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B A B  I  

P E N D A H U L U A N  

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan  salah satu pilar yang memiliki peranan penting 

bagi pembangunan Nasional pada umumnya dan juga bagi pengembangan dunia 

usaha khususnya sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh 

perusahaan. Dari sisi pemodal (investor), pasar modal merupakan salah satu 

sarana investasi yang bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah terhadap dana 

yang dimilikinya. 

Pengertian pasar modal dalam terminologi bahasa Inggris disebut juga 

Stock Exchange atau Stock Market, adalah : “An organized market or exchange 

where shares (stocks) are trade” yaitu suatu pasar yang terorganisir di mana 

berbagai jenis efek-efek diperdagangkan1. Obyek berupa efek yang 

diperdagangkan inilah yang membedakan pasar modal dengan pasar –pasar 

lainnya. 

Efek atau yang disebut juga dengan sekuritas merupakan instrumen pasar 

modal. Pengertian efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, 

waran, opsi atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan 

sebagai sekuritas atau efek oleh pihak yang berwenang 2 . Pihak yang berwenang 

                                                        
1 Asril Sitompul, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti, 2000), hal. 3.  

2 Ibid., hal. 3.  
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dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sedangkan di 

Amerika Serikat yang berwenang menetapkan adalah SEC(The Securities and 

Exchange Commission). 

Untuk dapat melakukan transaksi atas instrumen-instrumen di atas 

diperlukan suatu mekanisme tertentu. Hal ini dikarenakan dalam aktivitas pasar 

modal baik pembeli maupun penjual efek tidak dapat bertemu langsung untuk 

melakukan transaksi. Oleh karena itu, diperlukan perantara pedagang efek dalam 

pasar modal.  

Penjualan efek kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis pasar modal dimana efek 

diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal tersebut ada beberapa macam, yaitu 

pasar perdana, dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar modal yang 

memperdagangkan saham-saham atau efek lainnya yang dijual untuk pertama 

kalinya (penawaran umum). Penawaran umum yang disebut juga sebagai ‘Go 

Public’ merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mewujudkan keinginannya memperoleh dana dari masyarakat. Pihak yang 

melakukan penawaran umum disebut dengan emiten.  

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek oleh perusahaan atau 

emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur 
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oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran 

Umum ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu 3 : 

1.Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh 

penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. 

 2.Penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai 

dengan jumlah efek yang tersedia. 

3.Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. 

Kelanjutan dari kegiatan penawaran umum terjadi dalam kegiatan bursa 

efek atau kegiatan yang dilakukan dalam pasar sekunder. Dalam transaksi di bursa 

efek yang terjadi adalah jual beli efek dan kontrak lain mengenai efek atau harga 

efek. Dengan demikian untuk dapat memperdagangkan efek di pasar modal, setiap 

emiten harus menjual efeknya melalui tahapan yang disebut dengan penawaran 

umum 4 . 

Selain itu, investor di pasar modal dapat digolongkan menjadi beberapa 

kelompok berdasarkan tujuan investasinya di pasar modal. Pertama, investor yang 

bertujuan memperoleh dividen. Investor jenis ini umumnya menyukai perusahaan 

yang sudah sangat stabil sehingga dapat menjamin kepastian adanya keuntungan 

yang relatif stabil. Investor mengharapkan deviden yang cukup dan terjamin 

setiap tahun. Umumnya investor jenis ini adalah orang atau lembaga yang 

                                                        
3 Tjiptono Darmadji, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2000), hal. 40 

4 Ibid., hal. 40 

 



 4 

mengharapkan penghasilan tetap dari hasil investasinya seperti pensiunan, 

pengelolaan dana pensiun, dan asuransi. Investor seperti ini tidak aktif dalam 

perdagangan saham di bursa efek 5 .  

Kedua, investor yang bertujuan berdagang. Harga yang bergerak naik 

turun secara tidak tetap dalam bursa efek dipergunakan beberapa golongan 

investor untuk mengambil posisi sebagai pedagang dengan memperjualbelikan 

saham-saham di bursa. Pembelian saham dilakukan dengan tujuan utama untuk 

memperoleh keuntungan dari selisih positif harga beli dengan harga jual atau 

umum disebut dengan istilah capital gain. Investor golongan ini akan membeli 

saham saat harga suatu saham turun dan menjualnya kembali pada saat harga 

saham meningkat.  Golongan pemodal inilah yang aktif dalam kegiatan 

perdagangan di bursa efek 6 . 

Ketiga, investor yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan. 

Investor golongan ini umumnya lebih memilih saham perusahaan yang memiliki 

nama dan reputasi baik. Merupakan golongan investor tidak aktif dalam 

perdagangan saham di bursa efek karena mereka tidak tertarik untuk menjual 

saham miliknya hanya karena pertimbangan deviden maupun selisih harga semata 

7 . 

                                                        
5 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: 
Harvarindo, 2000), hal. 12 
 

6 Ibid., hal. 12 

7 Ibid., hal. 12-13 
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Keempat, investor golongan spekulator. Investor golongan spekulator 

adalah kelompok orang atau individu yang melakukan jual atau beli suatu saham 

berdasarkan faktor-faktor spekulasi. Terkadang mereka menganalisis informasi 

tentang perusahaan, ekonomi, dan politik sebagai dasar untuk mengambil 

keputusannya. Dalam praktiknya sebagian investor golongan ini sering 

mengambil keputusan investasi tanpa pertimbangan yang rasional sehingga sering 

dianggap masyarakat sebagai perbuatan judi. Umumnya investor golongan ini 

lebih menyukai saham-saham  perusahaan yang belum berkembang namun 

diyakini akan berkembang di kemudian hari. Sesungguhnya investor golongan 

spekulator ini memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan aktivitas 

pasar modal dan meningkatkan likuidasi saham 8 . 

Salah satu  instrumen keuangan yang sedang berkembang dalam pasar 

modal adalah Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) merupakan tipe efek 

yang di back-up oleh jaminan dalam bentuk aset-aset finansial 9. Efek Beragun 

Aset dibagi kedalam 2 jenis, yaitu Efek Beragun Aset arus kas tetap dan Efek 

Beragun Aset arus kas tidak tetap. Efek Beragun Aset arus kas tetap adalah efek 

yang memberi pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang efek 

bersifat hutang, sementara itu Efek Beragun Aset arus kas tidak tetap adalah efek 

                                                        
8 Ibid., hal. 13  

9 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kedua, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2001), hal. 39 
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yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada 

pemegang efek bersifat ekuitas 10 . 

Efek Beragun Aset mulai dikenal dalam transaksi di pasar modal 

Indonesia pada akhir tahun 1996. Efek Beragun Aset merupakan salah satu 

alternatif strategi suatu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara 

mengubah aset perusahaan yang berupa tagihan yang tidak likuid menjadi likuid. 

Hal ini disebut juga dengan sekuritisasi aset, yaitu dengan cara menjual aset 

perusahaan yang berupa tagihan kepada suatu lembaga secara jual putus. 

Selanjutnya lembaga tersebut akan menerbitkan surat berharga yang beragun aset 

dan dapat diperdagangkan di dalam pasar modal. Proses ini menyebabkan 

tagihan-tagihan yang mempunyai agunan tersebut menjadi lebih mudah untuk 

dijual kepada pihak investor sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh dana 

yang diperlukannya dengan cepat11. 

Sebenarnya yang terjadi dalam Efek Beragun Aset adalah transformasi 

dari aset-aset keuangan dalam bentuk tagihan menjadi dana yang likuid. Jika 

dibandingkan dengan obligasi, bentuk instrumen Efek Beragun Aset ini dianggap 

lebih menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih kecil. 

                                                        
10 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 
493/Bl/2008 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi 
Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) Tanggal 25 Nopember 2008 angka 1 (c), (d) 
 
11 Munir Fuady, Op. Cit. ,  
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 Jika melihat pada pasar modal yang berkembang di Amerika Serikat, 

maka pengaturan pasar modal di Indonesia sesungguhnya masih memiliki banyak 

kekurangan. Pasar modal di Amerika Serikat sudah berdiri sejak lama. Hal ini 

dapat dilihat dari hukum yang mengaturnya yaitu Securities Act of 1933 dan 

Securities Exchange act of 1934. Dengan mengacu pada tahun yang tertera pada 

peraturan tersebut sudah jelas terlihat bahwa kegiatan pasar modal di Amerika 

Serikat sudah berkembang sejak tahun 1930-an. Sementara itu, kegiatan pasar 

modal di Indonesia memang pernah ada pada zaman pemerintahan Hindia 

Belanda yaitu pada tahun 1912 di Batavia namum karena adanya perang maka 

sempat ditutup beberapa kali dan baru dibuka serta aktif kembali pada tanggal 10 

Agustus 1977 di bawah pengawasan Bapepam12 . 

Pengaturan mengenai pasar modal di Amerika serikat seperti Securities 

Act of 1993 dan Securities Exchange of act 1934 telah diamandemen beberapa 

kali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengertian Efek Beragun Aset 

atau Asset Backed Securities di Amerika serikat dapat kita lihat dalam Securities 

Exchange Act of 1934 section 3(a) (77) yang berbunyi   

“A fixed-income or other security collateralized by any type of self-liquidating 

financial asset (including a loan, a lease, a mortgage, or a secured or unsecured 

receivable) that allows the holder of the security to receive payments that depend 

primarily on cash flow from the asset, including: 

                                                        
12 “Bursa Efek Jakarta”, < http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta>, diakses 24 Februari 
2011  
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(i) a collateralized mortgage obligation;  

(ii) a collateralized debt obligation;  

(iii) a collateralized bond obligation;  

(iv) a collateralized debt obligation of Asset Backed Securities;  

(v) a collateralized debt obligation of collateralized debt obligations; and  

(vi) a security that the Commission, by rule, determines to be an Asset 

Backed Security for purposes of this section; 

and does not include a security issued by a finance subsidiary held by the parent 

company or a company controlled by the parent company, if none of the securities 

issued by the finance subsidiary are held by an entity that is not controlled by the 

parent company. ” 

Sementara itu di Indonesia, pengertian dari Efek Beragun Aset dapat kita 

temukan dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Nomor Kep- 493/Bl/2008 Tentang Perubahan Peraturan 

Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 

(Asset Backed Securities) angka1 (b), yaitu:  

“ efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang 

portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat 

berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari 

(future receivables), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau 

apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana 

Peningkatan Kredit (Credit Enhancement)/Arus Kas (Cash Flow), serta aset 
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keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan 

tersebut.” 

Tidak dapat dipungkiri, Amerika Serikat memegang peranan penting 

dalam aktivitas perekonomian dunia karena banyaknya investor-investor besar 

dari mancanegara yang berinvestasi di negara tersebut. Hal ini tentu saja tidak 

terlepas dari tingkat kestabilan perekonomian di Amerika Serikat yang juga 

didukung oleh peraturan-peraturan di bidang ekonomi maupun politik yang 

berlaku secara tegas.  

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam akan pengaturan pasar modal di Indonesia yang kemungkinan besar 

masih tertinggal dari negara maju seperti Amerika Serikat, khususnya dalam area 

Efek Beragun Aset.   

Oleh karena itu, Penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk 

skripsi untuk mengkaji sejauh mana pengaturan Efek Beragun Aset yang telah ada 

di Indonesia serta memahami kelebihan maupun kekurangannya serta perbaikan-

perbaikan yang diperlukan dengan mendasarkan pada peraturan pasar modal di 

Amerika Serikat sebagai perbandingan dengan mengambil judul “ Perbandingan 

Aspek Hukum Efek Beragun Aset Menurut Ketentuan Hukum Pasar Modal 

Indonesia Dengan Hukum Pasar Modal Amerika Serikat ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :  
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1.Bagaimana pengaturan Efek Beragun Aset di Indonesia menurut hukum 

pasar modal di Indonesia ? 

2.Bagaimana perbandingan aspek hukum Efek Beragun Aset menurut ketentuan 

hukum pasar modal Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka 

tujuan dari penelitian hukum adalah : 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa peraturan Efek Beragun     

Aset yang telah ada dan berkembang di Indonesia saat ini. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kekurangan-kekurangan 

serta kelebihan yang ada dalam peraturan pasar modal Indonesia terutama 

yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset dibandingkan dengan ketentuan 

mengenai hal yang sama yang diatur dalam peraturan pasar modal 

Amerika Serikat dengan tujuan untuk memperbaiki beberapa hal yang 

belum sempurna dalam peraturan pasar modal Indonesia.  

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.Dari segi ilmu pengetahuan  

dari segi ilmu pengetahuan, penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukan  bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum 
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yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset dalam pasar modal di 

Indonesia. 

2.Dari segi aplikasi  

dari segi aplikasi, penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum serta 

masyarakat luas mengenai Efek Beragun Aset dalam pasar modal di 

Indonesia agar dapat mengungkap lebih dalam mengenai aspek hukum 

Efek Beragun Aset yang dapat menunjang mekanisme pasar modal di 

Indonesia yang lebih kondusif yang berujung pada kemajuan 

perekonomian di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, Penulis 

akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut : 

1. BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori dan 

landasan konsepi dari Efek Beragun Aset dalam pasar 

modal. Landasan teori membahas mengenai pengertian 
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Efek Beragun Aset, mekanisme tagihan menjadi Efek 

Beragun Aset, mekanisme penerbitan Efek Beragun Aset di 

Indonesia, macam-macam Efek Beragun Aset dan Kontrak 

Efek Beragun Aset, pihak-pihak dalam proses penerbitan 

Efek Beragun Aset, keunggulan dan resiko kepemilikan 

Efek Beragun Aset. Sementara itu, landasan konsepsi 

memuat pengertian istilah-istilah yang digunakan pada 

landasan teori skripsi ini.   

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai macam penelitian, jenis 

metode penelitian, tipe penelitian, jenis data yang 

dikumpulkan, teknik pengumpulan data, analisis data yang 

digunakan serta hambatan dan penanggulangannya.  

4. BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini dibahas mengenai Perbandingan Aspek 

Hukum Efek Beragun Aset Menurut Ketentuan Hukum 

Pasar Modal Indonesia Dengan Hukum Pasar Modal 

Amerika Serikat. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari rumusan permasalahan skripsi ini dan saran 

dari Penulis. 
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