bidang pasar
modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya
kerugian yang ditimbulkan.
Pada pasal 101 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1995
menjelaskan mengenai penyidikan yang dinyatakan bahwa pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan bappepam diberi kewenangan
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khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam kitab undang – undang
hukum acara pidana (KUHAP), dimana fungsinya tersebut saat ini telah
diambil alih oleh otoritas jasa keuangan.
Secara khusus, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh
otoritas jasa keuangan telah diatur dalam peraturan otoritas jasa
keuangan nomor 22/pojk.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di
sektor jasa keuangan. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa penyidik OJK terdiri
atas pejabat penyidik kepolisian negara republik Indonesia yang
dipekerjakan di OJK dan/atau pejabat pengawai negeri sipil yang
dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
Secara kelembagaan di internal OJK yang melakukan penyidikan sektor
jasa keuangan telah dibentuk departemen penyidikan sektor jasa
keuangan yang meliputi pasar modal, industri keuangan non-bank,
perbankan. Kewenangan penyidik otoritas jasa keuangan (OJK) telah
diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang
otoritas jasa keuangan, sebagai berikut: menerima laporan atau
pengaduan;
melakukan penelitian kebenaran laporan; melakukan
penelitian setiap orang; memanggil atau memeriksa serta meminta
keterangan atau barang bukti (saksi dan tersangka); pemeriksaan
pembukuan atau catatan atau dokumen; penggeledahan, penyitaan.
Meminta data atau dokumen atau alat bukti lain cetak dan elektronik
kepada penyedia jasa keuangan; meminta pencegahan orang; meminta
bantuan aparat penegak hukum; meminta keterangan dari bank tentang
keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; memblokir
rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di sektor jasa keuangan;
Meminta menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
Disamping itu, untuk penanganan tindak pidana pasar modal di kepolisian
negara republik Indonesia telah ditangani secara khusus oleh direktorat
tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan/perbankan serta
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kejahatan khusus lainnya di badan reserse kriminal kepolisian negara
republik Indonesia.
Berikut adalah ilustrasi kasus yang ditangani oleh penyidik dalam
berita online kpk.go.id sebagai berikut:
“Saat ini, penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
di Indonesia yang menggunakan instrumen pasar modal masih sedikit yang
berhasil diproses secara hukum, khususnya TPPU yang berasal dari tindak
pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sampai saat
ini baru menangani dua perkara TPPU yang melibatkan pasar modal, yaitu
perkara dengan terdakwa Mohammad Nazaruddin dan Bambang Irianto.
Sedangkan Kepolisian baru menangani satu perkara, yaitu perkara
dengan terdakwa Rene Setiawan, Direktur Keuangan PT Askrindo. Dengan
demikian, baru ada tiga perkara TPPU di pasar modal yang berasal dari
tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani.
Karena itu, KPK dan aparat penegak hukum lainnya perlu membekali
diri dan meningkatkan kapasitas guna menyelisik modus tindak pidana
pencucian uang di pasar modal, agar optimal mampu mengembalikan
kerugian pada keuangan negara. Karenanya, KPK menggelar simulasi
pembelajaran daring untuk penanganan perkara TPPU di Indonesia pada
Kamis (19/12) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.
Kasatgas Pembelajaran Internal Pusat Edukasi Antikorupsi Hotman
Tambunan dalam pembukaan mengatakan bahwa banyak yang
mengatakan pengembalian uang dari kasus TPPU sangat sedikit. Hal ini
disebabkan masih sedikitnya penindakan korupsi yang menghubungkan
dengan pasal TPPU.
“Kalau kita menghubungkan kasus korupsi dengan TPPU maka saya
yakin kita dapat mengembalikan kerugian negara dalam perkara korupsi,”
ujar Hotman.
Ia pun mengatakan TPPU ialah kejahatan keuangan. Karena itulah, KPK
perlu meningkatkan kapasitas, bekerja sama dengan para penegak hukum
dan pemangku kepentingan untuk bisa menghubungkan antara perkara
korupsi dengan TPPU.
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Pada simulasi pembelajaran daring tersebut, selain diikuti pegawai
KPK di bidang penindakan dan pengaduan masyarakat, kegiatan ini juga
diikuti perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, OJK, dan Pengadilan
Negeri Tipikor Jakarta Pusat.
Di dalam simulasi terdapat beberapa modul yang harus dilalui oleh
para peserta, baik dalam materi, kuis dan permainan. Berbagai metode ini
digunakan agar siapapun bisa mempelajari dengan mudah. Beberapa
peserta mengaku senang dengan model pembelajaran daring ini, bahkan
memperoleh skor sempurna di permainan seputar pertanyaan pasar
modal. Kuis-kuis singkat dalam pembelajaran daring ini harus dijawab dan
minimal memperoleh skor 80 jika ingin lanjut ke tahap selanjutnya.”
Dari berita tersebut terlihat bahwa profesi sebagai akuntansi forensik
atau penyidik dilakukan oleh pihak PPATK, OJK dan perwakilan dari
kepolisian. Perkara TPPU merupakan kasus yang sangat banyak saat ini
didalam pasar modal sebab membawa tindak pidana lain seperti fraud dan
insider trading. Ada tahapan atau langkah yang perlu diambil dalam
menangani kasus pidana di dalam pasar modal. Perlu adanya pembuktian
minimal dua alat bukti sehingga kasus dapat dilanjutkan dalam
penuntutan. Dalam hal ini pihak pengawas independent dinilai tepat untuk
dijadikan sebagai penyidik, yakni OJK yang dulunya melalui Bapepam,
PPATK dan pihak-pihak terkait lainnya.

E. PENYIDIKAN KEJAHATAN DI PASAR MODAL
Sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 101 UUPM mengenai
pemeriksaan dan penyidikan terhadap peristiwa pelanggaran Pasar Modal
dilakukan oleh Badan Pengawas Sehingga Bapepam memiliki kewenangan
melalui pemeriksaan terhadap setiap pihak yang patut diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap UUPP atau peraturan pelaksanaannya.
Dengan kewenangannya Bapepam berhak mengumpulkan data informasi
dan keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran
terhadap peraturan perundangan pasar modal.
Salah satu syarat agar pasar modal mampu mengembangkan
perekonomian Indonesia adalah kejahatan di pasar modal khususnya
insider trading harus dapat ditemukan dan diselesaikan melalui hukum
yang berlaku baik itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan
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di pasar modal. Memang harus diakui bahwa kejahatan ini tidak mudah
untuk ditemukan apalagi diselesaikan, hal ini karena tidak didukung oleh
sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia. Oleh karena itu perlu kiranya
ke depan dipertimbangkan suatu harmonisasi ketentuan hukum yang ada
dengan perkembangan akan kebutuhan hukum itu sendiri. Sebagaimana
diketahui bahwa insider trading disamping dituntut secara perdata
mengenai kepatutan atau kepantasan juga dapat dituntut secara pidana
sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, namun sebagaimana kasus sejenis yang muncul
diberbagai negara yang penyelesaian kasus tersebut cenderung kearah
ganti rugi atau denda oleh lembaga regulator Pasar Modalnya.
Pada kasus TPPU ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan.
Pada penyelidikannya dilakukan pengumpulan barang bukti yang berguna
mencari dan menemukan tindak pidana asal. Sedangkan pada saat
penyidikan ditujukan mencari dan menemukan bukti serta tersangkanya.
Jika diketahui benar bahwa kasus merupakan tindak pidana pencucian
uang, pemeriksaan dilanjutkan untuk mencari, menemukan serta
mengidentifikasi aset pemilik dan penguasaannya.
Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi pendekatan follow the
suspect atau follow the money. Follow the suspect atau mengejar
pelakunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan
mengembangkan tindak pidana turunannya dengan alur kasus dari hulu ke
hilir. Sedangkan, jika follow the money maka arus uang dilihat terlebih
dahulu. Hal ini untuk memudahkan mencari pelaku dan mengungkap
tindak pidananya dengan alur hilir ke hulu.
Pendekatan dengan cara follow the money lebih menguntungkan
sebab jangkauannya lebih luas hingga ke penyokong modal;mengurangi
motivasi manusia untuk melalukan tindak pidana; akumulasi kejahatan
lebih jelas dan kuat sebab pelaku dapat terlihat pengulangan
perbuatannya; resistensi pelaku menjadi minim sebab penelusurannya
lebih tertutup.
Secara umum. Kewenangan penyelidik dan penyidik sebagai berikut:
1. Penundaan Transaksi. Kewenangan tersebut tertulis pada Pasal 70 UU
TPPU menyebutkan penyidik yang dapat memerintahkan penundaan
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transaksi. Dengan demikian, penyelidik dapat meminta penyidik tindak
pidana asal untuk melakukan penundaan transaksi ini.
2. Memblokir Rekening. Terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf d UU KPK
dan Pasal 71 UU TPPU, pemblokiran dapat dilakukan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam UU KPK tidak terdapat batas
waktu dalam pelaksanaan kewenangan ini. Kewenangan pemblokiran
hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum,
3. Meminta keterangan mengenai harta kekayaan seseorang. Dalam hal
ini penyidik memiliki kewenangan mengetahui rahasia identitas pelaku
di bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya dalam bentuk
penjelasan karyawan bank maupun data asli.
4. Melakukan Penyitaan. Pasal 72 ayat (1) UU TPPU memberi
kewenangan kepada penyelidik tindak pidana asal meminta
keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Kewenangan ini juga
diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU KPK. Terkait kewenangan
meminta keterangan ini, ketentuan kerahasiaan tidak berlaku.
Pengecualian ketentuan kerahasiaan bank ini diatur pada Pasal 72
ayat (2) UU TP.

F. LANGKAH PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENCUCIAN UANG
DI PASAR MODAL
Pada aplikasi pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang
dalam pasar modal terdapat beberapa langkah dari penyelidikan hingga
penyidikan. Diawali dengan laporan sebuah peristiwa pidana yang dicari
calon bukti, calon tersangka dan aset-aset pemilik atau penguasanya.
Kemudian dilanjutkan dengan penerapan barang bukti, tersangka dan aset
yang hilang hingga dilakukan penyidikan pada bagian-bagian tersebut.
Pada penyelidikan diperlukan strategi supaya penelitian tepat sasaran.
Strategi yang pertama adalah mempersiapkan rencana penyelidikan. Hal
ini digunakan untuk pedoman penyelidik mencari target. Isi dari formulir
rencana penyelidikan antara lain: Nama kasus; Resume kasus; Hipotesis ;
Nama penyelidik; Jumlah personel; Batas waktu; Anggaran; Informasi atau
alat bukti apa yang dibutuhkan (yang bermanfaat untuk pembuktian
tindak pidana); Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi,
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alamat, dan lain-lain); Cara mendapatkan informasi (wawancara,
permintaan dokumen, dan lain-lain). Setelah dipersiapkan form tersebut
dilanjutkan dengan penyelidikan. Semua data yang diperoleh dicantumkan
didalamnya. Catatan tambahan dokumen serta tanda-tanda aset yang lain
juga perlu dicatat didalamnya. Seorang penyelidik perlu mendapatkan
sebanyak-banyaknya data dan informasi. Diharapkan semua data yang
didapatkan masuk kedalam kualifikasi barang bukti. Berdasarkan 184 ayat
(1) KUHAP yang termasuk barang bukti adalah: Keterangan saksi,
Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Dalam tahap
ini diharapkan penyelidik mendapat sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Jika penyelidik dalam penyelidikannya menemui kendala ketika
meminta data dan informasi kepada bank, perusahaan, atau KSEI, maka
dapat meminta bantuan dari PPATK. Setelah data diperoleh PPATK, Pasal
26, Pasal 44 huruf e, dan Pasal 90 UU TPPU memberi kewenangan kepada
PPATK untuk meneruskan data atau informasi yang sudah diperoleh
kepada penegak hukum, salah satunya kepada penyelidik KPK.
Penyelidik juga dapat meminta keterangan, data, dan informasi atas
nama penyidik, terutama jika sebelumnya atau pada saat bersamaan
penyidik tindak pidana asal juga tengah melakukan penyidikan.
Permintaan keterangan, data, dan informasi oleh penyidik ini statusnya
lebih kuat secara hukum karena sudah masuk dalam koridor penegakan
hukum (pro justisia).
Strategi selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama baik formal
maupun informal antar-lembaga terkait untuk mendapatkan informasi
lebih banyak, antara lain: PPATK, OJK, SRO (Self Regulatory Organization)
Pasar Modal, meliputi BEI, KSEI, dan KPEI, sesuai dengan kewenangan
penyelidik. Penyelidik harus mulai memilah aset (asset tracing) yang
terkait dengan tindak pidana untuk mempermudah proses penundaan
transaksi, pemblokiran, dan penyitaan di tahap penyidikan.
Pada saat pemaparan hasil, Hal-hal yang penting untuk di ekspose
adalah: Apakah ditemukan tindak pidana atau tidak; Uraian unsur pasal
yang disangkakan; Apakah sudah ditemukan (calon) tersangka atau tidak;
Apa saja aset yang berhasil diidentifikasi berikut kepemilikan dan
penguasaannya; Hubungan antara tersangka, barang bukti dan tindak
pidananya.
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Pada tahap penyidikan seorang penyidik memilah proses menjadi dua
tahap yakni penyidikan kasus tindak pidana awal dan pengembangan
penyidikan ke kasus utama. Kedua penyidikan tersebut dapat dilakukan
bersamaan atau bergantian. Beberapa tahapan penyidikan dimulai dari
membuat rencana penyidikan. Formulir dibuat mirip seperti saat
penyelidikan. Data yang dimasukkan lebih mengarah pada kasus yang
telah diungkap dalam tahap penyelidikan. Dalam pengisian formulir
disertai dengan pemisahan data sesuai kasus utama dan tindak pidana asal.
Kasus penyidikan dilanjutkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang
dibebankan pada terdakwa berdasarkan alat bukti. Hasil dari penyelidikan
dan penyidikan dilanjutkan pada tahap penuntutan dan pemberian sanksi
di pengadilan.

G. RANGKUMAN MATERI
Pemeriksaan dan penyidikan kasus kejahatan dalam pasar modal
diperlukan ketelitian yang tinggi. Terdapat kerumitan dalam pemeriksaan
dan penyidikan kasus didalamnya. Sehingga teknik penyidikan yang ada
dalam akuntansi forensik perlu diterapkan. Ketelitian sangat diperlukan,
agar didapatkan tersangka yang tepat dan tidak terjadi salah hukum.
Penyidikan dalam mencari alat bukti dalam pasar modal merupakan salah
satu kewenangan yang dimiliki Bapepam yang saat ini telah dialihkan pada
Otoritas Jasa keuangan (OJK). Secara umum, Kewenangan penyelidik dan
penyidik sebagai berikut: Penundaan Transaksi; Memblokir Rekening;
Meminta keterangan mengenai harta kekayaan seseorang; Melakukan
Penyitaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyelidikan dan
penyidikan dengan akuntansi forensik.

1.
2.
3.
4.
5.

TUGAS DAN EVALUASI
Apa itu akuntansi forensik?
Sebutkan tahapan penyelidikan!
Sebutkan tahapan penyidikan!
Siapa saja pengguna akuntansi forensik?
Apa saja kewenangan penyelidik?
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SANKSI DALAM PASAR MODAL
Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H1
Junus Fanni Nababan, S.H2
Universitas Darma Agung
A. PENDAHULUAN
Pasar Modal adalah tempat bertemunya investor yang ingin
menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan yang sifatnya
berjangka panjang, seperti saham, obligasi reksadana, derivative efek, dan
sukuk. Pasar modal memiliki 2 fungsi yakni fungsi ekonomi sebagai fungsi
pendanaan, dari kelebihan dana untuk pengembangan perusahaan baik
akusisi dan memperbesar perusahaannya, dan investor menyerahkan
dananya. Fungsi kedua, yakni fungsi keuangan, imbal hasil tergantung dari
hasil obligasi, bunga, atau imbal hasil saham, adalah capital gain. Ragam
pelanggaran di pasar modal yaitu transaksi efek, perusahaan efek,
manajer investasi, emiten dan perusahaan publik, dan lembaga dan
profesi penunjang. Kejahatan di pasar modal adalah berupa penipuan
(fraud), manipulasi pasar (market manipulation), perdagangan orang
dalam (insider trading), diatur dalam pasal 90, 91, 93, 95,96,97, 98
undang-undang pasar modal.
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Tindak pidana di bidang pasar modal memiliki khas yakni barang yang
menjadi objek tindak pidana adalah informasi dan pembuktian yang
memerlukan keahlian khusus untuk mengungkap kebenarannya.
Kejahatan di pasar modal adalah tindakan penyelewengan yang terjadi
dan dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal dan
pelanggaran merupakan hal-hal yang tidak boleh semestinya terjadi di
pasar modal. Terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal,
ada beberapa sanksi yang dikenakan yakni sanksi administrasi, sanksi
perdata yang menghubungkan Undang-undang Pasar Modal dengan
Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
Pertanggungjawaban yang dimintakan dalam kelompok atau orang
yang pernyataan yang disampaikan kepada BAPEPAM seperti Direktur
atau Komisaris emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Pengawasan Pasar
Modal dengan Otoritas Jasa Keuangan (undang-undang nomor 21 tahun
2011).

B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI
Ada beberapa istilah tidak pidana dalam undang-undang pasar modal
yakni scalping, pump&dump or Hype &dump, pembentukan harga
berkaitan dengan merger, konsilidasi dan akusisi dan comering, matching
orders, free riding, wash sales, pools (pump-pump manipulations).
Ada 3 (tiga) macam sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu:
1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Perdata
3. Sanksi Pidana
Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-undang
Perseroan Terbatas dimana emiten atau perusahaan public harus tunduk.
Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal
memungkinkan pemegang saham melakukan gugatan secara perdata
kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau
keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.
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Dalam Undang-Undang Pasar Modal mengatur mengenai sanksisanksi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Pasar Modal. Dalam
undang-undang pasar modal terdapat yang secara khusus mengatur
mengenai sanksi terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan
penyelewengan ketentuan pasar modal. Terhadap kejahatan dan
pelanggaran dibidang pasar modal ada beberapa sanksi yang terdapat di
dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1995 yaitu:
Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan BAPEPAM kepada
pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal. Pihak yang didapat dijatuhkan sanksi adalah:
1. Pihak yang memperoleh izin dari BAPEPAM
2. Pihak yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM
3. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada BAPEPAM
Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BAPEPAM
kepada pihak pihak tersebut diatas adalah diatur dalam pasal 102 Undangundang No 8 tahun 1995 yang berbunyi:
1. Bapepam mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya yang dilakukan
oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran;
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pencabutan izin usaha;
f. Pembatalan persetujuan;
g. Pembatalan pendaftaran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Pasal 61 sampai dengan 65 No 45 tahun 1995 yang berbunyi:
Pasal (61)
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Emiten, perusahaan publik, bursa efek lembaga kliring dan
penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana,
Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara, Pedagang Efek, Wakil Manager Investasi, Biro Administrasi Efek,
Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan pihak lain
yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta
direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5%
(lima Perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan
pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dikenakan sanksi administrative berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha;
e. Pencabutan izin usaha;
f. Pembatalan persetujuan;
g. Pembatalan pendaftaran.
Pasal (62)
1) Sanksi sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 61 huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat dikenakan dengan atau
tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf a.
2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 61 b dapat
dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, atau huruf g.
Pasal (63)
Setiap pihak sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 85, Pasal 86,
dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
1) Bursa efek lembaga kliring dan penjamin atau Lembaga kliring dan
Penjamin atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sanksi denda Rp 500.000.000 (lima seratus ribu rupiah)atas setiap hari
keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan
bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima
ratus juta rupiah);
Biro administrasi Efek, bank custodian, atau wali amanat dikenakan
sanksi denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas setiap
keterlambatan menyampaikan laporan dimaksud dengan ketentuan
bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah);
Perusahaan Efek dikenakan sanski denda Rp 100.000.000 (seratus juta
rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan
dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling
banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
Penasihat Investasi dikenakan sanksi denda Rp 100.000.000 (seratus
juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan yang
dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling
banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif, dikenakan
sanksi denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas setiap hari
keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan
bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima
ratus juta rupiah);
Perusahaan publik yang terlambat menyampaikan Penyertaan
Pendaftaran, dikenakan sanksi denda Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan yang dimaksud
dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap
Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima Perseratus) saham
Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp 100.000
(seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian
laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan
denda paling banyak Rp 100. 000.000 (seratus juta rupiah).
Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin,
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persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam dikenakan sanksi denda
Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan
penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah
keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
Pasal (64)
1) Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dengan
pasal 63, dapat dikenakan pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 61 paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bagi orang
perseorangan dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bapepam.
Pasal (65)
1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64
dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61
dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam.

C. KETENTUAN PIDANA
Bahwa dalam Undang-undang Pasar Modal mengancam setiap pihak
yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar modal diancam
hukum pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.
Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar
mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyak pemodal dan
jumlah uang yang amat besar. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam
pasal 103 sampai Pasal 110 adapun ketentuan tersebut adalah sebagai
berikut:
Pasal (103)
1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin,
persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan
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Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA - 57 –
Pasal (104)
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1),
dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).
Pasal (105)
Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal (106)
1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal (107)
Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan
Pihak lain atau menyesatkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 58 Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah,
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mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak
yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten
dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal (108)
Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106,
dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak
langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran PasalPasal dimaksud.
Pasal (109)
Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal (110)
1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal
105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

D. RANGKUMAN MATERI
Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 103:
1. Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin,
persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
13, 18, pasal 30, pasal 34, 43, 50 dan 64 diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp,
1,000.000.000 (satu miliar rupiah).
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Pasal 104
Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90,91,92,93,95,96,97 ayat 1 dan 98 diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima
belas miliar rupiah).
Pasal 105
Manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000
(satu miliar rupiah).
Pasal 107
Setiap pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain
atau
menyesatkan
Bapepam,
menghilangkan,
memusnahkan,
menghapuskan, menguban, mengaburkan, menyembunyikan atau
memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau
pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Pasal 110
1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 2, pasal
105, dan pasal 109 adalah pelanggaran.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal
104, pasal 106, dan pasal 107 adalah kejahatan.
Pasal 111
Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran
atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya data
menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan
pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihakpihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
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1.
2.

3.
4.

TUGAS DAN EVALUASI
Apa perbedaan antara: kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar
modal ?
Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 105, dan
pasal 109 adalah pelanggaran. Sebutkan apa saja yang termasuk
didalamnya?
Ada 3 jenis sanksi dalam kejahatan pasar modal, sebutkan dan
jelaskan!
Pasal berapakah diatur tentang tindak pidana dalam pasar modal?
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
INVESTOR PASAR MODAL
Edy Dharma, S.H., M.H
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar
A. PENDAHULUAN
Pasar modal merupakan lembaga yang menjadi wadah tempat
bertemunya dua belah pihak. Pihak pertama merupakan perusahaan
emiten yang senantiasa memerlukan dana segar sebagai modal untuk
memberikan penawaran dan penjualan efek sementara pihak kedua
merupakan masyarakat yang melakukan investasi untuk membeli efek
yang ditawarkan pihak pertama. Agar mekanisme di pasar modal berjalan
dengan baik maka perlu adanya perlindungan hukum atas investor
tersebut. Perlindungan hukum bagi investor untuk melakukan kegiatan di
bidang pasar modal berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 Tentang Pasar Modal dan berlandaskan pada Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam meningkatkan
aspek penegakan hukum dalam suatu negara. Negara memberikan
perlindungan hukum pada masyarakatnya dengan tujuan untuk
mewujudkan stabilitas dalam berbagai bidang dan tidak terkecuali bidang
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ekonomi dan hukum. Dilihat berdasarkan asal usul katanya, istilah
perlindungan hukum terdiri dari istilah perlindungan dan istilah hukum.
Dalam Bahasa Inggris perlindungan disebut protection yang berarti tempat
berlindung atau hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi dan
dapat juga diartikan sebagai tindakan melindungi (Garner, 2009).
Sementara hukum merupakan ilmu pengetahuan normatif dan teknik
sosial yang dijadikan sebagai landasan untuk mengatur perilaku
masyarakat (Kelsen, 2009). Jadi perlindungan hukum berarti mengayomi
hak asasi manusia kepada pihak yang dirugikan serta memberikan
perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak
mereka yang sah di hadapan hukum. Perlindungan hukum merupakan
salah satu media untuk penegakan keadilan khususnya di bidang ekonomi
yaitu pasar modal (Dimyati, 2014). Pendapat lain menyatakan bahwa
perlindungan hukum merupakan aktivitas untuk melindungi masyarakat
agar tercapai keadilan. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk
pelayanan oleh aparat hukum kepada subjek hukum yang berhak
mendapat perlindungan (Salim and Nurbaini, 2013).

B. PASAR MODAL
Pasar modal merupakan tempat berlangsungnya kegiatan yang
berhubungan dengan jual beli efek seperti saham dan obligasi (Putralie,
2011). Bilamana pasar modal memenuhi persyaratan-persyaratan berikut
maka pasar modal tersebut tergolong pasar modal yang sehat. Adapun
persyaratan tersebut meliputi: (Putralie, 2011)
1. Efisiensi. Pasar modal dikatakan efisien bilamana dalam waktu yang
singkat pasar modal mampu untuk mengakomodasi transaksi
sebanyak mungkin.
2. Fair. Pasar modal dikatakan fair bilamana didasarkan pada
pemerataan penyebaran informasi, transaksi dapat terjadi secara
netral dan adil.
3. Likuid. Pasar modal dikatakan likuid bilamana pasar modal mampu
memenuhi semua kebutuhan pihak penjual dan pembeli setiap saat.
4. Transparan. Pasar modal dikatakan transparan bilamana pasar modal
mampu menyediakan informasi yang ter-update kapan saja dan
dimana saja bagi semua pelaku pasar modal.
204 | Hukum Pasar Modal

www.penerbitwidina.com

Pasar modal memegang andil yang cukup besar dalam mempengaruhi
perekonomian. Fungsi pasar modal meliputi fungsi ekonomi dan fungsi
keuangan (Putralie, 2011).
1. Fungsi Ekonomi. Fungsi ekonomi pasar modal terlihat dari
kemampuan pasar modal untuk mempertemukan dua pihak yang
saling membutuhkan. Pihak yang satu merupakan pihak investor yaitu
pihak yang mempunyai surplus dana dan pihak yang lain merupakan
pihak issuer yaitu pihak yang memerlukan dana. Pasar modal
mewadahi pertemuan diantara kedua pihak tersebut sehingga pihak
investor dapat menginvestasikan dananya kepada pihak issuer. Dalam
hal ini pihak investor mengharapkan adanya keuntungan dari
investasinya sementara pihak issuer mengharapkan pemanfaatan
dana yang tersedia untuk kepentingan investasi tanpa harus
menunggu dana dari hasil operasi perusahaan.
2. Fungsi Keuangan. Fungsi keuangan pasar modal terlihat dari
kemampuan pasar modal untuk memungkinkan para investor untuk
memperoleh keuntungan sesuai dengan jenis investasinya.
Selain memiliki fungsi bagi perekonomian, pasar modal juga memiliki
manfaat yaitu: (Husnan, 2003)
1. Pasar modal merupakan sarana untuk mengalokasikan dana secara
efisien.
2. Pasar modal menjadi pilihan alternatif untuk melakukan investasi.
3. Pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk mempunyai
perusahaan yang memiliki prospek masa depan yang baik.
4. Pasar modal sebagai sarana untuk menjalankan manajemen
perusahaan secara profesional dan transparan.
5. Pasar modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

C. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
Perlindungan hukum memiliki sifat pencegahan dan sifat pemberian
hukuman. Perlindungan hukum diberikan oleh institusi penegak hukum
seperti kepolisian, pengadilan bahkan lembaga penyelesaian sengketa di
luar pengadilan. Perlindungan hukum adalah salah satu media untuk
penegakan keadilan khususnya di bidang ekonomi yaitu pasar modal
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(Dimyati, 2014). Perlindungan hukum bagi pasar modal dalam kegiatan
ekonomi bisnis selalu dikaitkan dengan aspek hukum perusahaan
terutama perseroan terbatas disebabkan banyaknya pihak yang akan
terlibat dalam interaksi pasar modal mulai dari pelaku sampai pihak
penunjang yang mendukung terlaksananya transaksi pasar modal dalam
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dimana pihak
penunjang ini umumnya merupakan perseroan terbatas.
1. Perlindungan Konsumen
Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam
industri jasa pasar modal maka dibentuklah satu otoritas jasa keuangan
yang berfungsi untuk mengawasi industri jasa keuangan di seluruh
Indonesia. Konsumen secara sederhana dapat diartikan sebagai
pengguna/ pemakai suatu barang/ jasa yang ditawarkan. Konsumen tidak
selamanya pengguna tingkat akhir baru disebut sebagai konsumen tetapi
menyangkut bagaimana posisi status seorang konsumen terlibat dalam
satu kegiatan transaksi. Konsumen harus dilindungi dalam memperoleh
haknya mulai dari hak memperoleh rasa aman, hak untuk melakukan
pilihan, hak untuk memperoleh informasi dan bahkan hak untuk didengar
pendapatnya. Semua hak konsumen tersebut harus dilindungi terlebih di
era globalisasi saat ini untuk memberikan dukungan bertumbuhnya dunia
bisnis melalui penciptaan barang dan jasa yang berbau teknologi sehingga
kehidupan masyarakat akan semakin sejahtera di samping memperoleh
kepastian barang/ jasa dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian
bagi konsumen. Jadi perlindungan konsumen merupakan melindungi
konsumen yaitu pihak yang melakukan kontrak selain di pengadilan bisnis
untuk memperoleh barang/ jasa dari pihak pemasok di pengadilan bisnis
dengan berlandaskan hukum.
2. Konsumen Dalam Pasar Modal
Pelaku utama dalam hukum dagang meliputi produsen, pengusaha,
konsumen dan perantara. Produsen sebagai pihak yang menghasilkan
barang/ jasa untuk ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan.
Produsen menghasilkan barang berupa surat berharga dan efek. Dalam
pasar modal, produsen juga menghasilkan jasa berupa jasa bursa efek.
Sebagai keuntungan yang diperoleh produsen dalam pasar modal berupa
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kepercayaan dari investor terhadap transaksi bursa, meningkatkan modal
untuk operasional kegiatan usaha serta ikut aktif dalam isu global seperti
isu lingkungan hidup. Produsen menerbitkan surat berharga atau efek
yang diedarkan melalui bursa efek kepada investor. Transaksi bursa efek
dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan usaha, memperbaiki
struktur modal serta melakukan divestasi (Untung, 2011).
Konsumen dalam pasar modal dalam hal ini merupakan investor yang
menanamkan modalnya untuk membeli surat berharga/ efek yang
diterbitkan perusahaan di pasar modal dengan harapan dapat
memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dalam periode waktu
tertentu sehingga konsumen di pasar modal ini bukan tergolong
konsumen akhir tetapi konsumen antara.
Gangguan Sistem Transaksi Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia
Jika terjadi gangguan pada sistem perdagangan efek, investor berhak
mengadukan bursa ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pihak
bursa mengasumsi bahwa gangguan ini disebabkan adanya masalah pada
remote trading system yang tidak dibarengi dengan cepatnya aktivasi dan
terhubungnya Disaster Recovery Centre ke seluruh anggota bursa. Namun
pihak investor juga mengasumsi bahwa gangguan sistem perdagangan ini
terjadi karena pihak bursa tidak tanggap dalam mengatasi kerusakan pada
remote trading system melalui sistem manajemen risiko perusahaan.
Gangguan yang terjadi ini tentu saja mengakibatkan investor menjadi
resah karena investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli efek
sebagaimana biasanya. Dalam hal ini, investor menilai bahwa pihak bursa
tidak menunjukkan keterbukaan informasi dari pihak bursa dalam
menghadapi risiko sehingga investor yang dirugikan membuat aduan
gugatan ke YLKI untuk mengajukan gugatan class action (Margianto, 2012).
Selanjutnya investor juga mengajukan aduan gangguan remote trading
system pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Agustian,
2012). Dan akhirnya bursa hanya memberi permohonan maaf melalui
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dikarenakan tidak adanya kejelasan
informasi dari otoritas bursa.
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D. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8
tahun 1995 Tentang Pasar Modal dilaksanakan oleh Bapepam-LK yang
berfungsi untuk membina, mengatur, mengawasi transaksi bursa dengan
tujuan untuk menciptakan transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien
serta memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya investor.
Bapepam-LK berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan sehingga
Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK
merupakan perpanjangan tangan institusi dalam upaya menciptakan
kembali kepercayaan investor pada pasar modal yang sempat terjadi
penurunan sejak terjadinya krisis keuangan di beberapa negara di Asia.
Krisis keuangan inilah yang kemudian memicu dibentuknya OJK sebagai
lembaga yang mengawasi jasa keuangan di Indonesia.
Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor, Bapepam-LK akan
memeriksa kelengkapan dan kejelasan dokumen pihak emiten yang akan
melakukan penawaran bursa kepada pihak investor di samping pihak
investor juga diberi kesempatan untuk membaca dan menelaah
prospektus terkait efek yang akan diterbitkan sebelum menerima tawaran
dari pihak emiten. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena
prospektus atas efek merupakan awal pertimbangan bagi investor untuk
menerima atau menolak tawaran dari emiten. Bentuk perlindungan
hukum lainnya ditunjukkan oleh pengaturan oleh Bapepam-Lk terhadap
prospektus atas efek dimana pihak emiten dilarang untuk menciptakan
informasi yang menyesatkan dalam prospektus atas efek yang akan
ditawarkan kepada pihak investor. Sebagai tindakan pencegahan
terjadinya hal tersebut, Bapepem-LK membuat standar bagi pihak emiten
dalam menyusun prospektus atas efek yang akan ditawarkan kepada pihak
investor. Tindakan perlindungan ini mulai diberikan ketika Bapepem-Lk
menyetujui izin untuk melakukan transaksi di pasar modal kepada pihak
emiten.
Bapepam-Lk juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan menyidiki
semua proses transaksi di pasar modal. Pemeriksaan dilakukan pada
semua pihak terduga yaitu semua pihak yang terlibat dalam melakukan
kecurangan pelaksanaan transaksi pasar modal berdasarkan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku (Nasaruddin, 2011). Tindakan
penyidikan mulai dilaksanakan bilamana pelanggaran yang terjadi telah
menimbulkan kerugian bagi pihak investor. Tindakan penyidikan ini
merupakan tugas dan wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi
kewenangan oleh Bapepam-LK.
Tindakan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh BapepamLK termasuk serangkaian proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan
untuk melindungi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak
investor. Perlindungan hukum menurut UUPM berupa pemberian sanksi
administratif mulai dari pemberian peringatan secara tertulis, memberi
denda, membatasi kegiatan usaha, membekukan kegiatan usaha,
mencabut izin usaha, membatalkan persetujuan dan membatalkan
pendaftaran serta pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di pasar
modal.

E. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN
Dalam pasar modal istilah konsumen diberikan kepada pihak investor
sehingga dalam hal ini perlindungan konsumen disebut juga dengan
perlindungan terhadap investor. Menurut Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan investor pasar
modal dilakukan oleh OJK. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan
OJK merupakan perlindungan dalam bentuk preventif dan represif karena
OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi sector jasa keuangan.
Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif oleh OJK meliputi:
1. Memberikan informasi dan pendidikan terkait jenis sector jasa
keuangan, layanan dan produknya kepada masyarakat.
2. Bilamana kegiatan transaksi pasar modal mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat maka OJK memohon untuk menghentikan kegiatannya
kepada Lembaga Jasa Keuangan.
3. Melakukan tindakan lain berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku di sector jasa keuangan.
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Perlindungan hukum OJK yang sifatnya menekan dilakukan bilamana
terjadi konflik antara investor dan perusahaan emiten. Dalam hal ini OJK
memiliki kewenangan memberi pembelaan hukum terhadap investor
dengan cara memberikan perintah kepada perusahaan jasa keuangan
untuk menanggapi dan menyelesaikan aduan investor yang merasa
dirugikan dengan cara:
1. Memberikan perintah kepada lembaga jasa keuangan untuk
menyelesaikan aduan investor dengan melakukan tindakan tertentu.
2. Membuat aduan gugatan terhadap pihak emiten untuk mendapatkan
kembali harta pihak investor sebagai pihak yang rugi dalam transaksi
pasar model dengan itikad baik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
Dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor, OJK
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan asas:
1. Independensi
Adanya kebebasan bagi OJK dalam mengambil keputusan dan
melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya namun tidak
berolak belakang dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kepastian Hukum
Kebijakan penyelenggaraan OJK memberi kepastian hukum karena
kebijakan yang diambil berlandaskan peraturan perundangan dan
keadilan.
3. Kepentingan Umum
OJK memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya investor
serta mementingkan kepentingan umum guna memajukan
kesejahteraan umum.
4. Keterbukaan
OJK memberikan perlindungan hukum atas hak individu dan kelompok
serta menjaga rahasia Negara di samping sifat keterbukaan OJK dalam
memberikan informasi yang dapat dipercaya dan tidak menyesatkan
berdasarkan peraturan perundangan.
5. Profesionalitas
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, OJK menunjukkan
keahliannya berdasarkan kode etik dan peraturan perundangan.
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6. Integritas
Semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh OJK selalu
berpegang teguh pada nilai moral
7. Akuntabilitas
OJK harus mempertanggung jawabkan semua kegiatan termasuk
keputusan yang diputuskan OJK kepada masyarakat.

F. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI
GANGGUAN SISTEM TRANSAKSI DI BURSA EFEK INDONESIA
Bursa berfungsi sebagai fasilitator yang mempersiapkan sarana dan
prasarana yang dalam transaksi pasar modal. Gangguan remode trading
system yang terjadi di bursa merupakan penyelewengan terhadap aspek
perlindungan konsumen karena pihak bursa tidak menyediakan cadangan
remote trading system (DRC) sebagai antisipasi terhadap kerusakan pada
remote trading system di bursa. Permasalahan ini berawal dari tidak
adanya hukum yang mengharuskan semua anggota bursa menghubungkan
sistem dengan DRC tersebut sehingga saat adanya gangguan tersebut
anggota bursa tidak dapat bertransaksi. Sementara untuk bursa yang
menghubungkan sistem dalam cadangan remote trading system juga
mengalami gangguan berupa lambatnya koneksi ke sistem cadangan
tersebut sementara remote trading system yang digunakan merupakan
sistem ter-update yang telah mencapai standar sehingga layak digunakan
dalam kegiatan bursa. Akibat gangguan sistem tersebut maka pihak bursa
tidak dapat memberikan informasi yang jelas bahkan beberapa saham
tidak terbaca. Terhadap gangguan yang timbul ini, pihak investor memiliki
hak untuk mengetahui informasi yang benar, jujur dan jelas penyebab
terjadinya gangguan tersebut.
Gangguan seperti yang diungkapkan di atas dikategorikan sebagai
gangguan force majeure yaitu gangguan yang timbul karena di luar
kehendak dan kemampuan pihak bursa yang menyebabkan sistem
transaksi bursa tidak dapat berfungsi sebagaimana harusnya dan bahkan
harus terhenti. Dalam menghadapi kasus seperti ini, bentuk perlindungan
hukum yang tepat dapat dilakukan melalui tindakan perlindungan hukum
yang bersifat pencegahan dan represif karena terkait hak konsumen yaitu
investor dalam menggunakan jasa lembaga jasa keuangan. Tindakan
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pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan
sosialisasi pendidikan kepada konsumen guna mengantisipasi gangguan
sistem kategori force majeure yang sama terjadi kembali. Sementara
tindakan represif dapat dilakukan dengan memberikan hukuman
administrative misalnya pemberian peringatan secara tertulis, memberi
denda, membatasi kegiatan usaha, membekukan kegiatan usaha,
mencabut izin usaha, membatalkan persetujuan bahkan membatalkan
pendaftaran sebagai perantara dalam perdagangan efek.
Investor yang memutuskan akan menjajaki pasar modal untuk
menginvestasikan modalnya di suatu Negara harus memastikan keamanan
dan adanya kepastian hukum dari Negara tempat investor
menginvestasikan modalnya sehingga investor benar-benar dapat
dilindungi oleh regulasi pasar modal di Negara dimana investor
menginvestasikan modalnya. Jika investor mengalami kerugian maka
investor berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur litigasi
melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi. Investor sebagai konsumen
lembaga jasa keuangan berhak mengajukan aduannya ke YLKI dan YLKI
wajib menerima aduan dari investor karena memberikan perlindungan
hukum kepada konsumen sudah merupakan tugas dan tanggung jawab
dari YLKI. Sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
YLKI memiliki tugas memberi bantuan kepada konsumen untuk
memperjuangkan haknya sesuai dengan aduan yang telah disampaikan
konsumen kepada pihak YLKI. Pihak investor juga berhak mendapat
perlindungan hukum dari UUPM dan UU OJK yang telah menjadi landasan
hukum berdirinya pasar modal di Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap konsumen pasar modal yang diberikan
oleh UUPM dan UU OJK termasuk lex sprecialis sementara perlindungan
hukum yang diberikan oleh UUPK termasuk lex generalis. UUPM dan UU
OJK merupakan landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum
kepada investor dalam pasar modal sementara UUPK mewadahi semua
kegiatan usaha yang melibatkan barang dan jasa. Jika investor mengalami
kerugian akibat terjadinya gangguan pada remote trading system maka
OJK selaku otoritas pengawas tunggal harus memperketat pengawasan
terhadap remote trading system di bursa.
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G. RANGKUMAN MATERI
1. Pasar modal merupakan tempat berlangsungnya kegiatan yang
berhubungan dengan jual beli efek seperti saham dan obligasi.
2. Pasar modal yang sehat memenuhi persyaratan efisiensi, fair, likuid,
dan transparan.
3. Fungsi pasar modal meliputi fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.
4. Pasar modal juga memiliki manfaat yaitu: (1) Pasar modal merupakan
sarana untuk mengalokasikan dana secara efisien; (2) Pasar modal
menjadi pilihan alternatif untuk melakukan investasi; (3) Pasar modal
memberikan peluang bagi investor untuk mempunyai perusahaan
yang memiliki prospek masa depan yang baik; (4) Pasar modal sebagai
sarana untuk menjalankan manajemen perusahaan secara profesional
dan transparan; dan (5) Pasar modal dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif oleh OJK meliputi:
(1) Memberikan informasi dan pendidikan terkait jenis sector jasa
keuangan, layanan dan produknya kepada masyarakat; (2) Bilamana
kegiatan transaksi pasar modal mengakibatkan kerugian bagi
masyarakat maka OJK memohon untuk menghentikan kegiatannya
kepada Lembaga Jasa Keuangan; dan (3) Melakukan tindakan lain
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di sector jasa
keuangan.
6. OJK melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan asas
independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan,
profesionalitas, integritas dan akuntabilitas.
TUGAS DAN EVALUASI
1. Jelaskan pengertian pasar modal dan jelaskan pula persyaratan yang
harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai pasar modal yang sehat!
2. Pasar modal memegang andil yang cukup besar dalam
mempengaruhi perekonomian. Fungsi pasar modal meliputi fungsi
ekonomi dan fungsi keuangan. Jelaskan kedua fungsi pasar modal
tersebut!
3. Jelaskan manfaat pasar modal!
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4. Jelaskan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif oleh
OJK!
5. Jelaskan asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya!
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PERKEMBANGAN HUKUM
PASAR MODAL SYARIAH
Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.
Universitas Islam Bandung (UNISBA)
A. PENDAHULUAN
Ekonomi Syariah merupakan bagian integral dari ajaran Agama Islam.
Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Islam, ekonomi syariah tentunya
seiring dan sejalan dengan syariat Islam. (An-Nabhani. 2002) Ekonomi
Syariah merupakan upaya guna menyelesaikan permasalahanpermasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami, yang seiring dengan
tuntunan syariat. Yakni metode-metode yang didasarkan atas ajaran
Ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. (P3EI. 2008: 16) Ruang lingkup
ekonomi syariah terdiri dari ekonomi syariah normatif, yaitu studi tentang
hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda
(al-mâl), meliputi: (1) kepemilikan (al-milkiyyah), (2) pemanfaatan
kepemilikan (tasharruf fi almilkiyyah), dan (3) distribusi kekayaan kepada
masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nās); dan ekonomi syariat
positif/ilmu ekonomi Syariah (al-‘ilmu aliqtishādi fi al-islām), (P3EI. 2008:
16) yakni kajian-kajian mengenai konsep-konsep syariat yang berkaitan
produksi barang dan jasa (Athoillah dan Ihwanudin. 2013: 37). Termasuk
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kategori al-‘ilmu aliqtishādi fi al-islām ini adalah segala macam tatacara
dan sarana yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa.
(Husaini. 2002)
Bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi Syariah -setidaknya untuk
saat ini adalah ekonomi keuangan, yaitu fase ekonomi setelah ekonomi
barter. Islam memandang penting kedudukan lembaga keuangan tatanan
ekonomi saat ini, ekonomi uang yang secara telah hadir dalam berbagai
sendi kehidupan ekonomi umat manusia dan tentunya muslimin di
dalamnya. Lembaga keuangan dewasa ini meliputi Perbankan syariah,
Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian
Syariah, Pembiayaan Syariah, Modal Ventura Syariah, Lembaga Keuangan
Mikro Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Mal Wat-Tamwil, dan lainnya.
Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah tersebut tidak lepas dari
kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk menyediakan jasa
keuangan berbasis syariah sebagai tuntutan atas perkembangan ekonomi
dan keuangan syariah global di satu sisi, dan di sisi lainnya, Indonesia
sebagai Negara berpenduduk muslim tersesar di dunia, tentunya
menginginkan syar’iy tidak pada aspek ekonomi ril namun pada aspek
ekonomi keuangannya juga. Terlebih setelah keluar fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 tentang (keharaman)
bunga/rente/faidah. Haram transaksi di berbagai jenis lembaga keuangan
konvensional, termasuk pada lembaga pasar modal. (Ihwanudin. 2020:
237) Pada bagian book chapter ini akan dibahas berkaitan dengan Pasar
Modal syariah, terutama yang berhubungan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangannya.

B. REGULASI PASAR MODAL SYARIAH
1. Selayang Pandang tentang Pasar Modal Syariah
a. Visi, Misi dan Konsep dasar Pasar Modal Syariah
Pasar Modal Syariah memiliki visi “Menjadi pasar modal syariah yang
memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,
berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.”Visi tersebut
diuraikan menjadi beberapa misi sebagai berikut: 1) Menjadikan pasar
modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor
swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat; 2) Mewujudkan
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pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel;
serta 3) Mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang
berkualitas dan amanah.
(https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasarmodal-syariah.aspx/diakses 4 Desember 2020)
Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu: 1) Sebagai
sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya
melalui penerbitan efek syariah; dan 2) Sebagai sarana investasi efek
syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat
dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama,
dan ras tertentu. Perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar
modal secara umum dapat dijelaskan bahwa Pasar modal syariah
merupakan bagian dari Industri Pasar Modal Indonesia. Secara umum,
kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya.
Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal
syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Hal yang paling
mendasar bagi pasar modal syariah adalah jaminan kehalalan produk dan
transaksinya, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang
merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham,
sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam
pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah.
Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan
manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir,
risywah, maksiat, dan kedzhaliman.
(https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasarmodal-syariah.aspx/diakses 4 Desember 2020)
Dalam melakukan muamalah, manusia diberi keleluasaan untuk
melakukan kegiatan namun wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang.
Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga
transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan
menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan
spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar,
riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzhaliman. Produk pasar modal
syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak
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bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri
atas: 1) Efek syariah berupa saham; 2) Sukuk; 3) Reksa Dana Syariah; 4
Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah); dan 5) Dana Investasi Real Estat
Syariah (DIRE Syariah). (https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx/diakses 4 Desember 2020)
Sedangkan layanan Pasar Modal Syariah, antara lain: 1) Ahli Syariah
Pasar Modal; 2) Manajer Investasi Syariah; 3) Unit Pengelolaan Investasi
Syariah; 4) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 5) Sharia Online Trading
System; 6) Bank Kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah;76)
Wali Amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk; 8) Sistem
Online Trading Syariah; 9) Bank Kustodian yang memberikan jasa
kustodian syariah; dan 10) Wali Amanat yang memberikan jasa dalam
penerbitan
sukuk.
(https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx/diakses 4 Desember 2020)
b. Produk-Produk di Pasar Modal Syariah
1) Saham Syariah
Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan
modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut
pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha
perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian
hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan
musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara
konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan
oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham
syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika
saham tersebut diterbitkan oleh:
 Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan
dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan
Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip
syariah.
 Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam
anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan
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Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun
memenuhi kriteria sebagai berikut:
 kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah
sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak
melakukan kegiatan usaha:
o perjudian dan permainan yang tergolong judi;
o perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan
barang/jasa;
o perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
o bank berbasis bunga;
o perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
o jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian
(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi
konvensional;
o memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan
dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya
(haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena
zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan
bersifat mudarat;
o melakukan transaksi yang mengandung unsur suap
(risywah);
 rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas
tidak lebih dari 82%, dan
 rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal
lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total
pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.
2) Sukuk
Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari
istilah obligasi syariah (Islamic bonds). Sukuk secara terminologi
merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang
berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan
Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai
berikut: "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang

Perkembangan Hukum Pasar Modal Syariah | 219

www.penerbitwidina.com

bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak
terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas:
 aset berwujud tertentu (‘ayyan maujudat);
 nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ‘ayyan) tertentu baik
yang sudah ada maupun yang akan ada;
 jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
 aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu’ayyan); dan atau
 kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin
khashah)"
Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang
berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang,
melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap
sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar
penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk
didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk
harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi
pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai
dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.
Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang
Investment Sukuk, terdiri dari:
 Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
 Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4
(empat) tipe: (1) Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang
telah ada, (2) Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa
depan, (3) sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu; dan4)
Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
 Sertifikat Salam.
 Sertifikat istishna.
 Sertifikat murabahah.
 Sertifikat musyarakah.
 Sertifikat muzara'a.
 Sertifikat musaqa.
 Sertifikat mugharasa.
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3) Reksa Dana Syariah
Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah
didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan
peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan
dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah
sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif
investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal
yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko
atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai
keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan
pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di
Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana
Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu
instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda
dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak
pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak
boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya
adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screeninng
(penyaringan), dan cleansing (pembersihan).
Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan
berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai
peluang risiko, antara lain:
 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk,
dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portofolio
Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer
investasi reksadana dalam mengelola dananya.
 Risiko Likuiditas.
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi
jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali
(redemption) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya
kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan
manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini
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hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka
(open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.
Risiko Wanprestasi
Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan
reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat
timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan
Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau
membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari
pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian,
agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan
penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.
Risiko politik dan ekonomi
Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang
berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga
akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.
(https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasarmodal-syariah/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Prinsip-Syariah-diPasar-Modal-Pada-Manajer-Investasi.aspx)

2. Perkembangan Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia
a. Undang-Undang tentang Pasar Modal Syariah di Indonesia
Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia , kegiatan di Pasar
modal mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku
regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus
terkait pasar modal syariah, sebagai berikut: 1) Peraturan Nomor II.K.1
tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; 2) Peraturan Nomor
IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; 3) Peraturan Nomor IX.A.14
tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.
(https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/diakses 5 Desember 2020)
Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan
diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment
Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h
222 | Hukum Pasar Modal

www.penerbitwidina.com

Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment
Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000
yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan
dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para
pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana
berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.
Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang
berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana
Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus
bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal
September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan
akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan
institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut.
Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI
pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman
antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal
berbasis syariah di Indonesia.
Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal
Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal
Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan
Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK,
dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus
mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah.
Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit
eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon
III.
Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket
Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan
tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang
Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang
digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya,
pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan
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Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek
Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali
oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.
Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru
dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini
diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga
syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk
pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001
dan IFR0002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang
Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar
Efek Syariah. (https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/diakses 5
Desember 2020)
b. Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah
Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa
DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal
syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI
yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Tiga (3) fatwa DSN-MUI
yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah: 1) Fatwa
DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi Untuk Reksa dana Syariah; 2) Fatwa DSN-MUI No: 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip
Syariah di Bidang Pasar Modal; dan 3) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
(https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/diakses 29 Desember
2020)
Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah, terdiri dari enam (6) Bab.
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa Dana
Syari'ah, Bab III Dijelaskan Hubungan, Hak, Dan Kewajiban, Bab IV
Pemilihan Dan Pelaksanaan Investasi, Bab V Penentuan Dan Pembagian
Hasil Investasi, Dan Bab VI Ketentuan Penutup. Pada Pasal 1 misalnya
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dijelaskan bahwa Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi
menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad
antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib almal/ Rabb al Mal) dengan
Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer
Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
Berikutnya pada Pasal 2 dijelaskan: a) Mekanisme operasional dalam
Reksa Dana Syari'ah terdiri atas: (1) antara pemodal dengan Manajer
Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan (2) antara Manajer
Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah; b)
Karakteristik sistem mudarabah adalah: (1) Pembagian keuntungan antara
pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna
investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah
pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas
hasil investasi tertentu kepada pemodal; (2) Pemodal hanya menanggung
risiko sebesar dana yang telah diberikan; (3) Manajer Investasi sebagai
wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya
sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).
(http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/20Pedoman_Investasi_Reksa_Dana.pdf)
Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan
Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
ditetapkan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Fatwa ini yang
dimaksud dengan : 1) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan
dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan Efek; 2) Emiten adalah Pihak yang melakukan
Penawaran Umum; 3) Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad,
pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsipprinsip Syariah; 4) Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau
pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat
sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip
Syariah di Pasar Modal; 5) Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah
pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek
Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah;
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6) Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas
ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan
dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.
Sedangkan pada BAB II yang menetapkan bahwa PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Pasar
Modal adalah: 1) Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya
terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan
mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah
apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah; 2) Suatu Efek dipandang
telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh
Pernyataan Kesesuaian Syariah.
Berikutnya, pada BAB III diatur mengenai EMITEN YANG
MENERBITKAN EFEK SYARIAH. Pada Pasal 3 dijelaskan Kriteria Emiten atau
Perusahaan Publik, yaitu:
1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara
pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang
menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsipprinsip Syariah;
2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan
yang dilarang;
 lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan
dan asuransi konvensional;
 produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman
yang haram; dan
 produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun
jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat
transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga
keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek
Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad
yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
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4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib
menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah
dan memiliki Shariah Compliance Officer.
5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek
Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas,
maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai
Efek Syariah.
Selanjutnya, pada BAB IV diatur KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH.
Pada Pasal 4 ditentukan bahwa Jenis Efek Syariah meliputi:
1) Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana
Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah,
dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2) Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak
termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3) Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan
Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi
Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan
kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara
pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan
Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai
wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil
shahib al-mal dengan pengguna investasi.
5) Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak
investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset
keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,
tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh
lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh
pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset
keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
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6) Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu
pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsipprinsip syariah.
Lalu, pada BAB V pada Pasal 5 diatur tentang transaksi yang dilarang,
yakni:
1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian
serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di
dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,
maksiat dan kezhaliman.
2) Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah,
maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
 Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek
Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
 Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk
memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah
dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban
penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
 Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan
pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan
harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
 Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.
Berikutnya pada Pasal 6 diatur Harga Pasar Wajar, bahwa harga pasar
dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai evaluasi kondisi yang
sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut
dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien
serta tidak direkayasa.
Selanjutnya, pada BAB VI Pasal 7 dijelaskan bahwa Dalam hal DSN-MUI
memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak
memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka
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penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada BAB VII Pasal 8
diatur KETENTUAN PENUTUP bahwa:
1) Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme
kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan
ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
Adapun Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan
Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di
Pasar Reguler Bursa Efek diatur hal-hal sebagai berikut: Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. Terdapat 3
ketentuan khusus yaitu:
1) Perdagangan Efek
 Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad
jual beli (bai’);
 Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga
serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan
penawaran jual;
 Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian
administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di
kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi;
 Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat
Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
 Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan
kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui
mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai’ almusawamah);
 Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan
dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
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2) Mekanisme Perdagangan Efek
 Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa: (1) Perdagangan Efek
hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek; dan (2) Penjual
dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam
melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;
 Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa
Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad ju’alah;
 Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya
dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan
prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip
syariah di Bursa Efek;
 Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan
Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan
sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek,
antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau
tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan
Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau
sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;
 LKP dapat melakukan inovasi atas Perdagangan Efek yang
dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah;
 LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) kliring dan
penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
 Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan
melalui LPP;
 LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) penyimpanan dan
penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.
3) Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip
kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi,
manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur
dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir,
ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai’ al-ma’dum, talaqqi al-rukban,
ghabn,
riba
dan
tadlis.
(https://tafsirq.com/fatwa/dsn-
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mui/penerapan-prinsip-syariahdalam-mekanisme-perdagangan-efekbersifat-ekuitasdi-pasar-reguler-bursa-efek)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pasar Modal
Syariah
Regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia
dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk peraturan dan pemerintah langsung
dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pendukungnya. Khusus
regulasi OJK, saat ini terdapat beberapa peraturan tentang pasar modal
syariah sebagai berikut:
JUDUL

PENJELASAN
POJK tentang Penerapan Prinsip
POJK Nomor 15/POJK.04/2015
Syariah di Pasar Modal.
POJK Nomor 16/POJK.04/2015
POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
POJK tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham
POJK Nomor 17/POJK.04/2015
oleh Emiten Syariah atau Perusahaan
Publik Syariah.
POJK tentang Penerbitan dan
POJK Nomor 18/POJK.04/2015
Persyaratan Sukuk.
POJK tentang Penerbitan dan
POJK Nomor 19/POJK.04/2015
Persyaratan Reksa Dana Syariah.
POJK tentang Penerbitan dan
POJK Nomor 20/POJK.04/2015
Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
POJK tentang Dana Investasi Real
POJK Nomor 30/POJK.04/2016
Estate Syariah Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif.
POJK tentang akad yang Digunakan
POJK Nomor 53/POJK.04/2015
dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar
Modal
Tentang Penerapan Prinsip Syariah di
POJK Nomor 61/POJK.04/2016
Pasar Modal Pada Manajer Investasi
Sumber:(https://www.idx.co.id/idxsyariah/fatwaregulasi/#:~:text=Tiga%20(3) %2
0fatw a%20DSN%2D,Syariah%20di%20Bidang%20Pasar%20Modal/ diakses 29
Desember 2020)
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C. RANGKUMAN MATERI
Pasar modal mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal. Sedangkan sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia
dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa
Investment Management pada 3 Juli 1997.
Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang
berhubungan dengan pasar modal syariah. Terdapat tiga (3) fatwa DSNMUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah, yaitu: Fatwa
DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi Untuk Reksa dana Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip
Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
Berikutnya, OJK sampai dengan saat ini telah mengeluarkan berbagai
peraturan yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Diantara POJK
tersebut antara lain: POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan
Prinsip Syariah di Pasar Modal; POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang
Ahli Syariah Pasar Modal.; POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang
Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi; dan lain
sebagainya.

1.
2.
3.
4.

5.

TUGAS DAN EVALUASI
Jelaskan definisi pasar modal syariah!
Jelaskan pokok kandungan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1
tahun 2004!
Sebutkan UU yang menjadi landasan penyelenggaraan pasar modal
syariah!
Jelaskan pokok-pokok ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No: 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
Jelaskan intisari POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan
Prinsip Syariah di Pasar Modal!
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GLOSARIUM
A

B
Bursa Efek: Lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
Benturan Kepentingan: Perbedaan antara kepentingan ekonomis
perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi,
anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang
dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
Broker: Suatu individu atau perusahaan yang menjadi penengah dalam hal
transaksi antara investor dan pasar modal.
Bucketing: Menerima pesanan nasabah atas pesanan tersebut tidak
ditransaksikan melalui bursa melainkan ditutup sendiri pada harga yang
tidak wajar, dengan mengambil posisi sebagai lawan transaksi dari
pesanan nasabah tersebut.
C
Churning: Memanfaatkan rekening nasabah secara transaksi berlebihan
dengan tujuan agar mendapat fee yang lebih banyak.
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D
Delisting: Penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa
sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.
E
Efek: Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak
investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
Efek.
Emiten: Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
F
Free riding: Pembelian pada saat IPO dengan berharap dapat menjualnya
kembali dengan harga yang mahal.
G

H
Hari Bursa: Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari
Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari tersebut merupakan hari
libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
I
Issuer: Badan usaha yang menerbitkan efek melalui pasar modal untuk
memenuhi kebutuhan dananya.
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Investor: Pihak yang melakukan kegiatan investasi atau pihak yang
memasukkan sejumlah uangnya dalam hal untuk mendapatkan
keuntungan finansial tertentu.
J
JATS: Singkatan dari Jakarta Automated Trading System, yang merupakan
sistem perdagangan efek yang berlaku di BEI yang dilakukan secara
otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
K

L
Listing: Pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa
sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
M

N

O
Obligasi: Surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada
pihak yang berpiutang.
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P
Pasar Modal: Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Penawaran Umum: Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten
untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur
dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Penjamin Emisi: Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau
tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Perusahaan Publik/Terbuka: Emiten yang telah melakukan penawaran
umum efek.
Perusahaan Publik Tercatat: Perusahaan publik yang mencatatkan
sahamnya di Bursa.
Prospektus: Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran
Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Penipuan: Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau
tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak
menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat
dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri
sendiri untuk membeli atau menjual efek.
Pole (pump-pump manipulations): Pola merupakan perhimpunan dana
dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dimana dana tersebut
dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar,
manajer dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan
menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk
mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga
efek tersebut.
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R

S
Saham: Surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu
perusahaan.
Special Anonments: Dilakukan pihak underwriter saat dengan sengaja
mengalokasikan suatu sekuritas kepada para partner, atau kerabat dekat
sehingga kelihatan efek tersebut oversub sehingga harga efek menjadi
mahal.
T

U

V

W
WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek): Seseorang yang telah
memperoleh Izin Perorangan sebagai WPPE dan/atau Wakil Penjamin
Emisi Efek dari Bapepam dan telah mendapat persetujuan dari Bursa
untuk mewakili Anggota Bursa dalam melaksanakan perdagangan Efek di
Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan Bursa.
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Wash sales: Order beli dan jual anggota asosiasi dilakukan pada saat
dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek, dengan
maksud membuat gambaran dari aktivitas pasar tidak terjadi penjualan
atau pembelian yang semu. Atau penjualan semu.
X

Y

Z
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