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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan 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.
1
 Dalam perkembangannya, pasar modal terus memberikan 

inovasi-inovasi produk untuk memfasilitasi pihak-pihak yang membutuhkan 

dana dan masyarakat pemodal dari waktu ke waktu.  

Salah satu sektor yang seringkali membutuhkan dana melalui pasar 

modal adalah sektor perbankan dan lembaga pembiayaan. Sektor perbankan 

dan lembaga pembiayaan saling berkompetisi dalam memasarkan produk 

keuangan yang sejalan dengan permintaan pasar, dengan syarat yang mudah, 

bunga yang menjanjikan dan berbagai hal menguntungkan lainnya. Strategi 

bisnis ini mengakibatkan perusahaan di sektor perbankan maupun lembaga 

pembiayaan memiliki piutang berjangka panjang yang jumlahnya sangat 

besar. Apabila hal tersebut terus terjadi maka dapat menimbulkan 

ketidakcocokan antara sumber dana dengan penggunaan dana (mismatch 

fund) karena sumber dana yang diperoleh perusahaan tersebut biasanya 
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berasal dari dana jangka pendek dan juga akan terjadi risiko likuiditas karena 

terdapat kesenjangan antara kebutuhan aliran kas untuk mendanai kegiatan 

usaha dengan ketersediaan dana.
2
 

Tidak hanya terbatas pada sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, 

untuk berkembang dengan baik, perusahaan seringkali membutuhkan 

tambahan dana yang berasal selain dari laba kegiatan usaha, solusi yang 

sering dipilih adalah pendanaan eksternal, yaitu tambahan modal pemegang 

saham dan pinjaman. Namun dengan terus berkembangnya perekonomian, 

dibutuhkan adanya alternatif-alternatif pendanaan eksternal selain kedua hal 

tersebut.
3
 “Alternatif pendanaan dibutuhkan karena semakin banyak pinjaman 

akan menyebabkan rasio utang perusahaan semakin tinggi. Bila melewati 

batas tertentu dapat mengakibatkan turunnya nilai perusahaan di mata 

investor dan kreditur. Penambahan modal juga tidak dapat dilakukan secara 

rutin, karena kemampuan yang terbatas dari pemegang saham untuk 

menambah modal. Bila penambahan modal dilakukan dengan menerbitkan 

saham kepada pihak di luar pemegang saham yang ada, kepemilikan para 

pemegang saham akan terdilusi.”
4
 

Oleh karena itu, harus ada cara untuk dapat melakukan mitigasi risiko 

usaha tersebut di atas, salah satunya adalah sekuritisasi aset. Melalui 

sekuritasasi aset, kreditur awal (originator) dapat memperoleh dananya 

kembali sebelum periode waktu pinjaman debitur berakhir. Dana yang 

diperoleh dapat digunakan oleh kreditur awal (originator) dalam 
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mengembangkan kegiatan usahanya. Efek-efek yang dimaksud dapat berupa 

obligasi, surat berharga komersial (commercial paper) dan dalam hal kontrak 

investasi kolektif efek beragun aset maka berupa efek beragun aset.
5
  

“Beberapa alasan yang merupakan alasan pokok dilakukannya 

sekuritisasi aset oleh bank atau lembaga keuangan adalah untuk:
6
 

a. Mengubah aset yang semula kurang likuid menjadi lebih likuid; 

b. Mengubah aset yang semula sulit diperdagangkan menjadi mudah untuk 

diperdagangkan di pasar; 

c. Memperluas sasaran investor atas suatu aset.” 

Sekuritisasi aset tidak hanya bisa mengurangi mismatch funding bagi 

lembaga keuangan, tetapi bisa juga menjadi alternatif investasi yang menarik 

bagi para investor pasar uang dan pasar modal. Surat berharga hasil 

transformasi piutang-piutang jangka panjang dan menengah tersebut akan 

menjadi sarana investasi yang menarik oleh karena keuntungan yang 

diperoleh dari hasil investasi tersebut lebih tinggi dari nilai investasi pada 

industri perbankan pada umumnya (risk free investment).
7
 

“Salah satu bentuk dari sekuritsasi aset adalah Efek Beragun Aset 

dibentuk melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, yang 

merupakan kontrak mengikat manajer investasi dan bank kustodian serta 

pemegang Efek Beragun Aset (investor Efek Beragun Aset), yang mana 

manajer investasi berwewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif 
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dan bank kustodian berwenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.”
8
 

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset merupakan produk hasil 

sekuritisasi aset keuangan yang sudah beredar di pasar modal Indonesia, 

antara lain berupa arus kas di masa mendatang atau surat berharga hak atas 

arus kas di masa mendatang, tagihan yang timbul di kemudian hari, surat 

berharga hak atas arus kas atau pendapatan di masa mendatang atau surat 

berharga hak atas pendapatan di masa mendatang, dan tagihan yang berasal 

dari kegiatan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Keberadaan 

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset di industri pengelolaan 

investasi merupakan hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi 

alternatif investasi yang relatif aman dan menguntungkan bagi investor.
9
 

Menurut sejarahnya, pertama kali Efek Beragun Aset dikenal adalah 

pada tahun 1985 di Amerika Serikat. Sejak saat itu bermunculan Efek 

Beragun Aset lainnya yang kebanyakan ditopang (backed-up) oleh tagihan 

kartu kredit pemilikan mobil dan tagihan kartu kredit biasa. Di pasar modal 

Indonesia Efek Beragun Aset masih relatif baru, meskipun sebenarnya produk 

ini sudah boleh diterbitkan sejak tahun 1997 yang lalu.
10

  

Berikut gambar perkembangan dana kelolaan dari Kolektif Efek 

Beragun Aset per tanggal 30 Juni 2020. 
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Gambar 1: Summary Asset Under Management (AUM) Manajer Investasi 30 

Juni 2020
11

 

Efek Beragun Aset yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terus 

berkembang sebagaimana terlihat dalam data Efek Beragun Aset di Bursa 

Efek Indonesia yang masih aktif per tanggal 6 Juli 2020, terdapat 14 Efek 

Beragun Aset yang masih tercatat.
12
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Gambar 2: Data Efek Beragun Aset (EBA)
13

 

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset akan terus 

berkembang dari ke waktu yang dapat diminati oleh investor di pasar modal 

baik investor institusi atau perorangan. 

Perkembangan alternatif investasi di pasar keuangan dan pasar 

modal di Indonesia memberikan kemudahan untuk pihak yang membutuhkan 
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dana dan investor, khususnya berinvestasi sesuai dengan kebutuhan dan profil 

risiko dari investor. Perkembangan alternatif investasi tersebut selaras dengan 

tumbuhnya investor di pasar modal secara pesat, berdasarkan data dari 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia, jumlah investor pasar modal yang tercatat per 27 Desember 2019 

mencapai 2.478.243 atau meningkat 53,04% dibandingkan total pada akhir 

Desember 2018 sebesar 1.619.372, sebagaimana terlihat dari gambar di 

bawah ini:
14

 

Gambar 3: Grafik Jumlah Investor Pasar Modal
15

 

                                                           
14

 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, “Pencapaian KSEI Tahun 2019: Implementasikan 

Tonggak Sejarah Baru Pasar Modal Indonesia” diakses melalui 

https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-

id/175_berita_pers_pencapaian_ksei_tahun_2019_implementasikan_tonggak_sejarah_baru_pasar_

modal_indonesia_20200123103744.pdf pada 30 Januari 2020 
15

 Ibid. 

https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/175_berita_pers_pencapaian_ksei_tahun_2019_implementasikan_tonggak_sejarah_baru_pasar_modal_indonesia_20200123103744.pdf
https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/175_berita_pers_pencapaian_ksei_tahun_2019_implementasikan_tonggak_sejarah_baru_pasar_modal_indonesia_20200123103744.pdf
https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/175_berita_pers_pencapaian_ksei_tahun_2019_implementasikan_tonggak_sejarah_baru_pasar_modal_indonesia_20200123103744.pdf


 

8 
 

Berikut data sebaran investor domestik berdasarkan data PT 

Kustodian Sentral Efek Indonesia per Maret 2020 berdasarkan kepemilikan 

data Single Investor Identity (SID). 

 

Gambar 4: Data Sebaran Investor Domestik
16

 

Untuk terus meningkatkan investor di pasar modal selain perlu 

adanya inovasi dalam pembentukan alternatif investasi tetapi juga perlu 

adanya kepastian bahwa terdapat perlindungan hukum bagi investor. Adanya 

jaminan perlindungan atas investasinya adalah hal yang mutlak dan mendasar 

bagi investor untuk menginvestasikan dananya. “Pasar modal yang wajar 

(fair), teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan 

kepada investor publik atas praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur, 

sedangkan investasi merupakan suatu proses yang terkait risiko. Perlindungan 

yang dapat diberikan regulator (pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan) 
                                                           

16
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https://www.ksei.co.id/files/uploads/fokuss_bulletins/fokuss_file/id-

id/61_edisi_1_20200617150115.pdf pada 6 Juli 2020 
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adalah menjamin investor memperoleh informasi yang lengkap mengenai 

risiko yang dihadapi. Risiko selalu terkait dengan tingkat ekspektasi imbal 

balik dari suatu investasi atau disebut return on investment.”
17

 

Penting untuk diperhatikan bahwa investor atau pemegang efek 

beragun aset perlu dilindungi hak-haknya. Upaya perlindungan tersebut perlu 

dilaksanakan secara teratur dan wajar, agar investor atau pemegang efek 

beragun aset dapat dilindungi dari praktek merugikan dan melanggar 

ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. 

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

hukum mengenai kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktek. 

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji bentuk perlindungan 

hukum yang dimiliki oleh investor dari Kontrak Investasi Kolektif Efek 

Beragun dengan aset dasar kredit pensiunan, ditinjau dari Efek Beragun Aset 

(EBA) pertama yang memiliki aset dasar kredit pensiunan di bank yang 

pertama kali tercatat di pasar modal, dimana mayoritas produk serupa 

sebelumnya menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai aset 

dasar, baik dengan bentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 

ataupun Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA – SP). Aset dasar dari 

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut adalah bagian dari 

kumpulan tagihan kredit pensiunan yang berasal dari pokok pinjaman kredit 

pensiunan beserta bunga kredit pensiunan. Kontrak Investasi Kolektif Efek 

Beragun Aset dengan aset dasar kredit pensiunan yang seluruh hak tagih yang 
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timbul untuk periode pembayaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun 

Aset tersebut berasal dari kumpulan tagihan kredit pensiunan yang dialihkan 

dan terdiri dari tagihan pokok pinjaman selama 7 tahun senilai Rp 

750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar) dan tagihan cicilan selama 7 

tahun senilai Rp 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar rupiah).
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul “Perlindungan Hukum 

terhadap Investor Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Dengan 

Aset Dasar Kredit Pensiunan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana peran Notaris dalam pembentukan Kontrak Investasi Kolektif 

Efek Beragun Aset dengan aset dasar berupa tagihan yang timbul dari 

pemberian kredit?  

2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dari Kontrak 

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dengan aset dasar kredit pensiunan 

ditinjau dari prospektus Efek Beragun Aset dengan aset dasar kredit 

pensiunan? 
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 Bursa Efek Indonesia, Pengumuman Pencatatan Efek Beragun Aset Bahana Bukopin 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menemukan peran Notaris dalam pembentukan Kontrak Investasi Kolektif 

Efek Beragun Aset dengan aset dasar berupa tagihan yang timbul dari 

pemberian kredit. 

2) Menemukan bentuk perlindungan hukum atas investor dari Kontrak 

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dengan aset dasar kredit pensiunan 

ditinjau dari Prospektus Efek Beragun Aset Bahana dengan aset dasar 

kredit Pensiunan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum pasar modal 

khususnya mengenai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.  

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor 

di pasar modal baik institusi maupun perorangan dan dapat menjadi 

masukan bagi pengambil kebijakan. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Hasil penelitian disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 5 bab yang 

saling berkaitan dan satu kesatuan antar bab. 

Bab I: Pendahuluan 

Yang merupakan penjelasan atau gambaran dari latar belakang dan 

beberapa alasan dibuatnya penelitian tentang perlindungan hukum 

terhadap investor Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 

dengan Aset Dasar Kredit Pensiunan, sistematika penelitian 

menjadi pelengkap bagi dasar penulisan tesis ini, dengan susunan 

sebagai berikut: 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 

A. Kerangka Teoritis 

1) Perlindungan Hukum 

2) Sekuritisasi Aset 

B. Kerangka Konseptual 

1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Bab ini terdiri dari 5 bagian, yaitu: 
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A. Jenis Penelitian 

B. Jenis Data 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

D. Pendekatan 

E. Analisis 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu: 

A. Peran Notaris dalam pembentukan Kontrak Investasi Kolektif 

Efek Beragun Aset dengan aset dasar berupa tagihan yang 

timbul dari pemberian kredit. 

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor Kontrak 

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dengan Aset Dasar 

Kredit Pensiunan. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu: 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

  


