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ABSTRAK 

 

 

ASPEK HUKUM PENERBITAN OBLIGASI  

DI INDONESIA 

 

 

Oleh: 

 ZAHRATUL ALIYA 

 

 

Pasar modal merupakan alternatif pembiayaan untuk menambah dana usaha bagi 

suatu perusahaan. Obligasi merupakan salah satu jenis efek bersifat utang yang 

terdapat di pasar modal. Pelaku pasar modal umumnya menggunakan istilah obligasi 

untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada 

publik. Penerbitan obligasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana 

secara cepat dimana dana tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan terhadap 

perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

mekanisme penerbitan obligasi di pasar modal, hubungan hukum antara emiten, 

investor serta wali amanat, dan tanggung jawab wali amanat dalam mewakili 

kepentingan pemegang obligasi. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan 

yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data 

yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penerbitan obligasi di pasar modal 

terdiri dari tiga tahap , yaitu tahap persiapan penerbitan obligasi, tahap penerbitan 

obligasi dan tahap sesudah penerbitan obligasi . Sedangkan hubungan hukum yang 

terjadi dalam perjanjian perwaliamanatan merupakan suatu pemberian kuasa emiten 

kepada wali amanat dalam hal mewakili kepentingan pemegang obligasi. 

Kepentingan pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51 

ayat (2) UUPM, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian 

perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan 

mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Tanggung jawab 
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Zahratul Aliya 

wali amanat dalam penerbitan obligasi yaitu mewakili kepentingan para pemegang 

efek bersifat utang, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, harus dapat 

memantau dan memprediksi tingkat perkembangan usaha serta kemampuan emiten 

untuk membayar bunga dan pinjaman pokok tepat waktu. Wali amanat dapat 

memeriksa emiten untuk melaksanakan kewajiban kepada pemegang obligasi 

sebagaimana yang telah diperjanjikan. 

Kata Kunci: Pasar Modal, Penerbitan Obligasi, Wali amanat. 
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"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Allah-lah engkau 

berharap." 

(Q.S Al-Insyirah, 5-8) 

 

“Apa yang sudah kamu pilih, harus kamu selesaikan dengan baik” 

(Merry Riana)  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan 

bagi perkembangan ekonomi negara. Oleh sebab itu, negara/pemerintah 

mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. Pasar 

modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat 

dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan 

pembeli dana jangka panjang yang disebut efek.
1
 

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal, (selanjutnya disingkat UUPM) memberikan batasan atau definisi pasar 

modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan 

dijualnya saham di pasar modal, berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk 

memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan.
2
 

Pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan 

hutang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, 

                                                           
 

1
 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta : 

Sinar Grafika, 2011, hlm.165.  

 
2
 Ibid., hlm. 166-167 
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bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, hak-hak untuk memesan atau membeli 

saham atau obligasi, warrant, dan option.
3
 Salah satu dari instrumen hutang 

tersebut ialah obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa 

penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki 

kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, serta kewajiban melunasi 

pokok utang pada waktu yang telah ditentukan.
4
 

Obligasi merupakan sekuritas berpendapatan tetap (fixed income securities) yang 

diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang.
5
 Istilah pendapatan tetap dapat 

diartikan bahwa pendapatan yang diperoleh pemilik obligasi baik dalam bentuk 

kupon maupun pokok telah ditentukan waktu dan nilainya serta tidak terpengaruh 

oleh perubahan harga surat utang tersebut.
6
  

Pelaku pasar modal biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat 

hutang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik.
7
 

Penerbitan obligasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana secara 

cepat dimana dana tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan terhadap 

perusahaan. Sedangkan pembeli obligasi atau pemegang obligasi merupakan 

masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan.  

                                                           
 

3
 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta : 

Kencana, 2004, hlm. 182. 

 
4
Hendy M. Fakhruddin, Go Public (Strategi Pendanaan Dan Peningkatan Nilai 

Perusahaan), Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 36.   
 

5
 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2009, hlm.21. 

 
6
 Hendy M. Fakhruddin, Op. Cit., hlm. 36. 

 
7
 Gunawan Widjaja dan Jono, Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab 

Wali Amanat dalam Pasar Modal, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.2. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/ 

Perusahaan/ Badan Pemerintah maupun Swasta merupakan produk hukum yang 

pertama kali mengatur diterbitkannya obligasi oleh bank/ perusahaan/ badan 

pemerintah maupun swasta di Indonesia. Dengan berkembangnya pasar uang dan 

modal dipandang perlu untuk kembali meninjau peraturan tersebut. Oleh karena 

itu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1963 dicabut dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 1973.
8
 

Saat ini cukup besar animo masyarakat untuk berinvestasi ke dalam obligasi. Hal 

ini tercermin dari tingginya permintaan atas obligasi dalam setiap pelaksanaan 

emisi yang sudah dilakukan, bahkan ada beberapa perusahaan yang harus 

melakukan penjatahan akibat tingginya permintaan dibandingkan dengan jumlah 

obligasi yang ditawarkan (over subscribe). Paling tidak, ada beberapa aspek yang 

sangat berpengaruh, sehingga perdagangan dan penerbitan obligasi mengalami 

lonjakan yang cukup berarti. Pertama, jumlah maupun keanekaragaman 

perusahaan yang memanfaatkan obligasi sebagai sumber alternatif pembiayaan di 

pasar modal. Kedua, kemampuan investor (pemodal) yang tertarik untuk 

berinvestasi dengan menggunakan obligasi, dan ketiga adalah kondisi serta situasi 

perkembangan pasar modal di tanah air yang lebih kondusif dan mempunyai 

prospek baik, terutama dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas di masa 

mendatang. 
9
 

                                                           
 

8
 Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1973 tentang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/Badan 

Pemerintah Maupun Swasta. 

 9 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Indonesia, Pendekatan 

Tanya Jawab,  Jakarta: Salemba empat, 2006, hlm. 6. 
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Perkembangan obligasi yang sangat meningkat membuat pemerintah semakin 

memperkuat payung hukum terhadap penerbitan obligasi di dalam negeri. Hal ini 

dapat dilihat dari diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 755/KMK.011/1982 tentang Tata Cara Menawarkan Obligasi 

kepada Masyarakat oleh Badan Usaha selain Bank dan LKBB. Lalu diterbitkan 

juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.04/1983 

tentang Pemberian Keringanan Perpajakan bagi Pembelian Obligasi oleh 

Masyarakat Pemodal. Kedua produk hukum ini menjadi dasar hukum dan acuan 

bagi para perusahaan yang ingin melakukan penawaran obligasi. 

Proses mekanisme penerbitan obligasi terdapat tiga cara yang bisa kita pilih, yaitu 

penempatan terbatas (private placement), penawaran umum perdana (initial public 

offering atau IPO), dan melalui lelang. Penerbitan obligasi negara di Indonesia 

pada mulanya diterbitkan melalui mekanisme lelang dan kemudian juga dilakukan 

melalui private placement. Sementara itu, penawaran umum perdana (IPO) 

merupakan cara yang sering dipilih oleh perusahaan dalam melakukan penerbitan 

obligasi.  Menurut ketentuan yang berlaku, antara lain keputusan Ketua Bapepam 

Nomor Kep-46/PM/1996, apabila surat utang yang ditawarkan lebih dari 100 

pihak dan atau menggunakan media massa dan nilai emisinya sedikitnya Rp. 1 

miliar maka penawaran tersebut dianggap sebagai penawaran umum.
10

  

Proses penerbitan obligasi yang terdapat di pasar modal akan melibatkan beberapa 

pihak yang terkait, diantaranya : Penjamin emisi, Agen Penjual, Guarantor, 

Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal. Pihak – 

                                                           
 

10
 Abu Hurairah Moechdie dan Haryajid Ramelan, Gerbang Pintar Pasar Modal Edisi 1, 

Jakarta : PT. Capital Bridge Advisor, 2012, hlm. 36 
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pihak yang terlibat tersebut memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dalam 

proses penerbitan obligasi. Salah satu pihak yang memegang peranan sangat 

penting dalam penerbitan efek bersifat hutang (obligasi)  ialah wali amanat 

(trustee), dikarenakan wali amanat merupakan pihak  yang akan mewakili 

kepentingan pemegang obligasi.  

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 30 UUPM, wali amanat adalah pihak yang 

mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang, sedangkan pihak 

diartikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau 

kelompok yang terorganisasi. Karena sifat hubungan antara wali amanat dan 

pemegang obligasi yang demikian, maka adanya wali amanat dalam suatu 

penerbitan obligasi merupakan suatu keharusan. Karena tidak mungkin obligasi 

tersebut dikeluarkan tanpa adanya wali amanat yang mewakili kepentingan 

pemegang obligasi. Hal ini karena wali amanat memang lembaga, yang meskipun 

dibayar oleh penerbit obligasi, tetapi merupakan lembaga yang dimaksudkan 

untuk mengurus dan mewakili para pemegang obligasi (kreditur).
11

 Berdasarkan 

kedudukannya tersebut, dalam suatu penerbitan obligasi para pemegang obligasi 

dianggap telah memberikan kuasa kepada wali amanat, meskipun penunjukan atas 

wali amanat tersebut dilakukan oleh penerbit obligasi (debitur) sendiri.
12

 

Karena sifat hubungan antara pemegang obligasi dengan wali amanat sangat 

penting padahal penunjukan wali amanat dilakukan oleh penerbit obligasi, maka 

Undang-undang telah melihat dan dengan tegas tidak mentoleransi adanya 

                                                           
 

11
 Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat 1 UUPM 

 
12

 Lihat Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UUPM 
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hubungan yang dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan diantara wali 

amanat dengan penerbit obligasi.
13

 

Agar wali amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang obligasi, oleh 

UUPM ditentukan terutama Bank Umum sebagai pihak yang dapat 

menyelenggarakan kegitan perwaliamanatan karena ia dipandang mempunyai 

jaringan kegiatan yang luas.
14

 Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul 

“Aspek Hukum Penerbitan Obligasi di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 
 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana mekanisme penerbitan obligasi di pasar modal ? 

b. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terkait dalam suatu 

penerbitan obligasi ? 

c. Bagaimana tanggung jawab wali amanat sebagai pihak yang mewakili 

pemegang obligasi dalam penerbitan obligasi di pasar modal ? 

 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, mekanisme penerbitan obligasi 

yang ada di pasar modal, hubungan hukum antara emiten, investor serta wali 

                                                           
 

13
 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta :Tatanusa, 2012, hlm. 146. 

 
14

 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta: Andi 

Publisher, 2013, hlm. 301. 
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amanat dalam penerbitan obligasi di pasar modal, tanggung jawab wali amanat 

sebagai pihak yang mewakili pemegang obligasi dalam penerbitan obligasi di 

pasar modal. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum pasar 

modal. 

b. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mekanisme yang harus 

dilaksanakan dalam melakukan penerbitan obligasi di pasar modal. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penerbitan obligasi di 

pasar modal. 

2. Mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang terkait dalam 

penerbitan obligasi di pasar modal. 

3. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab wali amanat sebagai pihak yang 

mewakili pemegang obligasi dalam penerbitan obligasi di pasar modal. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan penerbitan obligasi yang 

terdapat di pasar modal. 

 

 

 



8 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

penulis khususnya mengenai mekanisme penerbitan obligasi, hubungan hukum 

para pihak dalam penerbitan obligasi di pasar modal, tanggung jawab wali 

amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.;  

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti 

saham, sertifikat saham, dan obligasi. Motif utamanya terletak pada masalah 

kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan 

menjual sahamnya  pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun 

lembaga usaha. Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih 

mudah memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi diberbagai sektor dapat 

ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal, berarti masyarakat 

diberikan kesempatan  untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Dengan kata lain, pasar modal dapat membantu  pemerintah 

meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.
15

 

 

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk 

mempertemukan penjual dan pembeli yang membedakannya dengan pasar lainnya 

adalah pada objek yang diperjual belikan. Kalau pada pasar lainnya yang 

diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-

                                                           
 

15
 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, op.cit,. hlm. 166. 



10 

 

hari, tetapi yang diperjual belikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam 

bentuk efek (surat berharga).
16

 

 

Marzuki Usman menyatakan bahwa secara teoritis pasar modal (capital market) 

didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka 

panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun utang (bands), baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan 

(private sectors). Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih 

sempit dari pasar keuangan (financial market).
17

 

 

Menurut Joel. G Siegel dan Jae K. Shim, pasar modal adalah pusat perdagangan 

utang jangka panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut R.J Shook, pasar 

modal merupakan sebuah pasar tempat dimana dana – dana modal, seperti ekuitas 

dan utang diperdagangkan.
18

 

2. Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih 

(lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dilihat dari 

pengertiannya, pasar modal memberikan fungsi besar bagi pihak-pihak yang ingin 

memperoleh keuntungan dalam investasi. Fungsi pasar modal tersebut antara lain : 

a. Bagi perusahaan 

Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh 

sumber dana yang relatif memiliki resiko investasi rendah dibandingkan sumber 

dana jangka pendek dari pasar uang. 

                                                           
 

16
 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, op.cit,. hlm. 1. 

 
17

 Ibid., hlm. 19. 
 

18 Irfan Fahmi, Rahasia Saham dan Obligasi, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 2.   



11 

 

b. Bagi Investor 

Alternatif investasi bagi pemodal, terutama instrumen yang memberikan likuiditas 

tinggi. Pasar modal memberikan ruang investor dan profesi lain memanfaatkan 

untuk memperoleh return yang cukup tinggi. Investor yang berinvestasi di pasar 

modal, tidak harus memiliki modal besar, memiliki kemampuan analisis 

keuangan. Pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk investor kecil, 

pemula, bahkan masyarakat awam.  

c. Bagi Perekonomian Nasional 

Dalam daya dukung perekonomian secara nasional, pasar modal memiliki peran 

penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas 

ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan fungsi pasar modal yang memberikan sarana 

bertemunya lender dengan borrower. Disitu, terjadi kemudahan penyediaan dana 

untuk sektor riil dalam peningkatan produktifitas, sementara pada sisi lain pihak 

investor akan memperoleh apportunity keuntungan dari dana yang dimiliki.
19

 

  

                                                           
 

19
 Nor Hadi, Pasar Modal (Acuan Teoretis dan Praktisi Investasi di Instrumen Keuangan 

Pasar Modal), Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, hlm. 16-17.  
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3. Lembaga-Lembaga dalam Kegiatan Pasar Modal  

 

Berdasarkan Struktur pasar modal diatas, lembaga-lembaga dalam kegiatan pasar 

modal terdiri dari :
20

 

 

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa 

keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta 

lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga 

                                                           
20

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx 

diakses pada tanggal 12 FEbruari 2016 pukul 16.03 WIB. 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx
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independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
21

 

 

Hadirnya OJK yang menggantikan kedudukan Bapepam sebagai lembaga yang 

salah satu tugasnya adalah menanggulangi terjadinya manipulasi di pasar modal 

merupakan satu kemajuan dalam upaya pengelolaan kegiatan jasa keuangan. 

Keberadaan Undang-Undang OJK tidak menjadikan perangkat hukum yang 

sebelumnya mengatur kegiatan jasa perbankan di Indonesia menjadi tidak berlaku, 

termasuk di dalamnya bentuk pengawasan terhadap kegiatan manipulasi pasar di 

pasar modal dalam hal ini Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal.
22

 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan: Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan 

akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat.
23

 

 

 

 

 

                                                           
21

 http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada tanggal 

12 Februari 2017 pukul 17.51 WIB. 

 
22

 Vicky Ho, Juajir Sumardi dan Muhammad Ashri, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 

dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Pasar di Pasar Modal, Makasar : Program Magister 

Ilmu Kenotariatan Universitas Hasanudin,  Jurnal Analisis. Vol. III No. 1 Juni 2014, ISSN: 2252-

7230, hlm. 5. 
 

23
 http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx diakses pada tanggal 

12 februari 2107 pukul 18.25 WIB 

http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx
http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx
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b. Self Regulatory Organizations (SRO) 

Self Regulatory Organizations (SRO) adalah institusi yang diberikan kewenangan 

oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota 

bursa efek, yang terdiri dari : 

a) Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPM, Bursa efek adalah pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan 

penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan 

efek diantara mereka. Saat ini hanya terdapat satu Bursa Efek di  Indonesia 

yang merupakan merger antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 

Surabaya (BES). 

b) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) merupakan lembaga yang memiliki 

kedudukan sejajar dengan bursa efek. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah 

pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa. 

Selain melaksanakan fungsi kliring, KPEI juga menjamin penyelesaian 

transaksi di bursa efek yang pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI 

sebagai counter-party dari anggota bursa yang melakukan transaksi. 

c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sama dengan Lembaga kliring 

dan penyimpanan (LKP) yang memiliki kedudukan sejajar dengan bursa efek. 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang 

menyelenggarakan sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka 

penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis tertentu. Saat 

ini pihak yang menjalankan peran ini adalah PT. Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI)
24

. 

                                                           
 

24
 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit,. hlm. 148-150. 
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c. Perusahaan Efek 

Perusahaan efek merupakan pelaku pasar modal yang paling penting, karena 

fungsinya adalah sebagai perantara yang mempertemukan antara lembaga-

lembaga yang membutuhkan dana dengan pemodal yang ingin memperoleh 

penghasilan dari dana yang dimiliki atau dikelolanya. Perusahaan efek adalah 

perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam untuk dapat 

melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang 

Efek dan atau Manajer Investasi.
25

 

a) Penjamin Emisi Efek (PEE) adalah pihak yang membuat kontrak dengan 

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan 

kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Peran dari penjamin 

emisi adalah peran perusahaan efek untuk melakukan penjaminan emisi 

(underwriting) bagi emiten, yaitu perusahaan ingin mendapatkan dana dari 

calon-calon investor masyarakat luas. 

b) Perantara Pedagang Efek (PPE) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha 

jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. PPE 

berperan penting dan dominan, dikarenakan PPE sebagai salah satu pihak yang 

terkait dengan pasar modal, dituntut untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya 

dalam melaksanakan tugasnya. 

c) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio 

(kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, 

atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor atau mengelola 

portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan 

                                                           
 

25
 Ibid., hlm. 141. 
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asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26

 

 

d. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Lembaga penunjang pasar modal adalah lembaga/institusi yang berfungsi didalam 

kegiatan pasar modal melalui partisipasi yang bersifat dibelakang layar. Adapun 

lembaga penunjang pasar modal meliputi :
27

 

a) Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten 

melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan 

dengan efek. 

b) Bank Kustodian adalah lembaga/institusi yang memberikan jasa penitipan efek 

dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima 

deviden, bungan dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili 

pemegang rekening yang menjadi nasabah. 

c) Wali amanat (trustee) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek 

yang bersifat hutang. 

d) Pemeringkat Efek yaitu mempunyai fungsi utama untuk memberikan opini atas 

suatu efek yang bersifat hutang. 

 

e. Profesi Penunjang Pasar Modal 

Tugas dari profesi penunjang pasar modal ialah membantu emiten dalam proses 

go-public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-

menerus. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, 

                                                           
 

26
 Ibid., hlm. 144-148. 

 
27

 Nor Hadi, op.cit,. hlm. 25-26.   
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Penilai/ Appraisal, Notaris dan Profesi lain yang ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah.
28

 

a) Akuntan publik sebagai pihak yang mengungkapkan informasi keuangan 

perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

b) Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian 

dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) secara 

independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan 

kegiatan pasar modal.  

c) Penilai (Appraisal) memberikan jasa professional dalam menentukan nilai 

wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (fixed 

assets) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan 

lain-lain. 

d) Notaris diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan 

Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, 

perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting 

seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan.
29

  

 

B. Tinjauan Umum tentang Efek  

1. Pengertian Efek 

Efek merupakan surat-surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan 

jual-beli di pasar modal. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang 

                                                           
 

28
 Ibid., hlm. 29. 
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 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit,. hlm. 90-94.   
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dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit Penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 

 

2. Sifat Efek di Pasar Modal 

Efek-efek yang diterbitkan (baik yang dilakukan melalui penawaran umum atau 

cara lain) dan diperdagangkan di pasar modal umumnya secara garis besar dapat 

dikategorikan dalam dua jenis yaitu berupa efek ekuitas dan efek hutang.
30

 

a) Efek bersifat ekuitas (equity securities)  

Efek bersifat sekuritas adalah efek yang memberikan hak dalam bentuk equity, 

atau penyertaan modal kepada pemegangnya. Efek dalam bentuk ekuitas 

merupakan sesuatu bentuk penyertaan dari investor yang biasanya terwujud dalam 

bentuk penyertaan modal berupa saham pada suatu perseroan terbatas.
31

 

b) Efek bersifat hutang (debt securities) 

Efek bersifat hutang pada dasarnya adalah hutang pemodal kepada emiten yaitu 

bukti hutang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada para pemberi pinjaman. 

Karena sifatnya hutang maka efek ini sama sekali bukanlah penyertaan tetapi 

didalamnya tercantum dengan jelas janji untuk membayar kembali jumlah yang 

terhutang pada waktu tertentu kepada para pemodal , yang dalam hal ini 

merupakan kreditur dari emiten. Berlainan dengan efek ekuitas, yang tidak 

memberikan hasil secara berkala, maka efek hutang ini menjanjikan hasil/imbalan 

pasti kepada para pemodal. Imbalan ini dapat berbentuk bunga, seperti pinjaman 
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 Hamud M. Balfas, , op.cit,. hlm. 101. 
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 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Efek sebagai Benda, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2005, hlm. 49.  
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pada umumnya, atau mungkin juga dalam bentuk bagi hasil dalam hal obligasi 

syariah.
32

 

 

3. Jenis-jenis Efek di Pasar Modal 

a. Saham  

 

Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan 

komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT). Saham dainggap sebagai penyertaan seseorang atau 

pihak tertentu di dalam modal perseroan terbatas karena saham merupakan 

komponen dari modal suatu perseroan terbatas.
33

 Saham adalah penyertaan yaitu 

pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang 

berbentuk perseroan tarbatas.
34

 

 

Saham terbagi atas dua jenis, yaitu saham biasa (common stock) dan saham 

preferensi (preferred stock). Saham biasa (common stock) adalah saham yang 

mewakili jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham biasa (common 

stock) memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Pemiliknya memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap perusahaan, 

tanggung jawab tersebut adalah senilah dengan jumlah saham yang 

dimilikinya. Dengan kata lain, pemegang saham tidak akan mengalami 

kerugian lebih dari nilai saham yang dimilikinya 

b) Mempunyai hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini 

dikenal dengan istilah one share-one vote, yaitu satu saham-satu suara.  
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 Ibid., hlm. 102. 
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 Pasal 34 Ayat 1 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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c) Adanya hak menuntut apabila terjadi kebangkrutan perusahaan, bila 

perusahaan mengalami kepailitan maka pemegang saham dapat menuntut 

pembayaran atas sahamnya setelah semua kewajiban perusahaan terhadap 

pihak lain dipenuhi. 

d) Hak atas pembagian dividen, pembagian dividen ini ditetapkan biasanya dalam 

RUPS. Dari jumlah laba bersih setelah disisihkan untuk cadangan dan dana-

dana lainnya maka sisanya dibagikan dalam bentuk dividen. 

Saham preferensi (preferred stock) adalah saham yang memiliki ciri yang berbeda 

dengan saham biasa. Dengan saham preferensi ini pemegang saham mendapatkan 

bayaran yang tetap setiap tahun.
35

 

 

b. Right 

Right adalah instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar 

modal sesuai dengan mekanisme yang berlaku di pasar modal. Adapun yang 

dimaksud right adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama 

perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Dengan 

right pemegang saham lama berhak untuk didahulukan mendapatkan penawaran 

beli dari perusahaan secara proposional pada harga yang telah ditetapkan 

sebelumnya untuk jangka waktu pendek, tetapi pemilik right tidak mendapatkan 

dividen, karena ia bukan bukti pemilikan (equity).
36

 

 

c. Opsi (Option) 

Opsi (option) merupakan suatu produk turunan (derivatif) yang diturunkan dari 

berbagai efek yang sebenarnya. Opsi didefinisikan sebagai efek yang memberikan 

                                                           
 

35
 Asril Sitompul, Pasar Modal ( Penawaran Umum & Permasalahannya), Bandung : 

PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 165-166.  

 
36

 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit,. hlm. 203. 



21 

 

hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual efek tertentu (saham), dengan 

harga tertentu (exercise price), pada waktu tertentu (exercise date). Opsi 

dikatakan sebagai efek derivatif yang berarti hanya akan mempunyai nilai selagi 

terhubung ke aset financial yang bersangkutan.
37

 

d. Warrant (Surat Saham) 

Warrant (Surat Saham) adalah suatu opsi untuk membeli sejumlah instrumen 

keuangan tertentu (saham) pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Pada 

dasarnya warrant sama dengan option, yaitu hak untuk membeli sejumlah saham, 

namun warrant ini dikeluarkan oleh pihak Issuer atau perusahaan yang 

menerbitkan efek.
38

 

 

C. Tinjauan Umum tentang Obligasi 

1. Pengertian Obligasi 

Obligasi merupakan bukti pengakuan hutang dari perusahaan. Instrumen ini sering 

disebut dengan bonds. Obligasi sendiri di dalamnya, mengandung suatu 

perjanjian/kontrak yang mengikat kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman 

dan penerima pinjaman. Obligasi yang tercatat di bursa efek bisa diperdagangkan 

dengan cara yang sama seperti transaksi saham.
39

 

 

Obligasi merupakan alternatif pendanaan melalui hutang yang menarik bagi 

perusahaan atau pemerintah karena pada umumnya obligasi memiliki jatuh tempo 

yang panjang dan relatif murah karena merupakan hutang yang secara langsung 

kepada masyarakat (supplier modal). Obligasi yang baru diterbitkan biasanya 
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dijual sama atau mendekati nilai nominalnya. Hal ini disebabkan karena bunga 

obligasi yang diberikan hampir sama dengan suku bunga yang berlaku di pasar 

yang maksudnya tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada suatu 

obligasi. Tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor 

pada obligasi ini bergantung pada risiko kegagalan obligasi yang diperkirakan 

oleh investor. Jika bunga obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku di 

pasar, harga (nilai) obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Sebaliknya jika 

bunga obligasi lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku di pasar saham, harga 

(nilai) obligasi lebih kecil dari nilai nominalnya. Obligasi yang dijual dibawah 

nilai nominalnya disebut obligasi diskon (discount bond) dan obligasi yang dijual 

diatas nilai nominalnya disebut obligasi premi (premium bond).
40

 

 

Menurut Moechdie dan Ramelan, obligasi adalah salah satu jenis utang. Secara 

umum obligasi adalah surat tanda utang jangka panjang. Menurut konvensi yang 

berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 (lima) tahun disebut 

obligasi, meskipun beberapa surat hutang bertenor 3 (tiga) tahun yang diterbitkan 

perusahaan pembiayaan dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi. Kebanyakan 

obligasi yang di Indonesia bertenor 5 (lima) tahun dan paling panjang adalah 30 

(tiga puluh) tahun.
41

  

 

2. Jenis-Jenis Obligasi  

 

Pada pasar modal terdapat beberapa macam obligasi yang berlaku. Semua jenis 

obligasi tersebut pada dasarnya mempunyai sifat yang sama, yaitu sebagai surat 

hutang. Hanya saja dalam perkembangannya, obligasi tidak hanya semata-mata 

                                                           
 

40
 Dermawan Sjahrial, Manajemen Keuangan Edisi 3, Jakarta : Mitra Wacana Media, 

2009, hlm. 238. 
 

41
 Abu Hurairah Moechdie dan Haryajid Ramelan, op.cit,. hlm. 299. 
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bersifat sebagai surat hutang murni, tetapi di modifikasi sehingga pemegang 

obligasi tidak saja memiliki hak atas pelunasan hutang pokok obligasi, tetapi juga 

memiliki hak-hak lain yang diberikan melalui perjanjian penerbitnya. 

 

Secara garis besar pada dasarnya ada dua kelompok obligasi. Pertama ialah apa 

yang disebut sebagai “plain vanilla bonds” yaitu obligasi yang bersifat hutang. 

Sedangkan yang lain ialah apa yang disebut sebagai “equity like bonds” atau 

obligasi yang menyerupai ekuitas atau penyertaan modal. Tujuan dari 

pembentukan derivatif-derivatif obligasi ini tidak lain adalah agar para pemodal 

lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya pada obligasi yang berbagai jenis 

tersebut.
42

 Adapun jenis-jenis obligasi yang berlaku saat ini yaitu : 

 

a) Obligasi Berdasarkan Penerbitnya (Issuer) 

Dilihat dari pihak yang menerbitkan obligasi, maka obligasi dapat dibagi menjadi 

3 jenis, yaitu :  

1) Obligasi pemerintah 

Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah (Pemerintah sebagai Issuer-

nya). Dalam hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencari sumber dana 

dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah. Jika pemerintah 

menerbitkan obligasi berarti pemerintah memiliki hutang jangka panjang kepada 

siapa saja yang memegang obligasi, sehingga sebagai bentuk kompensasi kontrak 

obligasi tersebut pemerintah memberikan tingkat bunga atau bagi hasil (obligasi 

syari’ah) kepada para pihak yang memegang obligasi. Obligasi yang diterbitkan 
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pemerintah tergolong risk free rate, karena kecil kemungkinan terjadinya 

wanprestasi. 

2) Obligasi perusahaan milik negara (state owned company) 

Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan milik pemerintah atau 

perusahaan BUMN. 

3) Obligasi perusahaan swasta  

Merupakan obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta murni. Sebagian besar 

obligasi yang diperdagangkan di Bursa efek adalah jenis obligasi ini. 

 

b) Obligasi Berdasarkan Pendapatan yang Diberikan 

Berdasarkan dari rate of return yang berupa pemberian pendapatan pada para 

pemegang obligasi oleh penerbit obligasi berupa tingkat bunga tertentu, maka 

obligasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

1) Coupon Bond 

Merupakan obligasi yang memberikan pendapatan tetap berupa tingkat bunga 

secara periodik. Pada surat berharga obligasi yang diterima oleh investor terdapat 

bagian-bagian yang dapat dirobek untuk mengambil bunga dari obligasi. Bagian 

tersebut merupakan kupon obligasi. 

2) Zero Coupon Bond 

Sebelumnya dijelaskan bahwa ada obligasi yang memberikan pendapatan tetap 

berupa tingkat bunga tertentu, terdapat pula obligasi yang tidak memberikan 

tingkat bunga tertentu secara periodik. Obligasi jenis ini tidak mempunyai kupon, 

sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik. Pendapatan para 

pemegang obligasi jenis ini yaitu, bunga dibayarkan sekaligus pada saat 

pembelian. 
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c) Obligasi Berdasarkan Pendapatan Bunga yang Diberikan 

Dilihat dari bentuk bunga yang melekat pada obligasi sebagai pendapatan para 

pemegang obligasi, maka obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara 

lain : 

1) Obligasi dengan bunga tetap (fixed rate bond) 

Obligasi pada jenis ini, dimana bunga pada obligasi ditetapkan pada awal 

penjualan obligasi dan tidak berubah sampai jatuh tempo. 

2) Obligasi dengan bunga mengambang (floating rate bond) 

Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali kupon pertama, 

sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama maka ditentukan tingkat bunga 

untuk kupon berikutnya. Biasanya obligasi dengan bunga mengambang 

ditentukan relatif terhadap patokan suku bunga. 

3) Obligasi dengan bunga campuran (mixed rate bond) 

Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang memberikan bunga tipe gabungan 

antara bunga tetap dan bunga mengambang. Bunga tetap ini ditetapkan pada 

periode tertentu biasanya pada periode awal dan selanjutnya bunganya bersifat 

mengambang.
43

 

 

d) Obligasi Berdasarkan Jaminan 

Dilihat dari segi jaminan yang diberikan terdapat 2 jenis obligasi yaitu, Obligasi 

dengan jaminan (Secured bond) dan Obligasi tanpa jaminan (Unsecured bond). 

1) Obligasi dengan jaminan (secured bond) 

Obligasi dengan jaminan merupakan obligasi yang penerbitannya dijamin dengan 

kekayaan perusahaan atau dijamin oleh pihak lain. Karena banyaknya ragam 
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kekayaan atau faktor yang dapat menjadi jaminan, maka obligasi jaminan dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

- Guaranted bond (obligasi dengan garansi). Perusahaan-perusahaan kecil yang 

belum terkenal atau tidak mempunyai harta yang cukup sulit dalam hal 

menerbitkan obligasi, maka dari itu perusahaan besar memberikan jaminan 

terhadap pelunasan pokok dan bunga obligasi dalam bentuk garansi. Dengan 

demikian, apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi ini tidak memenuhi 

kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga maka induk perusahaan 

yang bertindak sebagai guarantor yang akan membayar. 

- Mortgage Bond (obligasi yang dijamin dengan real assets). Dalam hal 

mortgage bond, nilai jaminan yang diberikan adalah real assets, tentu 

melebihi nilai obligasi yang diterbitkan emiten. Apabila emiten atau penerbit 

dari obligasi ini tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pemilik 

obligasi dapat menuntut agar harta yang dijaminkan itu dijual dan hasil 

penjualannya cukup untuk membayar pokok, bunga, biaya pelelangan dan 

biaya-biaya lainnya. 

- Collateral Trust Bond (obligasi yang dijamin dengan saham). Obligasi ini 

dijamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio. 

Kemungkinan pula emiten menjaminkan saham anak perusahaannya sendiri. 

- Equipment Trust Bond (obligais yang dijamin dengan peralatan). Obligasi ini 

dijamin dengan equipment yang dimiliki oleh emiten dan dipergunakan untuk 

udaha sehari-hari dari emiten yang bersangkutan. 
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2) Obligasi tanpa jaminan (unsecured bond) 

Merupakan obligasi yang tidak ada guarantor serta tidak ada jaminan lainnya. 

Obligasi tanpa jaminan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

- Debenture bond adalah obligasi yang tidak secara khusus menggunakan 

asetnya. Obligasi seperti ini biasanya obligasi milik pemerintah. 

- Subordinate Debenture obligasi dalam bentuk ini biasanya memiliki tingkat 

klaim yang lebih rendah dari semua obligasi emiten yang beredar. Dengan 

demikian, obligasi ini merupakan obligasi yang tingkat keamanannya paling 

rendah, karena itu biasanya bunga lebih tinggi, dan sering dikaitkan dengan 

hak penukaran (convertible).
44

 

 

e) Obligasi Berdasarkan Tempat Penerbitannya 

Obligasi juga dapat dilihat dari aspek tempat penerbitan atau dimana obligasi 

tersebut diperdagangkan. Berdasarkan hal tersebut obligasi berdasarkan tempat 

penerbitannya dibagi menjadi 3 jenis, antara lain : 

1) Domestic Bond (obligasi domestic) 

Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga dalam negeri 

dan dipasarkan di dalam pasar modal.  

2) Foreign Bond (obligasi asing) 

Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga asing dan 

dipasarkan dimana obligasi tersebut diterbitkan. 
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3) Global bond 

Obligasi yang diterbitkan untuk dapat diperdagangkan dimanapun tanpa adanya 

keterbatasan tempat penerbitan atau tempat perdagangan tertentu. 

 

f) Obligasi Berdasarkan Rating 

Dilihat dari rating (pemeringkatan) obligasi, maka obligasi dapat dibagi menjadi 2 

jenis, antara lain : 

1) Investment grade bond 

Merupakan obligasi yang telah diperingkat dan termasuk dalam peringkat yang 

layak untuk investasi.  

2) Non-investment grade bond 

Merupakan obligasi yang telah diperingkat, tetapi tidak termasuk peringkat yang 

layak untuk investasi. 

 

g) Obligasi Berdasarkan Call Feature 

Dalam pengelompokkan obligasi, terdapat obligasi yang dikelompokkan menurut 

hak yang melekat pada obligasi. Hal itu karena, terdapat obligasi yang diterbitkan 

dengan memeberikan fasilitas/hak untuk membeli kembali. Hak untuk membeli 

kembali obligasi yang telah dijual sebelum obligasi tersebut jatuh tempo disebut 

call feature. Dilihat dari segi call feature, obligasi dibagi atas 3 jenis yaitu ; 

1) Freely callable bond 

Merupakan obligasi yang dapat dibeli kembali oleh penerbitnya sebelum obligasi 

tersebut jatuh tempo. Issuer dapat membeli kembali, misalnya ketika bunga pasar 

lebih tinggi maka issuer dapat membeli kembali obligasi untuk menghindari cost 

of capital yang tinggi berupa pembayaran bunga obligasi yang lebih tinggi dari 
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bunga pasar (pinjaman). Jika penerbitnya meminta untuk membeli, maka 

pemegang obligasi tidak dapat menolak. 

2) Noncallable bond 

Merupakan obligasi yang mana penerbitnya tidak dapat membeli kembali dari 

pemegangnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo, kecuali penerbit membelinya 

melalui mekanisme pasar. 

3) Deffered callable bond 

Merupakan obligasi kombinasi antara freely callable bond dan noncallable bond. 

Biasanya ditentukan suatu batas waktu tertentu dimana obligasi tersebut tidak 

dapat dibelikan kembali.
45

 

 

Penerbit obligasi disebut dengan Issuer sedangkan pembeli obligasi disebut 

dengan kreditur bukan pemilik perusahaan sebagaimana pemodal yang membeli 

saham perusahaan. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan alasan seperti : 

a) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan tidak menyebabkan terjadinya 

dilute bagi pemegang saham yang ada. 

b) Dengan menerbitkan obligasi perusahaan dapat meminjam uang dengan bunga 

yang lebih rendah daripada bunga pinjaman dari bank. Pinjaman ini dapat 

langsung diterima perusahaan dari pemodal tanpa melalui perantara bank, 

sehingga lebih cepat dan efisien. 

c) Dengan menerbitkan obligasi perusahaan mendapat pinjaman dengan bunga 

yang tetap untuk jangka panjang. 

d) Penerbitan obligasi ini merupakan cara mendapat modal yang sangat efisien 

dari pasar modal.
46
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3. Pihak-Pihak dalam Penerbitan Obligasi 

Pihak- pihak yang terkait dalam penerbitan obligasi, diantaranya : 
47

 

- Penjamin emisi efek (underwriting); 

- Emiten ; 

- Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan publik, Konsultan Hukum, Notaris, 

Penilai); 

- Lembaga penunjang Pasar Modal (Pemeringkat Efek dan Wali amanat). 

 

Pihak – pihak yang terlibat tersebut memiliki tugas dan kewajiban masing-masing 

dalam proses penerbitan obligasi. Maka dari itu akan dijelaskan mengenai pihak-

pihak yang terkait dalam penerbitan obligasi di pasar modal. 

 

1) Penjamin Emisi Efek 

Penjamin Emisi Efek (Underwriter) merupakan pihak yang juga memegang 

peranan sangat penting dalam penerbitan obligasi, penjamin emisi efek adalah 

Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan 

pemodal. Apabila obligasi tidak terjual maka penjamin emisi bertanggung jawab 

untuk membeli semua sisa obligasi, sesuai dengan Perjanjian Penjamin Emisi 

yang sudah disepakati. Selain itu, penjamin emisi efek juga bertugas melakukan 

penelitian yang mendalam dan menyeluruh atas kemampuan dan prospek 

emiten.
48

 Tugas pokok penjamin emisi (underwriting) ialah : 

- Menjamin penjualan emisi efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang 

diemisikan kepada emiten. 
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- Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dari 

pihak ketiga. 

- Menetapkan bagian kewajiban masing-masing bagian emisi efek sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjamin emisi. 

- Mengumpulkan semua hasil penjualan efek yang dilakukan oleh para penjamin 

peserta emisi dan para agen penjual pada tanggal setelah penutupan penawaran 

umum. 

- Menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten serta membayar efek yang 

tidak habis terjual tepat pada tanggal disepakati. 

 

Dalam kegiatan underwriting dikenal beberapa jenis dan cara penjaminan emisi, 

sebagai berikut :
49

 

a) Kesanggupan penuh (Full Commitment underwriting) 

Full Commitment underwriting yaitu suatu perjanjian penjaminan efek dimana 

penjamin emisi mengikat diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan 

membeli sisa efek yang tidak laku terjual. 

b) Kesanggupan terbaik (Best Effort Commitment) 

Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek akan berusaha semaksimal mungkin 

menjual efek-efek emiten. Apabila efek yang belum habis terjual penjamin emisi 

efek tidak wajib membelinya, dan oleh karena itu mereka hanya membayar semua 

efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya kepada emiten. 
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c) Kesanggupan siaga (Standby commitment) 

Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek berusaha menawarkan efek 

semaksimalnya kepada investor. Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual 

sampai batas waktu penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamin emisi efek 

menyanggupi membeli sisa efek tersebut dengan harga tertentu sesuai dengan 

perjanjian yang besarnya di bawah harga penawaran pada pasar perdana. 

 

d) Kesanggupan semua atau tidak sama sekali (All or one commitment) 

Komitmen ini menyatakan bahwa apabila efek yang ditawarkan ternyata sebagian 

tidak terjual, maka penjualan efek tersebut dibatalkan sama sekali. Artinya, bagian 

efek yang telah laku dipesan oleh investor akan dibatalkan penjualannya dan 

semua sisa efek dikembalikan kepada emiten. Dalam konteks ini dikenal istilah 

komitmen maksimum atau minimum. Apabila penjualan efek telah mencapai 

batas minimum penjualan yang telah ditentukan, maka penjamin emisi efek dapat 

meneruskan penawaran sampai batas maksimum penjualan. Akan tetapi, apabila 

batas waktu tertentu efek yang terjual belum memenuhi ketentuan minimum, 

maka penjualan efek dibatalkan. 

 

Dalam praktiknya, Underwriter akan membentuk suatu sindikasi penjaminan 

yang terdiri  dari beberapa Underwriter dengan porsi penjaminan yang berbeda-

beda. Pihak yang melakukan penjaminan terbesar umumnya merupakan para 

Penjamin pelaksana atas emisi tersebut. 

 

Dalam hukum perikatan terdapat berbagai bentuk perjanjian penjaminan, salah 

satunya ialah perjanjian penanggungan (borgtocht). Borgtocht merupakan suatu 
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persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri 

untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. 

Tujuan dan isi dari penganggungan perorangan (borgtocht) ialah memberikan 

jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok, mengabdi pada 

perjanjian pokok.  Apabila dilihat dari penjelasan diatas jaminan peenanggungan 

(borghtocht), hampir sama seperti penjamin emisi efek dimana akan memberikan 

jaminan demi kepentingan kreditur. Namun terdapat perbedaan antara penjamin 

emisi efek dan jaminan penanggungan (borghtocht) yaitu dalam kaitannya 

mengenai sifat  jaminan. Pada penjamin emisi efek apabila obligasi tidak terjual 

maka penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli semua sisa obligasi, 

sesuai dengan Perjanjian Penjamin Emisi yang sudah disepakati, sedangkan dalam 

jaminan penanggungan (borghtocht) yang bersifat perorangan, dimana pihak yang 

menjamin memenuhi perutangan yaitu apabila terjadinya wanprestasi antara 

debitur dan kreditur. 

 

2) Emiten 

Emiten (Issuer) merupakan suatu perusahaan yang menjadi aktor utama yang 

bermaksud menerbitkan suatu obligasi, emiten sendiri adalah pihak yang 

melakukan penawaran umum. Pihak yang dimaksud adalah  orang perseorangan, 

perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang berorganisasi. Yang 

dapat bertindak menjadi emiten adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah (misalnya 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat), negara (misalnya Republik Indonesia), 

badan-badan internasional (misalnya World Bank, IFC), atau badan otonomi 

daerah khusus (misalnya Badan Otonomi Pulau Batam). Untuk mencari dana dari 
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masyarakat pemodal (investor), maka emiten menerbitkan dan memperjualbelikan 

efek yang bersifat utang (obligasi) di pasar modal.
50

 

 

3) Akuntan Publik 

Dalam suatu penerbitan obligasi, akuntan mempunyai tugas utama untuk 

melaksanakan audit atas laporan keuangan emiten menurut standar audit yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Audit tersebut diperlukan agar diperoleh 

suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah satu yang 

material. Akuntan dalam hal ini, bertanggung jawab penuh atas pendapat yang 

diberikan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
51

 

 

Dalam prospektus lengkap, maka kita akan mendapatkan opini dari akuntan yaitu 

laporan keuangan perusahaan untuk beberapa tahun  terakhir, serta proyeksi 

keuangan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Seperti kita ketahui bahwa 

laporan keuangan merupakan pintu utama untuk menilai kinerja suatu perusahaan 

terlebih bagi perusahaan yang sedang melakukan penawaran umum, sehingga 

opini akuntan akan memberikan suatu keyakinan bagi pihak lain atas laporan 

keuangan yang diterbitkan emiten.  

 

4) Konsultan Hukum 

Dalam suatu penerbitan obligasi, konsultan hukum  bertugas untuk memberikan 

opini dari segi hukum atau dikenal dengan istilah legal opinion. Konsultan hukum 

bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai 

emiten. Pendapat Konsultan Hukum mencakup pemeriksaan atas : 
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- Anggaran dasar emiten beserta perubahannya; 

- Izin usaha emiten; 

- Bukti pemilikan/penguasaan harta kekayaan emiten; 

- Perikatan oleh emiten dengan pihak lain; 

- Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi 

pengurus perseroan. 

Tujuan dari pendapat Konsultan Hukum tersebut adalah untuk memberikan 

gambaran atau informasi yang tepat mengenai aspek legal perusahaan seperti 

anggaran dasar dan perubahannya, kronologis para pemegang saham, bukti 

penguasaan atas aset perusahaan, perikatan dengan pihak lain serta perkara yang 

tengah dihadapi perusahaan. 

 

5) Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan 

Notaris. Notaris dalam emisi efek obligasi berperan dalam pembuatan perjanjian 

perwaliamanatn dan perjanjian penanggungan. Untuk menjadi profesi lembaga 

penunjang pasar modal, notaris harus memenuhi beberapa persyaratan dan 

mengajukan permohonan kepada ketua Bapepam dengan menggunakan formulir 

nomor : VIII. D.1-1. Serta persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain : telah 

diangkat sebagai notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya 

sebagai notaris, wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi 

melalui program pelatihan yang akan diakui Bapepam, langsung melakukan 

pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dan 
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senantiasa bersikap independen, telah atau bersedia menjadi anggota Ikatan 

Notaris Indonesia (INI).
52

 

 

Notaris dalam proses penerbitan obligasi melakukan fungsi atau peran sebagai 

pejabat yang membuat akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya. Notaris juga 

dapat berperan untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang ingin 

menerbitkan obligasi di pasar modal, agar lebih mengetahui berbagai informasi 

yang diperlukan oleh publik mengenai penerbitan obligasi.  

 

Notaris dalam kaitannya dengan penerbitan obligasi memiliki tanggung jawab 

yang cukup besar terhadap akta yang dibuatnya karena hal ini bergantung pada 

kepercayaan publik terhadap dirinya di masa yang akan datang. Dalam proses 

penerbitan obligasi kepercayaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses 

penerbitan obligasi sangatlah penting. Tanggung jawab notaris dalam proses 

penerbitan obligasi terbatas pada 2 hal yaitu pembuatan akta perjanjian serta 

penyuluhan kepada masyarakat, notaris tidak dapat berperan sebagai hakim 

seperti dalam pembagian warisan. 

 

6) Perusahaan Penilai (Appraisal company) 

Perusahaan penilai berperan penting dalam proses penawaran umum, karena 

umumnya perusahaan ingin memperlihatkan bahwa peusahaannya baik melalui 

nilai aktiva perusahaan yang besar, aset-aset berwujud lainnya sementara pada sisi 

yang lain, investor menginginkan suatu penilaian yang objektif atas aset-aset 
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perusahaan mengingat angka-angka yang tertera di neraca merupakan nilai buku 

aset tersebut. 

 

Untuk itulah diperlukan jasa peusahaan penilai yang melalui pengukuran dan 

metode yang disepakati dan objektif untuk menentukan nilai wajar atas aset-aset 

berwujud perusahaan. Dengan mengetahui nilai aset yang wajar, maka para 

pelaku di pasar modal dapat memproyeksikan berapa harga atau nilai perusahaan 

yang wajar terlihat pada nilai saham yang wajar untuk dibeli. 

 

Perusahaan penilai terlebih dahulu harus tercatat di BAPEPAM-LK sebagai 

otoritas pasar modal, sebelum melakukan kegiatan di pasar modal. Di Indonesia 

terdapat asosiasi yang merupakan perkumpulan para Penilai yaitu Masyarakat 

Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang juga menerbitkan etika profesi untuk 

para penilai sehingga diharapkan para penilai dapat bekerja secara professional 

dan mengikuti kode etik yang telah disepakati bersama. 

 

7) Pemeringkat Efek 

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk PT yang 

melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, Perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu 

mendapatkan izin usaha di Bapepam-LK. Pemeringkat efek wajib melakukan 

kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang 

memanfaatkan jasa pemeringkat efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan 
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dalam pemberian peringkat. Perusahan pemeringkat efek dapat melakukan 

pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut :
53

 

- Efek bersifat hutang, sukuk, efek beragun aset atau efek lain yang dapat 

diperingkat. 

- Pihak sebagai company rating, termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real 

Estate berbentuk kontrak investasi kolektif. 

Kewajiban perusahaan pemeringkat efek sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.04/2015 tentang Perilaku 

Perusahaan Pemeringkat efek, antara lain  : 

a) Bersifat obyektif dan independen dalam melaksanakan kegiatan 

pemeringkatan. 

b) Memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar 

dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan termasuk jangka waktu 

penyelesaiannya. 

c) Melakukan kaji ulang secara berkala paling kurang 3 (tiga) tahun sekali 

terhadap prosedur dan metodologi pemeringkatan serta penerapannya, untuk 

memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas proses pemeringkatan. 

Bertanggung jawab atas hasil peringkat yang dikeluarkan. 

d) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya 

hasil peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang 

diperingkat dan/atau pihak yang efeknya diperingkat. 

e) Melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan dengan pihak 

yang diperingkat, investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat. 
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f) Memantau company rating dan/atau efek yang diterbitkan oleh pihak yang 

diperingkat secara terus-menerus sesuai dengan prosedur standar operasi 

pemeringkatan. 

g) Mengkaji ulang secara berkala hasil peringkat yang telah dikeluarkan. 

h) Mengungkapkan hasil pemutakhiran atas setiap hasil peringkat yang 

dikeluarkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan berlaku atau dalam hal terdapat informasi yang material yang 

menyebabkan perubahan hasil peringkat. 

i) Mempunyai Komite Pemeringkat dan Pejabat kepatuhan. 

 

8) Wali Amanat 

Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang 

bersifat hutang. Jasa wali amanat sangat diperlukan dalam penerbitan obligasi 

(surat pengakuan hutang) karena dalam penerbitan obligasi sifatnya sepihak dan 

para pemegang saham yang tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili 

mereka selaku kreditur, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. 

 

Wali amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat hutang 

tersebut, secara independen dan ditetapkan bank umum sebagai pihak yang 

menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan, karena mempunyai usaha yang 

luas.
54

 Wali amanat memiliki kewajiban utama yaitu sebagai pihak yang mewakili 

para pemegang obligasi dan sekuritas kredit, baik di dalam maupun di luar 

pengadian. Peranan wali amanat diperlukan dalam setiap emisi obligasi karena 

pemegang obligasi yang jumlahnya begitu banyak sehingga tidak mungkin dapat 
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membuat kontrak dengan emiten secara terpisah.
55

 Di dalam melaksanakan 

peranannya, wali amanat melakukan kegiatan antara lain : 

a) Menganalisa kemampuan dan kredibilitas Emiten; 

b) Melakukan penilaian terhadap harta kekayaan emiten yang dijadikan jaminan; 

c) Memberikan nasihat kepada emiten; 

d) Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pokok pinjaman tepat pada 

waktunya; 

e) Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran; 

f) Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan 

emiten; 

g) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersama pihak emiten dan penjamin 

emisi. 

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian merupakan sumber perikatan selain Undang-Undang dalam Hukum 

Perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disingkat KUHPdt) menentukan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena 

perjanjian atau pun karena undang-undang. Perjanjian dalam sistem hukum 

perdata Indonesia diatur dalam Buku III KUHPdt.  

 
Pasal 1313 KUHPdt memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu : 

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Abdulkadir Muhammad definisi 
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perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdt memiliki beberapa 

kelemahan yaitu :
56

 

a) Hanya menyangkut sepihak saja 

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya 

hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya 

rumusan tersebut ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara 

kedua belah pihak ; 

b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus 

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan 

kepentingan (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) 

yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah 

“persetujuan”; 

c) Pengertian perjanjian terlalu luas 

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang 

hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan 

kreditur mengenai harta kekayaan. 

 

Peter Mahmud Marzuki, memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan 

istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap 

perjanjian dalam sistem Anglo-American. Sistematika Buku III tentang 

Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan) mengatur perjanjian. Didalam konsep 

kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia 

tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan 
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dengan harta kekayaan. Pengertian perjanjian ini mirip dengan contract  pada 

konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis.
57

 

 

Perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu : “Perjanjian adalah 

persetujuan dimana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.” 

Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan 

(kesepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), 

untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian.
58

 

2. Subjek Perjanjian 

Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada 

dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa Manusia pribadi dan Badan hukum. 

Subjek perjanjian berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang. Subjek manusia pribadi berwenang melakukan perbuatan 

hukum apabila sudah berumum 21 tahun (dewasa) atau walupun belum 21 tahun 

ia sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian 

berupa badan hukum, status badan hukumnya harus sah menurut akta pendirian 

yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
59

 

 

3. Asas – Asas Hukum Perjanjian 

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar 

kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdt, yaitu : 
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a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, yang berbunyi : “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”.
60

 Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang 

bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya 

sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas 

ini memiliki ruang lingkup kebebasan untuk :
61

 

- Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

- Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 

- Menentukan objek perjanjian; 

- Menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan. 

b. Asas konsesualisme 

Asas ini terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdt yang mengandung 

pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsesnsus) 

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian 

mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

c. Asas mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang merupakan akibat 

hukum suatu perjanjian yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu 

perjanjian. 

d. Asas Itikad baik (Togoe dentrow) 
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Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, yang berbunyi : “Suatu 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
62

 Itikad baik terdiri dari 2 (dua) 

sifat, yaitu : 

- Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan; 

- Bersifat subjektif, artinya ditentukan oleh sifat batin seseorang. 

4. Syarat Sah Perjanjian 

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 

a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian 

(konsensus). 

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok 

perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh 

pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak 

mengadakan perundingan (negotiation) dimana pihak yang satu memberitahukan 

kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian 

pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. 

Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi 

maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Akibat 

hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, maupun 

penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada 

Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam 

hal terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal 
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terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan 

penipuan itu. 

 

b. Kecakapan para pihak 

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang 

dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya 

sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 

tahun. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang 

dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang 

yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila 

hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi 

seorang istri harus ada izin suaminya. Akibat hukum ketidakcakapan membuat 

perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan 

pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh 

pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku. 

 

c. Suatu hal atau objek tertentu 

Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan 

prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya 

dapat ditentukan. 

 

d. Adanya suatu sebab yang halal 

Kata causa berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang 

menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 KUHPdt 

mengartikan kausa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau 
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mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian 

itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. 

Ketentuan dalam Pasal 1337 KUHpdt menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak 

memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena 

yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, 

yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya 

tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan 

atau ketertiban umum.
63
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E. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

 

Penerbitan obligasi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang terdapat di 

pasar modal. Dalam proses penerbitan obligasi terdapat tiga tahap yang harus 

dilaksanakan yaitu tahap persiapan penawaran umum obligasi, tahap penawaran 

umum obligasi, dan tahap sesudah penawaran umum obligasi. Dalam hal efek 

Mekanisme Pengaturan  

Penerbitan Obligasi 

Emiten Wali 

Amanat 

 

Hubungan Hukum Antara Emiten, 

Investor dan Wali Amanat dalam 

Proses Penerbitan Obligasi 

 

Tanggung Jawab Wali Amanat 

dalam Penerbitan Obligasi 
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bersifat hutang (obligasi), maka perusahaan harus menunjuk wali amanat yang 

akan mewakili pemegang efek dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan 

dengan kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang tersebut. Setelah emiten 

menunjuk wali amanat sebagai yang mewakili kepentingan pemegang efek, maka 

emiten dan wali amanat melakukan suatu perjanjian dalam rangka penerbitan efek 

bersifat utang yang disebut dengan perjanjian perwaliamanatan.  

 

Perjanjian perwaliamanatan mengatur berbagai hal mengenai syarat dan ketentuan 

obligasi yang bersangkutan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang 

mengatur tentang laporan yang harus diberikan oleh emiten, tindakan yang harus 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh emiten, tindakan yang harus diambil 

apabila emiten ataupun wali amanat melakukan kelalaian. Dengan adanya 

perjanjian tersebut, maka timbul lah suatu hubungan hukum antara para pihak 

tersebut. 

 

Dalam hal ini hubungan hukum antara emiten dan wali amanat merupakan 

hubungan yang berdasarkan dengan perjanjian kuasa, dimana emiten memberikan 

kuasa kepada wali amanat untuk mewakili kepentingannya sebagai pemegang 

obligasi. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara emiten dan investor 

yaitu hubungan hutang piutang hal ini karena emiten meminjam uang kepada 

investor, sehingga timbul kewajiban bagi emiten untuk mengembalikan uang yang 

dipinjamnya kepada investor yang sesuai dengan yang telah diperjanjikannya, 

maka dari itu timbulnya perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini 

kedudukan investor sebagai kreditur dan emiten sebagai debitur. 
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Pada proses penerbitan obligasi di pasar modal wali amanat memiliki tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawabnya Wali Amanat dituntut untuk selalu mengutamakan dan mengedepankan 

kepentingan pemegang obligasi/kreditur. Berkenaan dengan hal tersebut, Wali 

Amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten/penerbit obligasi. 

 

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai mekanisme penerbitan obligasi 

di pasar modal, hubungan hukum antara emiten, investor dan wali amanat dalam 

penerbitan obligasi, serta tanggung jawab wali amanat dalah hal mewakili 

kepentingan pemegang obligasi di pasar modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

 

 

 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
64

 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji pada peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan 

normatif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai 

aspek hukum dalam penerbitan obligasi di Indonesia. 

 

B. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 

perilaku bagi setiap orang. Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap 

bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan 

tersebut mengandung kaidah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian 

                                                           
 

64
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 112.  
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ini dapat menghasilkan kebenaran tentang aspek hukum dalam penerbitan obligasi 

di Indonesia. 

C. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan 

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-

undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.
65

 

 

D. Data dan Sumber Data 
 

Pada konteks penelitian hukum murni atau penelitian hukum normatif jika dilihat 

dari sumber data yang digunakan, tidak mengenal adanya dualisme jenis data 

seperti yang dikenal pada lingkungan metode penelitian secara umum, khususnya 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Bahan yang digunakan dalam dalam penelitian hukum 

yaitu berupa bahan premier, sekunder dan tersier.
66

 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) 

b. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

d. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1973 tentang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/ 

Perusahaan/ Badan Pemerintah/ maupun Swasta. 

                                                           
 

65
  Ibid,. hlm. 2. 

 
66

 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik 

Khas dari Metode Meneliti Hukum,  Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung,  Jurnal 

Ilmu Hukum. Vol. 8  No. 1 Juli 2014, ISSN. 1978-5186, hlm. 31. 
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e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 

Kep- 37/PM/1996 tentang  Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar 

Modal. 

f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep- 42/PM/2000 tentang  Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 

PernyataanPendaftaral Dalam Rangka PenawaranUmum. 

g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep- 122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 

Penawaran Umum. 

h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep- 412/Bl/2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak 

Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 

i. Peraturan OJK No. 51/POKK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan 

Pemeringkatan Efek. 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari : 

a. Buku-buku mengenai pasar modal; 

b. Buku-buku mengenai penerbitan obligasi di pasar modal; 

c. Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan pasar modal; 

d. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai pasar modal. 

 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus 

dan internet. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam 

pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu : 

 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan 

dalam penelitian dari berbagai dokumen, arsip, agenda atau sumber dokumentasi 

lainnya. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara, sebagai berikut : 

1. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap 

data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya 

dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut 

pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengan 

kerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman 

masalah. 
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3. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok 

bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam 

pengolahan dan analisis data. 

4. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. 

5. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan 

diinterpretasikan. 

6. Sistemasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

 

G. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu menafsirkan data dan hasilnya diuraikan kedalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif kemudian ditarik 

kesimpulan.
67

  

 

                                                           
67

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105. 



 

 

 

 

 

IV. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mekanisme penerbitan obligasi dilakukan dalam 3 tahap yaitu: proses 

persiapan penawaran umum obligasi, proses penawaran umum obligasi dan 

proses sesudah penawaran umum obligasi. Proses persiapan merupakan 

proses dimana perusahaan melakukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas 

jasa keuangan, karena pernyataan pendaftaran merupakan hal terpenting 

dalam suatu penawaran umum yang menentukan dapat tidaknya sebuah 

emiten melakukan penawaran umum tersebut. Setelah Bapepam menyatakan 

efektif Pernyataan Pendaftaran emiten maka proses selanjutnya ialah 

penawaran umum obligasi, dimana efek yang dikeluarkan emiten dalam 

rangka penawaran umum sudah dapat dipasarkan. Proses selanjutnya, setelah 

Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif maka emiten berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum 

kepada Bapepam. 

2. Hubungan hukum antara pemegang obligasi dan wali amanat merupakan 

hubungan perjanjian kuasa. Timbulnya hubungan perjanjian kuasa karena 

adanya kontrak tertulis atau perjanjian antara investor dan wali amanat, dalam 
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hal ini wali amanat diberi kuasa untuk  mewakili kepentingan pemegang 

obligasi. Sedangkan hubungan hukum antara emiten dan pemegang obligasi 

merupakan hubungan hukum hutang piutang hal ini karena emiten meminjam 

uang kepada pemegang obligasi, sehingga timbul kewajiban bagi emiten 

untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pemegang obligasi 

yang sesuai dengan yang telah diperjanjikannya. 

3. Wali amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi 

harus dapat memantau dan memprediksi tingkat perkembangan usaha serta 

kemampuan emiten untuk membayar bunga dan pinjaman pokok tepat waktu. 

Wali amanat dapat memeriksa emiten untuk melaksanakan kewajiban kepada 

pemegang obligasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila wali 

amanat lalai dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali amanat 

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang obligasi dan wajib 

membayar kerugian yang dialami investor yang diakibatkan oleh 

kelalaiannya. 
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