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Mengenal Pasar Modal
“Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan 

pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial 
(saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain)”

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan :
• Penawaran Umum dan Perdagangan Efek,
• Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang

diterbitkannya, dan

• Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan Efek.
(UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995)



Dasar – Dasar Hukum Pasar Modal 

q UU RI no.8/1995 tentang Pasar Modal

q UU RI no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

q UU RI no.23/2002 tentang Surat Utang Negara

q PP No. 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di        bidang Pasar Modal 
(Perubahan PP No. 45 tahun 1995)

q PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang  Pasar Modal

q Peraturan BAPEPAM - LK

q Peraturan Bursa Efek Indonesia

q Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

q Peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)



FUNGSI PASAR MODAL

1. Fungsi ekonomi

v Pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan

dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana

(investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer)

v Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana

tersebut dengan harapan akan memperoleh return

v Pihak yang membutuhkan dana dapat memafaatkan dana tersebut

untuk kepentingang investasi tanpa harus menunggu tersedianya

dana dari operasi perusahaan.



FUNGSI PASAR MODAL

2. Fungsi Keuangan

vPasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan

memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana sesuai

dengan karakteristik investasi yang dipilih



MANFAAT KEBERADAAN PASAR MODAL

q Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal

q Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya

diversifikasi

q Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah

q Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai

prospek

q Keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat

q Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik



Karakteristik Industri Pasar Modal

q Cermin aktivitas ekonomi modern dan menjadi salah satu tolok ukur
kinerja ekonomi (IHSG) (mirror of economic activity)

q Dinamis dan terus membutuhkan inovasi dan adaptasi

q Keterbukaan Informasi (disclosure) menjadi basis pengambilan
keputusan investasi

q Pergerakan modal tidak lagi ditentukan batas wilayah geografis
(Borderless)

q Padat Teknologi Informasi. Keunggulan daya saing ditopang
kemajuan teknologi informasi (scripless dan remote trading)

q Highly Regulated
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BAPEPAM

v Otoritas tertinggi di pasar modal

v tugas pokok: membina, mengatur, dan mengawasi

sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan

mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang

wajar, teratur, efisien serta melindungi kepentingan

pemodal dan masyarakat



BURSA EFEK

v Pihak yang menyelenggarakan ddan menyediakan

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan

penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan

tujuan memperdagangkan efek diantara mereka



LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN 
(LKP)

v Lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem

pasar modal secara lengkap.

v LKP saat ini diselenggarakan oleh PT Kliring

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)



LEMBAGA PENYIMPANAN DAN 
PENYELESAIAN 

vLembaga/perushaan yang menyelenggarakan kegiatan

kustodian sentral (tempat penyimpanan terpusat) bagi bank

kustodian, perusahaan efek dan pihak lain

vSaat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI)



Perusahaan efek

v pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai

penjamin emisi efek, perantara perdagagan efek, dan

atau manajer investasi

v Penjamin emisi efek :

- Best Effort: hanya menjual sebatas yang laku

- Full Commitmen: penjamin emisi menjamin penjualan

seluruh saham yang ditawarkan.

v Perantara perdagangan efek: lebih dikenal dengan

sebutan Broker



BANK KUSTODIAN
Jasa yang diberikan:

1. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat

berharga

2. Mencatat semua titipan secara cermat

3. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk

kepentingan pihak yang diwakilinya

4. Mengamankan pemindahtanganan efek

5. Menagih dividen, bunga obligasi dan hak lain yang berkaitan

dengan efek yang dititpkan



BIRO ADMINISTRASI EFEK

vLembaga penunjang pasar modal yang 
berperan dalam administrasi efek , baik
pada pasar perdana ataupun pasar
sekunder



PASAR PERDANA

vPenawaran saham dari perusahaan yang

menerbitkan saham atau emiten kepada

investor selama waktu yang ditentukan oleh

pihak yang menerbitkan sebelum saham

tersebut diperdagangkan di bursa



PASAR SEKUNDER

vPasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa

vPemodal dapat melaukan jual beli efek setelah

efek tersebut dicatatkan di bursa



WALI AMANAT

vPihak yang dipercaya untuk mewakili
kepentingan seluruh pemegang obligasi
atau sekuritas utang

vPemimpin dalam Rapat Umum Pemegang
Obligasi



PEMERINGKAT EFEK

vPerusahaan swasta yang melakukan
peringkat/ranking atas efek yang bersifat
utang

vTujuan : untuk memberikan pendapat
(independen, objektif dan jujur0 mengenai
resiko suatu efek utang.

vPT PEFINDO , Pt Kasnic Duff & Phelps  
Credit Rating Indonesia



The Merger

 

JAKARTA STOCK EXCHANGE SURABAYA STOCK EXCHANGE

Product:
1. Stock
2. Bonds

• Corporate Bonds
• Government Bonds

3. Derivatives
• LQ Futures
• Mini LQ Futures
• LQ 45 Futures Periodik
• JP Futures

Product:
1. Stock 
2. Derivatives

• Equity Options
• ETF (Exchange Traded Fund) 

Product:
1. Stock (387 issuers)
2. Bonds

• Corporate Bonds 
(102 issuers, 244 series)

• Government Bonds (64 series)
3. Derivatives

• Equity Options
• ETF (Exchange Traded Fund)
• LQ Futures
• Mini LQ Futures
• LQ 45 Futures Periodik
• JP Futures

• Penggabungan BES ke dalam BEJ kemudian berganti menjadi BEI mulai efektif tanggal 30 November 
2007



Sumber Dana Perusahaan

Sumber Dana

Internal

Pasar Modal

Eksternal

Sektor Keuangan

• Laba perusahaan
• setoran modal     

tambahan, dll

Alasan Mencari Dana di Pasar Modal
•Meningkatkan Modal Disetor 
•Diversifikasi Usaha
•Ekspansi Usaha
•Memperbaiki Struktur Modal Perusahaan



BAGAIMANA PERUSAHAAN MENERBITKAN SEKURITAS

§ Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan saham dan bisa
terdaftar di BEJ, diantaranya adalah :

A. Mengajukan surat permohonan Listing ke BAPEPAM
B. Laporan Keuangan harus wajar tanpa syarat
C. Jumlah saham yang Listed minimal 1.000.000 lembar
D. Jumlah pemegang saham minimal 200
E. Company Listing berlaku batasan 49%
F. Perusahaan telah beroperasi lebih dari 3 tahun
G. Menghasilkan laba (operasi dan bersih) selama 2 tahun

terakhir
H. Total kekayaan minimal Rp. 20 milyar, modal sendiri minimal

Rp. 7,5 milyar dan telah disetor minimal Rp 2 milyar
I. Kapitalisasi saham yang listed minimal Rp. 4 milyar
J. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai reputasi yang baik



BAGAIMANA PERUSAHAAN 
MENERBITKAN SEKURITAS

vSyarat-syarat untuk penerbitan Obligasi diantaranya :
A. Mengajukan surat permohonan Listing ke BAPEPAM
B. Laporan Keuangan harus wajar tanpa syarat
C. Nilai nominal obligasi min Rp. 2,5 milyar
D. Jangka waktu jatuh tempo min 4 tahun
E. Telah beroperasi selama 3 tahun
F. Menghasilkan laba sebelum 2 tahun terakhir
G. Saldo laba yang ditahan min nol rupiah
H. Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai reputasi yang baik

vDalam melakukan emisi sekuritas, pertanyaan yang perlu dijawab
oleh perusahaan adalah :
1. Berapa dana yang akan dihimpun dari pasar modal ?
2. Jenis sekuritas apa yang akan diterbitkan ?
3. Pada harga berapa sekuritas tsb akan ditawarkan pada harga

perdana ?



4. Persyaratan hutang dan kewajiban
5. Analisis dan pembahasan oleh manajemen
6. Risiko usaha
7. Kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan
8. Keterangan tentang perseroan
9. Kegiatan dan prospek usaha
10. Ikhtisar data keuangan penting
11. Modal sendiri
12. Kebijakan dividen
13. Perpajakan
14. Penjaminan emisi efek
15. Profesi penunjang pasar modal
16. Persyaratan pemesanan pembelian saham
17. Penyebaran prospectus



MANFAAT GO PUBLIC

• Meningkatkan nilai perusahaan

• Ekspansi usaha tidak terbatas

• Memudahkan akses dana : Right Issue, Obligasi dan Hutang

• Promosi, perusahaan lebih dikenal masyarakat

• Tertib administrasi, manajemen lebih profesional

• Citra /image perusahaan

• Penyertaan masyarakat pemodal biasanya tidak ingin masuk

manajemen



Konsekuensi Go Public

v PENYERTAAN/ MENERBITKAN SAHAM
Ø Membayar Dividen
Ø Presentase kepemilikan Pendiri berkurang (Dilusi)
Ø Keputusan/kebijaksanaan harus juga memperhatikan

kepentingan publik, penerapan Good Corporate Governance
Ø Kewajiban Pelaporan (Bursa, Bapepam)
Ø Dituntut untuk lebih transparan (Disclousure)



Beberapa Hal dalam Melakukan Transaksi Efek

l Masyarakat investor tidak bisa membeli Saham dan Obligasi
langsung ke Bursa Efek Indonesia.

l Tetapi harus melalui Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa 
Efek.

n Membuka Rekening di Anggota Bursa dan membuat perjanjian
tertulis dengan Anggota Bursa


