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PASAR MODAL

1. Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi,

termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang

keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan

guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan

memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000 : 4).

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah

suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang

melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek.

Menurut Husnan (2003) pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka

panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal yang disebut

emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pihak

yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan disebut investor.

Dalam transasksi di pasar modal investor dapat langsung meneliti dan menganalisis

keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Begitu mereka anggap

menguntungkan dapat langsung membeli dan menjualnya kembali pada saat harga naik dalam

pasar yang sama. Jadi dalam hal ini investor dapat pula menjadi penjual kepada para investor

lainnya.

2. Jenis Pasar Modal

a. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar perdana adalah tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emiten kepada

para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut
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diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam)

hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go

publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat

menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk

memproduksi barang dan jasa. Harga saham pada pasar perdana adalah tetap, pihak yang

berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang

dilakukan melalui agen penjualan.

Setelah memenuhi persyaratan untuk emisi, maka ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi.

Penawaran efek dalam pasar perdana memiliki beberapa tahap persyaratan yang harus dilalui dan

dipenuhi. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut:

1. Pengumuman dan pendistribusian prospectus

Pengumuman dan pendistribusian prospektus kepada calon peminat, dimaksudkan agar calon

pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten

dari prospektus yang disebarluaskan. Prospektus hendaknya secara ringkas memuat informasi

dan investor-investor yang harus ada dalam prospektus minimum harus ada sebagai berikut:

 tujuan penawaran umum

 susunan direksi dan komisaris

 masa penawaran

 tanggal penjatahan

 tanggal pengembalian dana

 tanggal pencatatan di bursa

 harga saham atau obligasi

 penjamin emisi

 laporan keuangan ringkas

 bidang usaha emiten

 nomor dan tanggal emisi

 struktur permodalan emiten

Masa pengumuman dan pendistribusian ini, hendaknya diumumkan di media massa.
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2. Masa penawaran

Selanjutnya melakukan penawaran, dimana masa penawaran dilakukan setelah

penyebarluasan prospektus. Jangka waktu minimum 3 hari kerja dan jangka waktu antara

pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimum 90 hari.

Investor yang hendak memesan efek dilakukan pada masa penawaran di atas dengan cara

mengisi formulir pesanan yang telah disediakan. Formilir pesanan juga hendaknya memuat

informasi yang jelas tentang:

 harga saham/obligasi

 jumlah saham/obligasi yang dipesan

 identitas pemesan

 tanggal penjatahan dan pengembalian dana

 jumlah uang yang dibayarkan

 agen penjual yang dihubungi

 tata cara pemesanan

Setelah formulir pesanan, kemudian diisi dan ditandatangani, investor tinggal menyediakan

dana sesuai pesanan formulir pesanan disertai fotocopy Kartu Tanda Pendududk (KTP).

3. Masa penjatahan

Jika semua pesanan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjatahan.

Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan oleh investor melebihi jumlah yang

disediakan emiten. Masa penjatahan dihitung 12 hari kerja setelah mulai berakhirnya masa

penawaran.

4. Masa pengembalian

Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus

mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya. Batas waktu maksimal 4 hari terhitung

mulai berakhirnya masa penjatahan.

5. Penyerahan efek

Bagi investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu

penyerahan efek. Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi sesuai pesanan investor
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melalui agen penjual. Maksimum masa penyerahan efek 12 hari kerja terhitung mulai tanggal

berakhirnya masa penjatahan.

6. Pencatatan efek di bursa

Setelah semua proses di atas dilakukan, maka tibalah saatnya efek dicatat di bursa efek.

Pencatatan efek merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi dapat

diperdagangkan di pasar sekunder.

7. Pasar sekunder (secondary market)

Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar perdana. Dalam pasar

sekunder perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham.

Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek,

akan tetapi berpindah tangan dari satu pemegang ke pemegang saham lainnya.

Bagi pemegang saham yang tujuan utamanya adalah untuk berdagang, maka begitu

berakhirnya pasar perdana dan dibukanya pasar sekunder dapat menjual kembali sahamnya

apabila harganya meningkat. Biasanya pemegang saham yang bertujuan berdagang justru

sudah mengantisipasi kenaikan harga saham yang dipilihnya. Harga saham di pasar sekunder

sangat besar pengaruhnya pada saat dijual di pasar perdana.

b. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham diantara investor setelah

melewati masa penawaran di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin

emisi diberikan maka efekter tersebut harus dicatatkan di bursa.

Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat.

Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun

investor lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan

ekspetasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan

pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.

Tempat terjadinya pasar sekunder berada di dua tempat, yaitu:

1. Bursa Reguler adalah bursa efek resmi, yakni Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

2. Bursa Pararel (Over the Counter) adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di

luar bursa efek resmi. Pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat

tertentu tetapi tersebar diantara kantor para broker atau dealer.
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3. Instrumen Pasar Modal

1. Saham (Stock)

Saham adalah surat bukti penyertaan modal pada perusahaan atau surat berharga yang bersifat

kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham

yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Keuntungan yang

diperoleh dari saham disebut deviden, deviden adalah laba yang diberikan emiten kepada

pemegang saham. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi peralihan

 Saham atas unjuk (bearer stocks)

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama

pemillik dalam saham tersebut.

 Saham atas nama (registered stocks)

Saham atas nama adalah saham yang tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk

dialihkan kepada lain pihak diperlukan persyaratan dan prosedur tertentu.

b. Dari segi hak tagih

 Saham biasa (common stocks)

Saham biasa adalah bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan

didahulukan lebih dahulu kepada saham preferen.

 Saham preferen (preferred stocks)

Saham preferen adalah saham yang memperoleh hak utama adalah deviden (bagian laba

yang diberikan emiten kepada pemegang sahamnya) dan harta apabila pada saat

perusahaan diliquidasi.

2. Obligasi (Bonds)

Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dari perusahaan penerbit obligasi. Surat berharga

obligasi merupakan instrument utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal.

Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham,

maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap managemen dan kekayaan perusahaan.
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Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si

pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilkinya. Oleh karena itu, dalam struktur modal

perusahaan yang terlihat dalam neraca, obligasi dimasukkan dalam modal asing atau utang jangka

panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai pada waktunya. Obligasi yang dikeluarkan

oleh emiten juga beragam tergantung keinginan dari emiten.

Jenis-jenis obligasi dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi peralihan

 Obligasi atas unjuk (bearer bonds)

Obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak memilki nama dalam obligasinya dan

mudah untuk dialihkan pada pihak lain.

 Obligasi atas nama (registered bonds)

Obligasi atas nama adalah obligasi yang memilki nama pemilik obligasi dalam obligasi

dan untuk pengalihan memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur.

b. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim

 Obligasi dengan jaminan (secured bonds)

Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu.

 Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds)

Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan

semata.

c. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok

 Obligasi dengan bunga tetap

Obligasi dengan bunga tetap adalah obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap

periode tertentu.

 Obligasi dengan bunga tidak tetap

Obligasi dengan bunga tidak tetap adalah obligasi yang memberikan bunga tidak tetap

dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu.

 Obligasi tanpa bunga

Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak memberikan bunga kepada

pemegangnya.

d. Ditinjau dari segi penerbit

 Obligasi oleh pemerintah
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Obligasi oleh pemerintah adalah obligasi yang diterbitkna oleh pemerintah baik

pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah.

 Obligasi oleh swasta

Obligasi oleh swasta adalah obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta.

e. Ditinjau dari segi jatuh tempo

 Obligasi jangka pendek

Obligasi jangka pendek adalah obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

 Obligasi jangka menengah

Obligasi jangka menengah adalah obligasi yang memiliki jangka waktu antara satu tahun

sampai lima tahun.

 Obligasi jangka panjang

Obligasi jangka panjang adalah obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari lima

tahun.

3. Deviratif

Derivatif merupakan bentuk turunan dari sekuritas utama yang ada, dalam hal ini saham.

Derivatif yang banyak dikenal di Indonesia barulah warrant dan right.

Warrant merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada

waktu yang telah ditetapkan pula. Misalkan Warrant I- PT. XYZ, jatuh tempo pada November

2002, dengan exercise price Rp 1000. Artinya jika anda memiliki Warrant I-PT.XYZ, maka anda

berhak untuk membeli satu saham biasa Indah Kiat pada bulan November 2002 pada harga Rp

1000.

Warrant biasanya dikeluarkan oleh perusahaan sebagai 'pemanis' buat investor ketika mereka

mengeluarkan saham.

Right mirip dengan warrant, right juga merupakan hak untuk membeli saham pada harga

tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Right diberikan pada pemegang saham lama yang

berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada second

offering. Beda dengan warrant masa perdagangan right sangat singkat, berkisar antara 1-2

minggu saja.
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Contoh: PT. XYZ mengeluarkan saham baru lewat mekanisme Right Issue atau disebut juga

second offering untuk mengembangkan usahanya. Setiap pemilik 9 saham lama berhak mendapat

2 saham baru dengan harga exercise Rp 950. Hak untuk membeli saham baru inilah yang

dinamakan Right. Jika pemegang saham lama tidak mau membeli tambahan saham baru tadi, ia

bisa menjual sebagian atau semua Right yang ia miliki di pasar pada periode diperdagangkan .

Jika memang mau menambah kepemilikannya, maka ia bisa mendapatkan saham baru PT. XYZ

pada harga Rp 950.

Harga warrant dan right yang wajar adalah harga pasar saham dikurangi harga exercise. Jika

harga pasar warrant atau right lebih besar dari harga wajarnya, berarti ada premium yang

dibayarkan.

4. Para Pemain di Pasar Modal

Dalam melaksanakan transaksi jual dan beli baik saham maupun obligasi di pasar modal

diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka tidak akan mungkin

teejadi transaksi seperti dalam definisi pasar yang lalu.

Penjual dan pembeli di pasar modal kita sebut sebagai para pemain dalam transaksi di pasar

modal. Para pemain terdiri dari para pemain utama dan lembaga penunjang yang bertugas

melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama.

Pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan

(emiten) dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan

oleh emiten. Kemudian didukung oleh lembaga penunjang pasar modal atau perusahaan

penunjang yang mendukung kelancaran operasi pasar modal. Masing-masing pemain mempunyai

tujuan sendiri-sendiri.

Adapun para pemain utama terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat

langsung dalam proses trasaksi antara pemain utama sebagai berikut.

1. Emiten

Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau

melakukan emisi di bursa. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar
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modal apakah bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkan saham

dan jika yang dipilih adalah instrumen utang, maka yang dipilih adalah obligasi.

Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah dituangkan dalam RUPS. Tujuan

melakukan emisi antara lain:

a. Untuk perluasan usaha, dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang diperoleh dari para

investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas

produksi.

b. Untuk memperbaiki struktur modal, bertujuan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri

dengan modal asing.

c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saha. Pengalihan ini dapat berbentuk dari

pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Pengalihan dapat pula

menyeimbangkan para pemegang sahamnya.

2. Investor

Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang

melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor biasanya

melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas

perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.

Tujuan utama para investor dalam pasar antara lain sebagai berikut:

a. Memperoleh deviden.

Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga

yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.

b. Kepemilikan perusahaan.

Dalam hal tujuan investor untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang

dimiliki, maka semakin besar pengesahan perusahaan.

c. Berdagang.

Tujuan investor adalah untuk dijual kmbali pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya

adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan dari jaul beli sahamnya.
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3. Lembaga Penunjang

Lembaga penunjang adalah lembaga yang turut memperlancar poses transaksi perdagangan

efek. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroprasinya pasar modal,

sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan pasar modal.

Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal

adalah sebagai berikut:

a. Penjamin emisi (underwriter)

Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu

tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.

Penjamin emisi ini dibagi ke dalam beberapa jenis berikut ini.

 Full Commitment

Maksudnya penjamin emisi mengambil seluruh resiko tidak terjualnya saham atau

obligasi pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan harga penawaran di pasar

(kesanggupan penuh).

 Best Effort Commitmet

Dalam hal ini penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual saham atau

obligasinya dan apabila tidak laku, maka dikembalikan kepada emiten. Jadi dalam hal ini

tidak ada kewajiban untuk membeli saham yang tidak laku (kesanggupan terbaik).

 Standby Commitment

Apabila saham atau obligasi yang dijual tidak laku, maka penjamin emisi bersedia

membeli dengan ketentuan, biasanya harga yang dibeli di bawah harga penawaran di

pasar (kesanggupan siaga).

 All or None Commitment

Merupakan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya jika hasil penjualan

saham tidak memenuhi target, maka emite dapat menolak atau membatalkan dengan cara

mengembalikan saham yang sudah dibeli.

Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya penjamin emisi dapat dibagi ke dalam:

 penjamin emisi utama (lead underwriter)

 penjamin pelaksana emisi (managing underwriter)
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 penjamin peserta emisi (co underwriter)

b. Perantara perdagangan efek (broker/pialang)

Broker atau pialang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si

penjual (emiten) dengan si pembeli (investor).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi:

 memberikan informasi tentang emiten

 melakukan penjualan efek kepada investor

c. Perdagangan efek (dealer)

Dealer atau pedagang efek di pasar modal antara lain:

 perantara perdagangan efek

 perbankan

 lembaga keuangan non bank

 bank hokum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

d. Penanggung (guarantor)

Merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima

kepercayaan. Biasanya didalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa penanggung.

Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atau risiko

yang mungkin timbul dari emiten. Sebagai contoh apabila emiten dibubarkan, maka apabila

emiten tidak sanggup mengembalikan pinjaman berikut bunganya, maka penanggunglah yang

akan menanggung kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini penanggung merupakan lembaga

yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.

e. Wali amanat (trutee)

Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali sebagai wali dari si

pemberi amanat. Dalam hal ini, si pemberi amanat adalah investor. Jadi wali amanat

mewakili pihak dalam hal obligasi.

Kegiatan wali amanat biasanya meliputi:

 menilai kekayaan emiten

 menganalisis kemampuan emiten

 menganalisis pengawasan dan perkembangan emiten

 member nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten
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 memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi

 bertindak sebagai agen pembayaran

f. Perusahaan surat berharga (securities company)

Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga

yang tercatat di bursa efek.

Kegiatan perusahaan surat berharga biasanya meliputi antara lain:

 sebagai pedagang efek

 penjamin emisi

 perantara perdagangan efek

 pengelola dana

g. Perusahaan penglola dana (investment company)

Yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan

menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua unit dalam

mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.

h. Kantor administrasi efek

Merupakan kantor yang membantu para emiten maupu investor dalam rangka memperlancar

administrasinya.

 membantu emiten dalam rangka emisi

 melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor

 membantu menyusun daftar pemegang saham

 mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham

 membuat laporan-laporan yang diperlukan.

5. Lembaga yang Terlibat di Pasar Modal

Lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan, di

mana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling membutuhkan, lembaga-lembaga inilah

yang mengatur mekanisme kerja pasar modal sehingga dapat berjalan secara baik. Lembaga

tersebut terdiri dari lembaga pemerintah dan lembaga swasta, di mana jasa masing-masing

lembaga mempunyai peranan masing-masing mulai dari perusahaan yang hendak go publik

sampai selesai go publik.
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Lembaga terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintah dan lembaga swasta.

1. Lembaga-lembaga Pemerintah

Merupakan lembaga-lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan da diperbantukan untuk

mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di pasar modal, mulai dari rencana emisi

sampai kepada penjualan efeknya. Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan di

pasar modal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM)

BAPEPAM merupakan lembaga pengatur pasar modal, yang bertugas mengatur dan

melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugas BAPEPAM sebagai pengatur pasar modal

antara lain :

 membina pasar modal

 mengatur pasar modal

 mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal

b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) haruslah memperoleh izin

dari BKPM terlebih dahulu.

Izin akan di berikan BKPM setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi

perusahaan yang hendak melakukan go publik. Izin penanaman modal harus dikeluarkan oleh

BKPM yang memuat antara lain:

 komposisi dan jumlah dana investasi

 besarnya modal dasar perusahaan

 batas waktu penyetoran modal

 komposisi pemegang saham

c. Departemen Teknis

Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap bidang usaha

izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya.

Sebagai contoh untuk usaha pertambangan, maka izin usahanya haruslah dikeluarkan oleh

Departemen Pertambangan dan Energi.

Adapun izin usaha yang dikeluarkan oleh departemen untuk bidang usahanya adalah sebagai

berikut:
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 Izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan melalui Bank

Indonesia

 Izin usaha bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan

 Izin usaha bidang perdagangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan

 Izin usaha bidang perkebunan, dan peternakan dari Departemen Pertanian

 Izin usaha bidang industry dari Departemen Perindustrian dan perdagangan

 Izin usaha bidang pariwisata dari Departemen Pos dan Telekomunikasi

d. Departemen Kehakiman

Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sebelum didirikan, maka anggaran dasar

perusahaan terlebih dulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman.

Anggaran dasar ini sebelumnya dibuat di depan notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan

negeri setempat untuk kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman dan diberitakan

dalam lembaran berita Negara.

Adapun tugas Departemen Kehakiman adalah:

Mengesahkan anggaran dasar perusahaan dengan memerhatikan hal-hal yang menyangkut

sebagai berikut:

 jumlah modal dan komposisinya

 jumlah modal yang telah disetor

 susunan dewan direksi

 jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing

 pelaksanaan RUPS

2. Lembaga-lembaga Swasta

Di samping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta yang

memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal. Lembaga-

lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain:

a. Notaris

Rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal terlebih dahulu dibicarakan dan

disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS haruslah dicatat dan

agar pencatatannya dianggap sah, maka diperlukanlah jasa notaris untuk pengesahan acara

RUPS. Catatan-catatan yang perlu disahkan oleh notaris antara lain:
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 membuat berita acara RUPS

 menyusun setiap keputusan dalam RUPS

 meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS seperti keabsahan

persiapan RUPS,keabsahan para pemegang saham

 meneliti perubahan anggaran

b. Akuntan Publik

Peranan akuntan publik dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelayakan

dari laporan keuangan seperti neraca, Laporan rugi/laba dan laporan perubahan modal emiten.

Akuntan publik yang melakukan penilaian haruslah disahkan oleh BPKP.

Setelah melalui beberapa penilaian terhadap laporan keuangan emiten, maka akuntan publik

akan mengeluarkan pernyataan atau pendapat terhadap hasil penilaian yang telah

dilakukannya. Pendapat yang dikeluarkan oleh akuntan publik adalah sebagai berikut:

1. Wajat tanpa syarat (unqualified opinion)

Pendapat ini dikeluarkan apabila laporan keuangan disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip

Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa ada sesuatu catatan atau kekurangan.

2. Pendapat kualifikasi (qualified opinion)

Pendapat wajar dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut, dikarenakan

tidak sesuai dengan PAI.

3. Pendapat tidak setuju (adverse)

Tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan yang telah disusun.

4. Menolak (decline of opinion)

Menolak memberikan pendapat secara professional seperti yang dipersyaratkan oleh

NPA.

c. Konsultan hukum

Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dari

dokumen-dokumen yang diajukan. Tugas para konsultan hukum adalah meneliti secara

sungguh-sungguh atas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Hal yang perlu mendapat

penelitian dan pernyataan dari konsultan hukum haruslah meliputi:

 akte pendirian dan anggaran perusahaan beserta perubahan-perubahannya jika ada.

 penyertaan modal oleh pemegang saham sebelum go publik.
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 penilaian izin usaha

 status kepemilikan dari aktiva perusahaan.

 perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga jika ada

 kemungkinan ada gugatan atau tuntutan

d. Penilaian (appraiser)

Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti, tanah, mesin-mesin, gedung, mobil

dan aktiva lainnya diperlukan jasa penilaian yang profesional. Penilai akan menilai berapa

nilai yang wajar sekarang ini dan setelah dilakukan revaluasi, sehingga seluruh nilai aktiva

dapat diketahui secara jelas dan benar.

e. Konsultan efek

Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten.

Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang:

 jenis dana yang diperlukan

 pemilihan sumber dana yang diinginkan

 struktur permodalan yang tepat

6. Prosedur Emisi

Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun oblogasi di pasar modal

haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan di pasar modal.

Prosedur dan persyaratan di maksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan

investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar

perdana (primer) sampai di pasar sekunder.

Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi.

Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut:

1. Tahapan emisi

a. Tahap persiapan

Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi

perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah melakukan Rapat Umum
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Pemegang saham (RUPS). Di dalam RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham akan

dibicarakan antara lain:

 tujuan mencari modal di pasar modal

 jenis modal yang diinginkan

 jumlah modal yang dibutuhkan

 dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi

b. Penyampaian letter of intent

Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat. Kemudian diajukan ke

BAPEPAM sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal.

Penyampaian letter of intent meliputi:

 pernyataan untuk emisi

 jenis efek

 nominal efek

 waktu emisi

 tujuan dan penggunaan dana emisi

 data-data mengenai perusahaan

 nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan dan penasihat hukum.

c. Penyampaian pernyataan pendaftaran

Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah penyampaian pernyataan

pendaftaran. Penyampaian pernyataan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain:

 data tentang manajemen dan komisaris

 data tentang struktur modal

 kegiatan usaha emisi

 penjamin pelaksana emisi

d. Evaluasi oleh BAPEPAM

Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka BAPEPAM

akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh

BAPEPAM meliputi kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan

lengkap antara lain meliputi:

 pernyataan pendaftaran

 anggaran dasar perusahaan
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 laporan keuangan

 jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat,

penanggung dan perjanjian lainnya

 surat pendapat dari segi hukum

 laporan dari perusahaan penilai

 jadwal waktu emisi dari penjamin emisi

 laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi

 surat pernyataan dari akuntan (comfort letter)

 surat pernyataan dari manajemen

 draft prospectus

Melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen yang diajukan. Tujuannya adalah untuk

melihat kesesuaian yang ada pada masing-masing dokumen. Penelaahan dokumen meliputi

antara lain:

 terhadap laporan keuangan

 terhadap comfort letter

 terhadap seluruh bentuk dan isi dokumen

Khusus untuk prospektus penelaahan haruslah meliputi kelengkapan informasi yang akan

diberikan kepada masyarakat umum. Informasi yang harus ada di dalamnya antara lain:

 penjelasan umum mengenai penawaran saham atau obligasi

 tujuan penawaran umum

 rencana penggunaan dana

 sejarah perusahaan

 usaha-usaha perusahaan

 prospek usaha

 faktor-faktor risiko usaha

 ikhtisar keuangan perusahaan

 struktur permodalan

 kebijakan deviden

 pengurus dan pengawas
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 penjamin emisi

 lembaga-lembaga penunjang

 laporan dari para penilai

 pendapat dari segi hukum

 laporan akuntan publik

 anggaran dasar perseroan

 persyaratan pemesanan

 masalah perpajakan

 penyebarluasan prospectus

 formulir pemesanan

Selanjutnya dinilai kemampuan emiten memenuhi persyaratan apakah sudah memenuhi

persyaratan atau belum. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka dimajukan ke langkah

selanjutnya, namun apabila belum, maka diminta untuk melengkapinya atau dapat pula

ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Dengar pendapat terbuka

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi, maka

langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Debat terbuka diikuti oleh:

 BAPEPAM

 Perusahaan yang bersangkutan

 Serta lembaga-lembaga terkait lainnya

Tujuan debat terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak

melakukan emisi.

2. Persyaratan emisi

Izin regestrasi dan listing diberikan oleh BAPEPAM setelah memenuhi persyaratan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Setelah regestrasi di BAPEPAM, emiten harus listing di bursa

paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan.
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7. Fungsi Pasar Modal

1. Sebagai Sumber Penghimpun Dana

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhhi dari berbagai sumber pembiayaan. Salah satu

sumber dan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pasar modal selain system

perbankan yang selama ini dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvensional.

Ada beberapa keterbatasan apabila perusahaan memanfaatkan bank sebagai sumber dana.

Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa ditarik dari perbankan terbatas, karena

pada industri perbankan dikenal dengan adanya legal lending limit atau batas maksimal

pemberian kredit (BMPK). Sehingga bila perusahaan ingin menggalang dana yang

jumlahnya relatif besar akan terlambat dengan aturan perbankan tersebut. Oleh karena itu

perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk menggalang dan yang besarnya sesuai dengan

yang diharapkan tanpa adanya batasan besarnya dana.

2. Sebagai Sarana Investasi

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau obligasi) ke pasar

modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis yang baik dan kredibel,

sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku dijualbelikan di bursa. Sementara, pemilik

dana atau investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan pada perbankan

yang notabene mempunyai tingkat keuntungan yang relative kecil. Dengan adanya surat

berharga yang mudah dijualbelikan, maka bagi investor merupakan alternatif instrumen

investasi. Investasi di pasar modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah

memindahkan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya atau dari satu industri ke

industri lainnya. Oleh Karena itu pasar modal sebagai salah satu alternatif instrumen

penempatan dana bagi investor selain di perbankan atau investasi langsung lainnya.

3. Pemerataan Pendapatan

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik perusahaan terbatas

pada personal-personal pendiri perusahaan yang bersangkutan. Dengan go public-nya

perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki

perusahaan tersebut. Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat

untuk ikut menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan atau deviden,

sehingga semula hanya dinikmati oleh masyarakat artinya ada pemerataan pendapatan

kepada masyarakat.
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4. Sebagai Pendorong Investasi

Sudah merupakan kewajiban pemerintahan untuk memajukan pembangunan dan

perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan

pembangunan membutuhkan investasi besar. Pemerintah tidak akan mampu untuk

melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh pihak swasta nasional dan asing. Untuk

mendorong agar pihak swasta dan asing mau melakukan investasi baik secara langsung

maupun tidak langsung, pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif

bagi mereka. Salah satu iklim investasi yang kondusif adalah likuidnya pasar modal.

Semakin baik pasar modal, semakin banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar modal

dan semakin banyak investor baik nasional maupun asing yang bersedia menginvestasikan

dananya ke Indonesia melalui pembelian surat berharga di pasar modal.

8. Perkembangan Pasar Modal Indonesia

Pasar modal di Indonesia secara resmi berdiri sejak zaman penjajahan Belanda tepatnya tahun

1912. Tetapi sebenarnya sinyal-sinyal adanya kegiatan pasar modal di Indonesia sudah sejak

tahun 1870-an dengan adanya perusahaan Dunlop & Koif yang bergerak pada perdagangan

komoditi dan efek, namun efek yang diperdagangkan adalah efek yang dikeluarkan oleh

perusahaan Belanda.

Baru pada 14 Desember 1912 pasar modal di Indonesia resmi dibuka diawali dengan

didirikannya Vereneging Voor de Effectenhandle di Jakarta, yang kemudian dikembangkan

dengan didirikannya bursa efek di Surabaya dan Semarang. Efek yang diperjualbelikan juga

merupakan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Namun

kegiatan pasar modal terpaksa dihentikan karena pecah perang dunia ketiga, dan bersamaan

dengan itu Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka pasar modal ditutup.

Pada tahun 1951, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal dengan mengeluarkan UU

darurat No. 13 tentang Pasar Modal, yang kemudian Undang-Undang tersebut ditetapkan sebagai

Undang-Undang No. 15 tahun 1952. Namun karena pada saat itu kabinetnya menganut ekonomi

terpimpin, mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik, maka bursa sulit berkembang apalagi

saat itu inflasi dan suku bunga saat itu sangat tinggi, sehingga pada tahun 1958 praktis bursa tidak

bisa berfungsi lagi. Baru pada tahun 1977 bursa resmi dibuka kembali dengan ditandai masuknya

PT. Semen Cibinong ke bursa. Namun kenyataannya bursa juga masih sulit berkembang, karena
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masih banyaknya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan pasar modal dan ketatnya aturan-

aturan yang diberlakukan di pasar modal. Bahkan pasar modal dikelola sekaligus diawasi oleh

lembaga yang sama yakni Bapepam yang itu selain sebagai pelaksana juga sebagai pengawas

pasar modal.

Di samping itu juga ada ketidakadilan perlakuan investor di pasar modal dan di perbankan.

Keuntungan investor di pasar modal dikenakan pajak baik atas deviden maupun capital gain,

sedangkan saat itu bunga bank tidak dikenai pajak. Oleh karena itu untuk mendorong agar pasar

modal bergairah, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijaksanaan antara lain Paket

Kebijaksanaan Desember 1987 (PakDes 1987) dan Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto

1988), yang isinya antara lain:

1. Penyederhanaan persyaratan bagi perusahaan yang akan masuk pasar modal. Misalnya

semula yang boleh masuk ke pasar modal hanya perusahaan yang telah mendapat kuntungan

minimal 10% dan dilakukan evaluasi ke perusahaan disederhanakan menjadi asal telah

mendapat keuntungan selama dua tahun berturut-turut, tanpa evaluasi ke lapangan.

2. Untuk mendorong investor lokal, maka investor asing diizinkan ikut bermain di bursa dengan

porsi maksimal 49%.

3. Dibukanya bursa pararel.

4. Penyederhanaan prosedur perdagangan, yang semula fluktuasi harga dibatasi 4% dihapuskan.

5. Penciptaan keadaan yang lebih berimbang antara pasar modal dengan bank. Penghasilan

bunga yang sebelumnya tidak dikenakan pajak, akhirnya dikenakan pajak dengan tarif 15%

final.

6. Pada industri perbankan diberlakukan ketentuan legal lending limit, yaitu pembatasan jumlah

kredit yang boleh diberikan oleh perbankan, yakni sekitar 30% dari modal bank. Hal ini untuk

mendorong perusahaan agar bila mencari dana dalam jumlah besar masuk ke pasar modal.

7. Swastanisasi bursa, yakni perdagangan saham di bursa dikelola oleh swasta dan pemerintah

hanya berfungsi sebagai pengawas.

Dengan berbagai deregulasi tersebut, ternyata mampu mendorong bergairahnya pasar modal. Ini

bisa dilihat dari jumlah perusahaan yang masuk ke pasar modal, yang pada akhir tahun 1987

hanya 27 perusahaan yang go public dengan akumulasi dana Rp 263,8 milyar, pada akhir tahun

1990 perusahaan yang go public meningkat menjadi 98 perusahaan dengan akumulasi dana

mencapai Rp 6.291,5 milyar.
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9. Keuntungan, Manfaat, Kelemahan, dan Resiko Pasar Modal

Keuntungan Pasar Modal, antara lain:

a. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.

b. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.

c. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.

Disamping memiliki keutungan pasar modal juga memiliki manfaat, antara lain :

a. Manfaat bagi Investor:

 Memperoleh deviden bagi pemegang saham

 Memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham

 Memperoleh bunga bagi pemegang obligasi

 Mempunyai hak suara dalam RUPS

 Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi

b. Manfaat bagi Emiten:

 Mendapatkan dana yang lebih besar

 Perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana

 Memperkecil ketergantungan terhadap bank

 Besar kecilnya deviden tergantung besar kecilnya keuntungan

 Tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan

c. Manfaat bagi Pemerintah:

 Membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan

 Membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi

 Membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja
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Selain memiliki keuntungan dan manfaat, pasar modal memiliki kelemahan, yaitu:

a. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan

terlibat di dalamnya.

b. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu.

c. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh.

Pasar modal pun memiliki resiko, antara lain:

a. Resiko daya beli

Daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil

pendapatan akan lebih kecil.

b. Resiko bisnis

Menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, menyebabkan menurunnya

kemampuan emiten membayar bunga atau deviden.

c. Resiko tingkat bunga

Tingkat bunga yang naik, biasanya akan menyebabkan nilai saham cenderung turun

d. Resiko likuiditas

Kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan.


