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PENGERTIAN PASAR MODAL

• Pasar modal adalah pertemuan antara pihak

yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak

yang kekurangan dana dengan cara

memperjualbelikan sekuritas, yang umumnya

mempunyai umur lebih dari satu tahun,

sedangkan secara fisik atau tempat di mana

terjadi jual beli sekuritas disebut bursa efek.



FUNGSI PASAR MODAL

• Fungsi Ekonomi
– Menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lenders

(para investor yang menanamkan dananya dalam pasar
modal) ke borrowers (emiten atau perusahaan yang
menerbitkan efek di pasar modal). Lenders mengharapkan
akan memperoleh keuntungan imbalan dari penyerahan
dana tersebut. Sedangkan dari sisi borrowers tersedianya
dana dari pihak luar memungkinkan melakukan investasi
tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi
perusahaan.

• Fungsi Keuangan
– Pasar modal sebagai fungsi keuangan adalah dengan

menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers.
Lenders menyediakan dana tanpa terlibat langsung dalam
kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi
tersebut.



Manfaat pasar modal 

• Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) 
bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi
sumber dana secara optimal

• Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus
memungkinkan upaya diversifikasi

• Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan
masyarakat menengah

• Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang 
sehat dan mempunyai prospek

• Keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim
berusaha yang sehat

• Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik



Manfaat Bagi Emiten.....

1. Dana hasil penjualan instrumen modal 

pada pasar modal memiliki jumlah yang 

lebih besar

2. Dana yang diterima ketika melakukan 

penjualan instrument modal dapat 

diterima sekaligus

3. Lebih mudah memberikan penawaran 

penjualan dari instrumen modal



Manfaat Bagi Emiten.....

4. Tidak terdapat suatu perjanjian tertentu dari 

pihak pembeli atau invenstor maupun pihak 

lainnya

5. Perusahaan dapat lebih mudah untuk 

mencari pemecahan masalah keuangan dari 

pihak perusahaan

6. Emiten dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap pihak bank



Manfaat Bagi Emiten

7. Dapat membantu memperbaiki 

struktur modal dan juga neraca 

keuangan perusahaan

8. Dapat meningkatkan bidang usaha 

dari suatu perusahaan

9. Menghindari kebangkrutan dari suatu 

perusahaan

10.Dapat Meningkatkan Produktivitas



Manfaat PM Bagi Investor....

• Untuk mengalirkan dana investasi 

kepada perusahaan tertentu

• Nilai dari investasi dapat berkembang 

sesuai dengan pertumbuhan ekonomi

• Dapat meminimalisir resiko

• Untuk memperoleh deviden atau 

keuntungan



Manfaat PM Bagi Investor

• Untuk mengambil alih kepemilikan dari 

suatu perusahaan

• Untuk memperluas jaringan bisnis

• Untuk menjual kembali instrumen 

modal yang sudah dimiliki

• Memiliki hak suara pada RUPS



• Bursa efek merupakan arti fisik dari pasar 

modal.
• UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 

1995 TENTANG PASAR MODAL

• Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan

• Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) 

bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia 

(BEI).

BURSA EFEK INDONESIA

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx




PASAR MODAL DULU









STRUKTUR PM

• Perubahan itu bermula dengan lahirnya Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yang berlaku pada tanggal 22 November 2011. OJK 

berperan sebagai Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di 

Indonesia

• Sebelumnya dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu 

pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia sementara 

pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya 

dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam LK) menjadi pengawasan yang 

dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu OJK tersebut.

• OJK menggantikan fungsi Bapepam-LK sebagai otoritas 

tertinggi industri perbankan dan pasar modal Indonesia. 



OJK

Di bawah OJK terdapat tiga Self Regulatory 

Organization (SRO) atau lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk membuat 

peraturan yang berhubungan dengan aktivitas 

usahanya di pasar modal yaitu terdiri dari: 

Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (KSEI).



BURSA EFEK INDONESIA

• 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
diantara mereka.

• Tugas Bursa Efek: Tugas Bursa Efek adalah:
– Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, 

wajar dan efisien.

– Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi
kegiatan anggota Bursa Efek.

– Menyusun rancangan anggaran tahunan dan
penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya
kepada OJK



Bursa Efek Indonesia (BEI)

• BEI merupakan satu-satunya lembaga 

penyelenggara perdagangan efek di 

Indonesia yang berperan untuk memastikan 

agar perdagangan efek di pasar modal 

Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. 

• Pemegang saham BEI adalah perusahaan 

efek yang telah memperoleh izin usaha 

sebagai perantara pedagang efek, disebut 

sebagai Anggota Bursa (AB).



Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI)

• Adapun lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian (LPP) dilaksanakan oleh KSEI. 

• Lembaga ini bertugas menyediakan jasa 

kustodian sentral dan penyelesaian transaksi 

yang teratur, wajar, dan efisien. 

• Saham LPP dapat dimiliki oleh Bursa Efek, 

Bank Kustodian, AB, Perusahan Efek, Badan 

Administrasi Efek atau pihak lain yang 

disetujui oleh OJK. 



Kliring Penjaminan Efek 

Indonesia (KPEI)

• Menyediakan jasa kliring dan penjaminan 

penyelesaian transaksi Bursa Efek yang 

teratur, wajar, dan efisien. 

• Saham KPEI sendiri secara mayoritas 

wajib dimiliki oleh BEI. 



SAMPAI JUMPA 


