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Pengertian Pasar Modal

• Tempat diperjualbelikannya berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang, 

instrumen derivatif dan instrumen lainnya

• UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal:

– Kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan 

Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang terkait dengan Efek
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Surat Berharga/ Sekuritas/ Efek

• Efek adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti 

utang, Unit Penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan 

setiap derivatif dari Efek (UU No.8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal)
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Klasifikasi Efek .....

EFEK DI 
PASAR 
MODAL

EFEK 
PENYERTAAN

EFEK UTANG
EFEK 

TURUNAN
EFEK LAIN-

LAIN
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• Efek Penyertaan : Efek yang memberikan hak 
kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang 
saham perusahaan yang menerbitkan efek 
tersebut

– Contoh: saham biasa, saham preferen

• Efek Utang : Efek di mana penerbitnya 
mengeluarkan atau menjual surat utang dengan 
kewajiban menebus kembali pada waktu yang 
telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di 
antara pihak yang bersangkutan.

– Contoh: obligasi/ bond, surat utang jangka menengah

Klasifikasi Efek .....
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• Efek Derivatif : Efek turunan dari efek 

utama baik yang bersifat penyertaan 

maupun utang. Bisa turunan langsung, 

bisa kedua

– Contoh: warran, right, opsi, future

• Efek lain-lain: Efek yang tidak termasuk 

ketiganya

– Contoh: reksadana, sertifikat penitipan efek 

Indonesia,

Klasifikasi Efek .....



Yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia
❖ Saham

❖ Saham Preferen

❖ Obligasi

❖ Obligasi Konversi

❖ Right

❖ Waran

❖ Reksadana 

❖ Kontrak Berjangka Indeks Saham

❖ Kontrak Opsi Saham

❖ Surat Utang Negara

❖ Instrumen Syariah (Obligasi Syariah, Reksadana Syariah)
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• Saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan modal seseorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. 

• Dengan menyertakan modal tersebut, maka 

pihak tersebut memiliki klaim atas 

pendapatan perusahaan, klaim atas asset 

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS).

SAHAM.....
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SAHAM.....
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• Saham biasa: 

– Saham yang menempatkan pemiliknya paling 

terakhir terhadap pembagian dividen, dan hak 

atas harta kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi.

• Saham preferen:

– Saham yang memiliki gabungan antara obligasi 

dan saham biasa, karena bisa menghasilkan 

pendapatan tetap, tetapi bisa mendatangkan 

hasil seperti dikehendaki investor.



SAHAM.....
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• Saham atas unjuk

– Saham tersebut tidak tertulis nama 

pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan 

dari satu investor ke investor lain.

• Saham atas nama

– Saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, di mana cara peralihannya harus 

melalui prosedur tertentu.



SAHAM BIASA DAN PREFEREN

• Dividen dibayarkan sepanjang 
perusahaan memperoleh laba

• Memiliki hak suara dalam RUPS 
(one share one vote)

• Memiliki hak terakhir dalam hal 
pembagian kekayaan 
perusahaan jika perusahaan 
tersebut dilikuidasi (dibubarkan) 
setelah semua kewajiban 
perusahaan dilunasi

• Memiliki tanggung jawab 
terbatas terhadap klaim pihak 
lain sebesar proporsi sahamnya

• Hak untuk memilki saham baru 
terlebih dahulu

• Memiliki hak lebih dahulu memperoleh 

dividen

• Memiliki hak pembayaran maksimum 

sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditur apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi/ dibubarkan

• Kemungkinan dapat memperoleh 

tambahan dari pembagian laba 

perusahaan di samping penghasilan 

yang diterima secara tetap

• Dalam hal perusahaan dilikuidasi, 

memiliki hak memperoleh pembagian 

kekayaan perusahaan di atas pemegang 

saham biasa setelah semua kewajiban 

perusahaan dilunasi

KARAKTERISTIK SAHAM 

BIASA

KARAKTERISTIK SAHAM 

PREFEREN



KEUNTUNGAN MEMBELI SAHAM

• DIVIDEN

– Pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 
penerbit saham tersebut atas keuntungan yang 
dihasilkan perusahaan

• CAPITAL GAIN

– Selisih antara harga beli dan harga jual.

• SAHAM BONUS (jika ada)

– Saham yang dibagikan perusahaan kepada para 
pemegang saham yang diambil dari agio saham 
(selisih antara harga jual terhadap harga nominal saham, pada 
saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana)



DIVIDEN....

• Pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas
penghasilan dan aktiva perusahaan.

– Apabila perusahaan menghasilkan laba, sebagian atau
seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya yaitu 
pemegang saham sebagai dividen.

• Pada umumnya, dividen yang dibayarkan perusahaan 
kepada pemegang saham adalah rupiah tunai yang 
disebut dividen tunai (cash dividend).

• Pembagian dan besarnya dividen tidaklah dijamin. 
Dari tahun ke tahun, besarnya rupiah dividen tunai 
yang dibagikan bisa berubah naik turun ataupun tetap 
dan bahkan juga bisa tidak dibagikan.



DIVIDEN.

• Dividen saham (stock dividend) adalah 

dividen yang dibagikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham dalam bentuk 

saham baru sehingga meningkatkan jumlah 

saham yang dimiliki pemegang saham.

• Saham bonus (bonus share) merupakan 

saham baru yang diberikan kepada 

pemegang saham dan berasal dari 

kapitalisasi agio saham.


