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ABSTRAK 

 

 

PERALIHAN HAK MILIK SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK DI 

PASAR SEKUNDER MELALUI SISTEM PERDAGANGAN  

TANPA WARKAT PADA BURSA EFEK INDONESIA 

 

 

Oleh 

 

TANSU KANAWA 

 

 

Sistem perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang dilaksanakan 

tanpa melibatkan warkat atau sertifikat efek. Mekanisme penyelesaian dan 

penyimpanan saham pada sistem perdagangan tanpa warkat dilakukan secara 

elektronik. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem perdagangan 

tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia, peralihan hak milik saham dan pembuktian 

hak milik saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat serta perlindungan 

hukum bagi investor dalam transaksi efek melalui sistem perdagangan tanpa 

warkat.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan tipe 

penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan sebagai bahan 

penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan sistem 

perdagangan tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui sistem 

elektronik milik BEI, KPEI dan KSEI yang terintegrasi. Ketentuan dalam Pasal 55 

Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal memungkinkan peralihan hak milik 

dilakukan dengan pemindahbukuan secara elektronik melalui sistem penyelesaian 

efek, dan mengesampingkan ketentuan peralihan hak milik saham sebagai benda 

bergerak tidak berwujud yang diatur dalam KUH Perdata (Lex Specialis Derogat 

Legi Generali). Bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat 

adalah konfirmasi tertulis yang diberikan KSEI melalui perusahaan efek, dan 

perlindungan hukum terhadap investor dalam pelaksanaan perdagangan tanpa 

warkat dilakukan secara preventif dan represif. 

 

Kata Kunci: Peralihan Hak Milik, Transaksi efek, Sistem Perdagangan 

Tanpa Warkat. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis diapit oleh dua 

benua dan dua samudera. Keadaan geografis ini menjadikan Indonesia sebagai 

negara lintas perdagangan dunia yang sangat strategis, namun kenyataannya hal 

ini tidak dapat menjamin kemudahan bagi Indonesia dalam mencapai target 

pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan dunia usaha merupakan salah 

satu penentu tercapainya target tersebut. Di samping telah ditegaskan dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa negara wajib memberikan pengarahan 

dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim 

usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan, merupakan kenyataan 

bahwa investasi dalam jumlah besar sangat diperlukan untuk pembiayaan 

pembangunan.1  

 

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan 

pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu kebijaksanaan yang 

ditempuh oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan tersebut adalah dengan 

mengaktifkan kembali kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal ini selain untuk 

menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, 

                                                           
1

 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di 

Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.1. 



2 
 

juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam 

pemilikan saham perusahaan-perusahaan menuju pada pemerataan pendapatan 

masyarakat, serta untuk menggairahkkan partisipasi masyarakat dalam 

pengerahan dana, sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk 

pembiayaan pembangunan nasional.2  

 

Pasar modal merupakan salah satu sarana investasi yang tepat baik bagi 

pemerintah maupun swasta, di mana keberadaan pasar modal mempermudah para 

pengusaha dan perusahaan yang kekurangan modal untuk menghimpun dana.  

Pasar modal secara umum sama seperti jenis pasar lainnya, yaitu tempat untuk 

mempertemukan penjual dan pembeli. Hal yang membedakan pasar modal dengan 

jenis pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan, pada pasar lainnya objek 

yang diperjualbelikan adalah berupa barang-barang konsumtif, sedangkan pada 

pasar modal  objek yang diperjualbelikan adalah modal atau dana dalam bentuk 

efek3 (surat berharga). 

 

Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik 

dana dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan peminjam dana 

dalam hal ini disebut dengan nama emiten (perusahaan yang go public), Dengan 

demikian, pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga 

keuangan non-bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber 

pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi perusahaan yang 

membutuhkan dana dalam jumlah besar dan penggunaannya diperlukan untuk 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 2. 

3
 Efek di sini berarti surat berharga, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal efek 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. 
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jangka panjang. Dana dalam jumlah besar dan penggunaan dalam jangka panjang 

sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan sehingga sumber dana 

alternatif dapat dicari melalui pasar modal.4  

 

Perdagangan efek di pasar modal sendiri melibatkan banyak pihak, para pihak 

yang terlibat dapat diklasifikasikan menjadi pelaku utama pasar modal yang 

terdiri atas emiten dan investor, lembaga penunjang pasar modal yang terdiri atas 

Biro Administrasi Efek (BAE), Kustodian dan Wali Amanat, serta profesi 

penunjang pasar modal yang terdiri atas Akuntan Publik, Notaris, Perusahaan 

Penilai (Appraiser) dan Perusahaan Efek. Efek yang diperdagangkan di pasar 

modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang dan surat 

berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang 

umumnya dikenal dengan nama obligasi (bonds) dan surat berharga yang bersifat 

kepemilikan dinamakan saham (equity). Obligasi adalah bukti pengakuan hutang 

dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam 

perusahaan. 

 

Dalam perdagangan efek dikenal istilah pasar primer (primary market)  dan pasar 

sekunder (secondary market). Pasar primer adalah pasar penjualan perdana 

efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di 

bursa/pasar sekunder.
5
 Penawaran perdana suatu saham atau obligasi oleh emiten 

kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Tata 

cara pemesanan saham atau obligasi dan informasi penting mengenai emiten 

                                                           
4
 Adrian Sutedi, Segi-segi Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.2. 

5
 Panji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

hlm. 25.  
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dipublikasikan dalam bentuk prospektus
6

 di surat kabar berskala nasional. 

Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yaitu 

penjualan efek/sertifikat setelah masa penawaran pada pasar primer berakhir. 

Pasar sekunder menjadi tempat bertemunya investor selaku pemilik baru suatu 

efek yang telah ditawarkan dalam pasar perdana  dengan investor lainnya yang 

berminat memiliki suatu efek tetapi tidak mengikuti pasar perdana. Dengan 

demikian transaksi jual-beli di pasar sekunder hanya terjadi antar investor satu 

dengan investor lainnya, adanya pasar sekunder sendiri tidak terlepas dari fungsi 

bursa efek sebagai lembaga penyedia dan peyelenggara pasar modal, dalam hal ini 

menyediakan wadah perdagangan efek yang terjadi setelah IPO.  

 

Lembaga yang mewadahi segala kegiatan pasar modal di Indonesia saat ini adalah 

Bursa Efek Indonesia
7
 (BEI). BEI bersama-sama dengan Kustodian Sentral Efek 

Indonesia
8
 (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia

9
 (KPEI) merupakan 

tiga lembaga Self Regulatory Organisation (SRO) dalam bidang pasar modal, 

yaitu institusi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk 

                                                           
6
 Prospektus adalah dokumen resmi yang merupakan gabungan antara profil perusahaan 

dan laporan tahunan dan digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan 

gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Suatu prospektus 

umumnya berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya. 
7

 BEI adalah lembaga yang mewadahi perdagangan efek, melalui penyediaan sistem 

dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek oleh para anggota bursa, yang 

bertujuan memperdagangkan efek di antara mereka. BEI diselenggarakan oleh PT. Bursa Efek 

Indonesia. 
8

 KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal 

Indonesia yang memberikan layanan penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian 

transaksi efek, administrasi rekening efek, distribusi hasil Corporate Action, dan jasa-jasa terkait 

lainnya. KSEI bertanggungjawab menyimpan portofolio investor sebagai nasabah pemegang 

rekening efek, serta menjamin penyelesaian perdagangan saham tanpa warkat di bursa. KSEI 

diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. 
9
 KPEI merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) di pasar modal Indonesia yang 

menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan 

kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban para anggota kliring (perantara perdagangan 

efek) dan penentuan tanggal penyelesaian transaksi. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh 

KPEI dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan 

kewajiban para anggota kliring yang timbul dari transaksi bursa. KPEI diselenggarakan oleh PT 

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). 
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mengatur para anggotanya. Aturan yang dibuat bisa sebagai pelengkap dari aturan 

pemerintah yang sudah ada atau bisa sebagai pengisi kekosongan aturan yang ada. 

BEI, KSEI dan KPEI berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
10

 

(OJK) selaku lembaga pengawas seluruh kegiatan dalam sektor keuangan, 

termasuk pasar modal. 

 

Sebagai satu-satunya wadah perdagangan pasar modal, adalah tugas BEI untuk 

menyelenggarakan perdagangan efek yang wajar, teratur dan efisien sebagaimana 

yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pasar Modal). 

Dalam menyelenggarakan  perdagangan efek yang wajar, teratur dan efisien 

tersebut, BEI wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan 

anggotanya. Langkah BEI dalam penyediaan sarana pendukung itu dapat dilihat 

dari upaya BEI dalam memperbaiki sistem perdagangan pasar modal seiring 

dengan  perkembangan yang terjadi, yaitu dengan diberlakukannya sistem 

perdagangan efek otomatis yang dinamakan Jakarta Automatic Trading System 

(JATS)11, sistem JATS ini kemudian diperbarui menjadi sistem JATS-NextG.12 

Menyusul dengan diterapkannya sistem JATS pada perdagangan saham di bursa 

                                                           
10

 OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK 

menggantikan Bapepam yang sebelumnya merupakan lembaga pengawas dan pembina pasar 

modal yang berada di bawah Kementrian Keuangan Indonesia. 
11

 Merupakan sistem perdagangan efek secara otomatis dengan menggunakan komputer di 

Bursa Efek Indonesia. Dikenal dengan nama lain Electronic Trading.  
12

 Pembaruan dari sistem JATS, penambahan fitur-fitur pada JATS-NextG berupa: 1) 

menyediakan satu fasilitas perdagangan terpadu (multi products single platform) termasuk single 

operation, single price dissemination dan single market supervision; 2) Sinergi optimal antara 

perangkat keras dengan sistem operasi Linux dan aplikasi perangkat lunak; 3) Terintegrasi dengan 

sistem pendukung yakni DataFeed, JATS-Remote Trading dan SMARTS (Surveillance System); 4) 

Load Balancing dan High Availability System. Dan 5) Kapasitas mesin DRC yang setara dengan 

mesin utama, http://swa.co.id/swa/listed-articles/jats-nextg-sistem-perdagangan-baru-bei, diakses 

pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 13.30 WIB. 
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efek, sistem perdagangan di BEI yang sebelumnya menggunakan warkat13 diubah 

menjadi tanpa warkat (scripless trading).  

 

Sistem perdagangan tanpa warkat merupakan sistem perdagangan tanpa sertifikat 

kepemilikan fisik melainkan melalui penyelesaian transaksi dengan cara 

pemindahbukuan (book entry settlement) dan dilakukan secara elektronik. Dengan 

sistem ini, kepemilikan atas suatu saham tidak lagi berwujud lembaran sertifikat 

saham, karena semua saham tercatat dalam rekening sekuritas (securities account) 

yang dicatat oleh KSEI, sehingga dalam proses transaksi tidak diperlukan lagi 

membawa sertifikat saham, dan dalam penyelesaian transaksi tidak lagi 

diperlukan pergerakan saham secara fisik, tetapi cukup melalui 

pemindahbukuan.14 Perpindahan saham maupun dana hanya melalui mekanisme 

debit-kredit atas rekening sekuritas. Penyelesaian transaksi melalui sistem 

perdagangan tanpa warkat ini dilaksanakan dan dijamin penyelesaiannya oleh 

KPEI dan KSEI. 

 

Keberadaan sistem perdagangan tanpa warkat di pasar modal merupakan bukti 

dari pengaruh kemajuan teknologi di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Sistem 

perdagangan tanpa warkat memungkinkan para pialang maupun investor untuk 

memonitor aktivitas perdagangan yang terjadi di bursa, disamping itu pelaksanaan 

order jual atau beli juga dapat berjalan lebih cepat, adil dan transparan, apabila 

perdagangan masih dijalankan dengan warkat (manual) diperlukan pengecekan 

warkat, penyerahan warkat secara fisik, dan lain-lain, disamping itu terdapat 

                                                           
13

 Secara harfiah berarti surat. Dalam konteks pasar modal, warkat diartikan sebagai bukti 

kepemilikan dari efek yang berupa sertifikat fisik. 
14

 Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan 

Tanya Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 107. 
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risiko saham hilang, palsu, cacat dan berbagai keterlambatan lainnya. Melalui 

penerapan sistem perdagangan tanpa warkat segala risiko tersebut dapat 

diminimalkan. 

 

Pembahasan mengenai pelaksanaan sistem perdagangan tanpa warkat bila ditinjau 

dari segi hukum cukup menarik, karena pelaksanaan sistem perdagangan tanpa 

warkat pada perdagangan saham di bursa efek berkaitan erat dengan aspek 

peralihan hak milik (levering) dalam proses perdagangan efek. Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hak milik hanya dapat dialihkan 

apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Saham dikategorikan sebagai benda bergerak menurut Pasal 511 KUH Perdata 

juncto Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), maka dalam 

mengalihkan haknya dilakukan secara akta otentik atau di bawah tangan (Pasal 

613 KUH Perdata). Tetapi jika dikaji lebih lanjut, pengaturan peralihan hak milik 

yang diatur dalam KUH Perdata tersebut tidak sesuai dengan proses peralihan hak 

milik saham melalui sistem perdagangan tanpa warkat yang terjadi saat ini, di 

mana segala aktivitas perdagangan dilakukan secara elektronik tanpa penyerahan 

nyata atas benda yang dipejualbelikan dan dilakukan tanpa akta otentik. 

 

Penerapan sistem perdagangan tanpa warkat dalam perdagangan saham juga 

memiliki dampak hukum terkait dengan pembuktian kepemilikan saham yang 

dapat ditunjukkan oleh investor, hal ini dikarenakan ditiadakannya warkat sebagai 

bukti kepemilikan saham yang sah dalam sistem perdagangan tanpa warkat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi investor pemegang efek tanpa warkat harus 
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ada pegangan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani.15 Dalam hal ini hukum 

memiliki peran untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan proses peralihan hak milik saham, termasuk pembuktian 

hak milik serta perlindungan hukum terhadap investor saham. Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas 

mengenai proses peralihan hak milik saham dalam transaksi efek dan hal-hal yang 

berkaitan dengan hak milik saham, seperti pembuktian dan perlindungan hukum 

terhadap hak milik saham yang berjudul “Peralihan Hak Milik Atas Saham 

dalam Transaksi Efek di Pasar Sekunder Melalui Sistem Perdagangan 

Tanpa Warkat Pada Bursa Efek Indonesia.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam tulisan ini perumusan masalah akan dibatasi pada:  

1. Bagaimana pelaksanaan sistem perdagangan tanpa warkat dalam transaksi 

efek pada Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana peralihan dan pembuktian hak milik saham dalam transaksi efek 

di pasar sekunder melalui sistem perdagangan tanpa warkat? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi efek di 

pasar sekunder melalui sistem perdagangan tanpa warkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

                                                           
15

 Navila Faisal dan Ni Ketut Supasti Darmawan , Efektifitas Pelaksanaan Transaksi Efek 

Melalui Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia, (Jurnal FH Universitas Udayana, 2013), 

hlm. 2. 
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1. Untuk memahami bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sistem 

perdagangan tanpa warkat dalam transaksi efek pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk memahami bagaimana pengaturan peralihan dan pembuktian hak milik 

saham dalam transaksi efek di pasar sekunder melalui sistem perdagangan 

tanpa warkat. 

3. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam 

transaksi efek di pasar sekunder melalui sistem perdagangan tanpa warkat. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang menjadi fokus kajian maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Teoretis 

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, 

serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah terkait hukum 

ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pasar modal.  

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai peralihan hak milik saham dalam transaksi 

efek di pasar sekunder melalui sistem perdagangan tanpa warkat pada 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

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

Universitas Lampung. 

 

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoretis 

 

Definisi mengenai pasar modal sendiri sangat beragam. pasar modal dalam 

pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat 

berharga seperti saham, sertifikat saham, obligasi atau efek-efek pada umumnya.16 

Secara formal, menurut Suad Husnan, pasar modal dapat didefinisikan sebagai 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang 

dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar 

modal dalam terminologi bahasa inggris disebut Capital Market/Stock 

Exchange/Stock Market, didefinisikan sebagai “Organized and regulated market 

where securities (bonds, notes, shares) are traded at prices governed by the 

forces of demand and supply”. Definisi tersebut dalam terjemahan bebas diartikan 

sebagai “suatu pasar yang terorganisir dan diatur di mana efek (obligasi, wesel, 

saham) diperdagangkan dengan harga yang diatur oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran”. 

 

Kegiatan pasar modal di Indonesia sendiri tidak lepas dari dukungan pemerintah. 

Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Pasar Modal, yang menjadi 

rambu-rambu bagi setiap pelaku pasar modal dalam menjalankan aktivitasnya di 

                                                           
16

 Najib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1999), hlm. 10. 
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pasar modal. Bagi investor, ada dua kesempatan untuk menanamkan modalnya di 

pasar modal. Kesempatan pertama adalah pada pasar perdana (primary market) 

dan kesempatan kedua adalah pada pasar sekunder (secondary market). 

Kesempatan pada pasar perdana, yakni kesempatan antara saat izin go public 

diberikan kepada perusahaan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan 

perjanjian emiten dan penjamin emisinya. Pada masa itu saham ditawarkan diluar 

bursa dengan harga yang disepakati emiten dan penjamin emisi. Kesempatan pada 

pasar sekunder, yakni kesempatan setelah saham perusahaan tersebut terdaftar 

(listed) di bursa. Setelah masa pasar perdana ditutup, perusahaan mendaftarkan 

sahamnya di bursa, setelah itu baru pasar sekunder dapat dimulai operasinya.
17

 

 

Dalam praktik perdagangan efek, Undang-Undang Pasar Modal telah 

mengamanatkan bahwa pelaksanaan perdagangan efek harus berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kewajaran, efisien dan tanggung jawab 

profesional. Konsekuensi dari penerapan prinsip ini adalah harus dilakukannya 

peningkatan kualitas oleh BEI, berupa peningkatan informasi, pelayanan yang 

sangat penting dan merupakan jiwa dari pasar modal. Tanpa informasi yang 

merata akan sulit bagi para pemodal untuk memberikan keputusan investasinya.
18

 

Maka, tindakan BEI mengganti sistem perdagangan manual yang telah lama 

dipakai dengan sistem JATS, lalu mengubah sistem perdagangan dengan warkat 

menjadi tanpa warkat ketika perdagangan efek di BEI semakin ramai adalah hal 

yang tepat. Tindakan ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip kewajaran, 

keterbukaan dan efisiensi di bidang perdagangan efek oleh BEI.  

                                                           
17

 Hendrik Budi Untung, Hukum bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 73. 
18

 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, (Bandung: PT 

Alumni, 2008), hlm. 68. 
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Seperti kegiatan perdagangan pada umumnya, di mana transaksi jual beli yang 

dilakukan menimbukan akibat hukum yaitu terjadinya perjanjian antara para pihak 

yang melakukan transaksi, maka pada transaksi jual beli saham melalui sistem 

perdagangan tanpa warkat juga terjadi perjanjian antara kedua belah pihak, yang 

mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum 

antar dua orang tersebut dinamakan perikatan, atau dengan kata lain perjanjian itu 

menimbulkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya berupa suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan atas apa yang 

diucapkan atau dituliskan oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang berhak dan 

pihak yang berkewajiban.
19

 

 

Dalam kegiatan jual beli, termasuk didalamnya kegiatan jual beli saham di pasar 

modal, perjanjian yang terjadi hanya bersifat obligator, artinya perjanjian jual beli 

baru meletakkan hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli, 

namun belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah setelah terjadi 

peralihan hak milik (levering). Peralihan hak milik adalah peristiwa pengalihan 

hak milik atas suatu benda yang berasal dari seseorang yang berhak 

memindahkannya kepada orang lain, yang mengakibatkan orang lain menjadi 

pemilik benda tersebut.
20

  

 

                                                           
19

 Djanius Djamin, Hukum Perdata, (Medan: Trikaya, 1994) hlm. 163. 
20

 Ibid., hlm. 180. 
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Pada transaksi jual beli saham melalui sistem perdagangan tanpa warkat, proses 

peralihan hak milik yang terjadi pada intinya sama dengan proses peralihan hak 

milik yang terjadi pada transaksi jual beli pada umumnya. Peralihan hak milik 

terjadi saat efek dipindahkan melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan 

KSEI dari rekening efek investor selaku penjual kepada rekening efek investor 

selaku pembeli. Final dari peralihan hak milik itu sendiri adalah pada saat sudah 

masuknya efek ke rekening efek pembeli, sehingga pada saat itu secara yuridis 

hak atas kepemilikan saham telah beralih.
21

 

 

Sebagaimana transaksi pada umumnya, transaksi efek melalui sistem perdagangan 

tanpa warkat juga memperoleh perlindungan hukum. Menurut Phillipus M. 

Hadjon terdapat dua jenis perlindungan hukum yakni perlindungan hukum 

preventif dan represif.
22

 Perlindungan hukum secara preventif pada asaar modal 

adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa antara pemegang saham. 

Dalam hal ini dibutuhkan peran lembaga-lembaga pelaksana pasar modal untuk 

menjaga kestabilan dan kepastian hukum, baik oleh BEI, OJK, KPEI, KSEI, dan 

lembaga terkait lainnya untuk menjamin keamanan dan kenyaman para investor 

dalam melakukan transaksi di pasar modal. Sedangkan perlindungan hukum 

secara represif adalah menyelesaikan sengketa di masyarakat agar tercapai 

penyelesaian yang adil. Dalam hal ini pemahaman para pihak mengenai hak dan 

kewajiban mereka sangat penting sebelum mengikatkan diri dalam suatu 

perjanjian. Pemahaman para investor tentang seluk beluk pasar modal sebelum 

                                                           
21

 Megarita, Scriptless Trading dan Prinsip Keterbukaan Menciptakan Pasar yang 

Efisien dan Mengurangi Risiko Investasi, (Jurnal Equality Vol. 10 No. 1, Universitas Sumatra 

Utara, 2005). hlm 25. 
22

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina  Ilmu 1987), hlm. 30 
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menanamkan modalnya juga diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan 

timbulnya sengketa antara investor. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, maka dalam penelitian ini dapat disusun 

definisi operasional yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara 

lain: 

a. Sistem perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan efek tanpa 

adanya pemindahan efek secara fisik, yaitu berupa warkat atau sertifikat 

efek, dan dilakukan secara elektronik. 

b. Peralihan hak milik adalah proses mengalihkan hak milik suatu benda oleh 

pemiliknya atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain itu 

memperoleh hak kebendaan atas benda itu.
23

 

c. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa 

dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan 

tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 

ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-

hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan 

pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang 

pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. 

d. Saham adalah bukti penyertaan atau penyetoran modal ke dalam suatu 

perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. 

                                                           
23

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2010, hlm. 156. 
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e. Transaksi Efek adalah kegiatan untuk menjual atau membeli efek dengan 

cara, pola, dan mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di bursa efek. 

f. Efek adalah 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. 

g. Pasar Sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah melewati masa 

penawaran pada pasar primer berakhir. 

h. 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 di antara mereka. 

i. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

j. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar 

modal. 

k. Investor merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan 

melakukan investasi atau penanaman modal, dan sering disebut pemodal. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengaturan Efek Sebagai Benda 

Secara umum segala sesuatu yang dapat dijadikan milik adalah benda. Walaupun 

demikian, karena kepemilikan berada dalam lapangan hukum perdata, maka 

hanya benda yang memiliki nilai ekonomis dalam lapangan hukum perdata sajalah 

yang dapat dimiliki.28 Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi:  

1. benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata) 

2. benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata) 

3. benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan 

(Pasal 505 KUH Perdata). 

Dari ketiga jenis pembedaan tersebut, KUH Perdata sangat menekankan kepada 

pembagian benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda 

berwujud dan benda tidak berwujud. Kedua pembagian ini memiliki akibat yang 

luas, karena menentukan cara perolehan, cara penyerahan, cara pembebanan dan 

menngenai daluwarsa atas suatu benda. Maka, jika ingin membahas mengenai 

peralihan hak milik saham dalam transaksi efek, adalah penting untuk mengetahui 

pengaturan efek sebagai benda di KUH Perdata. Suatu benda disebut berwujud 

jika bentuknya dapat dilihat secara nyata, sedangkan benda tidak berwujud 

                                                           
28

 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3. 
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biasanya timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (burgerlijke 

vruchten). Benda digolongkan sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya yang 

tidak dapat dipindahkan, dan digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya 

yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Efek yang diperdagangkan dalam 

pasar modal Indonesia dapat ditemukan definisinya dalam Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Pasar Modal, yang berbunyi sebagai berikut:29  

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. 

 

Efek-efek yang diterbitkan menurut ketentuan pasar modal juga merupakan benda 

dalam sudut pandang hukum perdata. Dengan berangkat dari rumusan Pasal 511 

KUH Perdata, yang mengatur mengenai jenis benda-benda bergerak yang tidak 

berwujud, yang rumusan lengkapnya adalah:30  

 

Pasal 511 

Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-

undang adalah:  

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;  

2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, 

maupun bunga cagak hidup;  

3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau 

mengenai barang bergerak;  

4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, 

persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun 

barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu 

merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang 

sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing 

peserta saja, selama persekutuan berjalan;  

5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku 

besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat 

                                                           
29

 Ibid, hlm. 26-27. 
30

 Ibid, hlm. 3-4.  
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berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang 

berhubungan dengan itu;  

6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga 

pinjaman yang dilakukan negara-negara asing. 

 

Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan 

Terbatas yang menyatakan saham sebagai benda bergerak dan memberikan hak-

hak kepemilikan saham kepada pemiliknya. Dengan demikian jelas Pasal 511 ayat 

(3), (4) dan (5) KUH Perdata merupakan dasar hukum pengakuan efek sebagai 

benda bergerak dalam lapangan hukum perdata. 

 

B. Konsep Hak Milik dan Peralihan Hak Milik  

Konsep hak milik yang dibahas di sini adalah konsep menurut  KUH Perdata 

setelah dikurangi dengan ketentuan-ketentuan yang dicabut melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Dengan demikian, konsep 

hak milik hanya meliputi hak milik atas benda bergerak dan benda tidak bergerak 

yang bukan tanah.31 Pengertian hak milik menurut KUH Perdata dapat ditemukan 

pengaturannya dalam ketentuan Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi sebagai 

berikut:  

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa 

dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan 

tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 

ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-

hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan 

pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang 

pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan rumusan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak 
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kebendaan lainnya karena pemilik hanya mempunyai kebebasan untuk menikmati 

dan menguasai benda yang dimilikinya dengan sebebas-bebasnya. Penguasaan 

dalam hak milik mengandung arti bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan 

hukum apa saja terhadap barang miliknya. Perbuatan hukum tersebut antara lain 

adalah memelihara dengan baik, dan mengubah bentuk. Penikmatan sepenuhnya 

mengandung arti bahwa pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan 

dengan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya. 32 

Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain atau penguasa sejauh 

dipergunakan secara wajar dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

 

Menurut Abdukadir Muhammad33, hak milik memiliki tiga ciri-ciri, yaitu hak 

utama; hak itu utuh dan lengkap; serta hak itu tetap, tidak lenyap. Hak utama 

memiliki arti bahwa hak milik adalah induk dari semua hak kebendaan, karena 

hak milik paling dulu terjadi jika dibandigkan dengan hak kebendaan lainnya. 

Hak milik dikatakan utuh dan lengkap karena hak milik merupakan suatu 

kesatuan yang utuh yang tidak terpecah-pecah, terakhir adalah hak milik bersifat 

tetap karena tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani 

kemudian. 

 

Pada dasarnya setiap orang adalah penyandang hak dan kewajibannya masing-

masing. Kemampuan seorang individu untuk menyandang hak dan kewajibannya 

tersebut tidaklah berarti setiap individu tersebut mampu untuk bertindak dalam 

hukum. Memiliki suatu harta kekayaan tertentu tidak berarti pemilik dari benda 

tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atas benda 
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tersebut. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum 

harta kekayaan disebut dengan nama kecakapan untuk bertindak dalam hukum. 

Dengan dinyatakannya seorang individu sebagai seorang yang cakap untuk 

bertindak dalam hukum, berarti membebankan kewajiban pada diri individu 

tersebut. Kewajiban yang dibebankan tersebut merupakan kewajiban dalam 

lapangan harta kekayaan, yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, 

dijamin dengan seluruh harta kekayaan, baik yang sudah dimiliki maupun yang 

akan dimiliki oleh individu tersebut di kemudian hari. Ini berarti setiap orang 

yang cakap bertindak dalam hukum adalah orang yang memiliki kesadaran dan 

kemampuan untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan dalam kaitannya 

dengan harta kekayaan orang tersebut.34 

 

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, seorang pemegang hak 

milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk 

mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu 

ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda 

tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui  bahwa hak milik memberikan dua 

hak dasar kepada pemegannya, yaitu: 

1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan; dan  

2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 

sepenuhnya. 

Dalam konteks ini berarti  pemegang hak bebas untuk menjual, menghibahkan, 

menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga, selama hal tersebut 

tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar 
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kepentingan umum, atau hak-hak orang lain. Termasuk pula di dalamnya untuk 

menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.35 

 

KUH Perdata mengenai kepemilikan oleh orang-perorangan, pasal 527 KUH 

Perdata memungkinkan pemilikan suatu benda oleh lebih dari satu orang secara 

bersama-sama. Ketentuan pasal 527 KUH Perdata dalam kaitannya dengan pasal 

526  KUH Perdata, yang mengatur mengenai pemilikan oleh suatu badan kesatuan 

(yang merupakan badan hukum yang mandiri), ilmu hukum membedakan 

kepemilikan bersama ke dalam milik bersama yang bebas,dan milik bersama yang 

terikat. Pengertian milik bersama yang bebas adalah pemilikan atas suatu benda 

secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang karena memang kepemilikan 

bersama tersebut dikehendaki oleh para pihak.36  

 

Selanjutnya yang disebut dengan milik bersama yang terikat adalah kepemilikan 

bersama atas suatu benda yang tidak didasari oleh kehendak para pihak untuk 

menjadikan benda tersebut sebagai suatu milik bersama, melainkan kepemilikan 

tersebut terjadi karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Dengan 

demikian, dalam kepemilikan badan kesatuan (yang merupakan subjek hukum 

mandiri) yang terjadi adalah kepemilikan bersama yang terikat. Sementara itu, 

dalam pemilikan perorangan oleh lebih dari satu orang, dimungkinkan terjadinya 

suatu harta bersama yang bebas dan harta bersama yang terikat.37 

 

Peralihan hak milik adalah salah satu cara memperoleh hak kebendaan yang 

paling sering ditemukan praktiknya di masyarakat. Peralihan hak milik yang 
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dikenal dalam Burgerlijk Wetboek dan juga dalam KUH Perdata, adalah peristiwa 

pengalihan hak milik suatu benda oleh pemiliknya atas namanya kepada orang 

lain sehingga orang lain itu memperoleh hak kebendaan atas benda itu. Misalnya, 

dalam jual beli, jual beli tersebut baru dalam taraf menimbulkan hak dan 

kewajiban saja (obligatoir), tetapi belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru 

beralih kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan bendanya itu oleh penjual 

kepada pembeli. Jadi, penyerahan adalah perbuatan yuridis yang mengalihkan 

atau memindahkan hak milik (transfer of ownership).38  

 

Untuk memperoleh hak milik, peralihan harus dilakukan karena suatu peristiwa 

perdata, yaitu peristiwa peralihan hak milik yang dilakukan oleh orang yang 

berhak berbuat terhadap benda tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 584 

KUH Perdata, adapun syarat-syarat peralihan adalah adanya hubungan hukum 

yang menjadi dasar penyerahan atau alas hak (title), adanya perjanjian yang 

bersifat kebendaan, peralihan harus dilakukan oleh orang yang berhak dan harus 

dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan atau yang dianggap dilakukan dari 

tangan ke tangan. Terdapat tiga jenis peralihan hak milik tergantung pada jenis 

benda yang akan diserahkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak 

tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. 

1. Penyerahan benda bergerak berwujud 

Penyerahan benda bergerak berwujud diatur dalam pasal 612 KUH Perdata, 

yaitu dilakukan:  

a. Dengan nyata dari tangan ke tangan;  

b. Dengan penyerahan kunci gudang di mana benda disimpan;  
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c. Dengan tradition brevi manu jika benda itu sudah berada dalam 

penguasaan yang berhak menerima; dan 

d. Dengan constitutum possessorium jika benda itu tetap berada dalam 

penguasaan pemilik semula.39 

 

2. Penyerahan benda bergerak tidak berwujud 

Penyerahan benda bergerak tidak berwujud diatur dalam pasal 613 KUH 

Perdata, yaitu dilakukan sebagai berikut: 

a. Piutang atas unjuk (aan toonder) dilakukan dengan nyata dari tangan ke 

tangan; 

b. Piutang atas nama (op naam) dilakukan dengan cessie, yaitu surat 

pernyataan memindahkan piutang disusul dengan penyerahan surat 

piutangnya; 

c. Piutang atas pengganti (aan order) dilakukan dengan endosemen dan 

penyerahan surat piutangnya.40 

 

3. Penyerahan benda tidak bergerak 

Pengaturan benda tidak bergerak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya. Penyerahan 

benda tidak bergerak berupa tanah dan yang melekat di atas tanah dilakukan 

dengan akta autentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).41  
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C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal dan Bursa Efek di Indonesia 

Negara-negara maju telah sejak lama menjadikan pasar modal sebagai lembaga 

yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara, sebab itu pula 

pemerintahan suatu negara selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya 

pasar modal. Di Indonesia, kegiatan pasar modal dilandasi oleh Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini dapat dikatakan 

sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-

aturan yang berlaku secara internasional.
42

 Hadirnya Undang-Undang Pasar 

Modal semakin memberikan peluang yang lebih besar, baik bagi perusahaan-

perusahaan go public maupun bagi investor untuk memportofoliokan dananya di 

pasar modal. Jiwa undang-undang ini melindungi kepentingan investor sehingga 

dapat menarik minat investor untuk turut investasi di pasar modal.
 43

 

 

Kegiatan pasar modal pada umumnya dilakukan oleh lembaga pusat perdagangan 

sekuritas atau resminya disebut bursa efek (Stock Market).
44

 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 di antara mereka. Dalam pengertian sederhana bursa efek 

adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual efek yang terdapat di bursa 

efek (efek ini disebut listed stock), pembeli dan penjual datang untuk mengadakan 

transaksi jual-beli efek. Di samping itu juga terdapat berbagai lembaga penunjang, 
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seperti lembaga kliring dan lembaga keuangan lainnya yang kegiatannya terkait 

satu dengan lainnya.  

 

Bursa efek terdapat hampir di setiap negara, Indonesia sendiri memiliki bursa efek 

yang dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI di pada mulanya 

merupakan dua bursa yang berbeda yakni Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek 

Surabaya. Kedua bursa ini secara resmi bergabung dengan dilakukannya 

penggabungan antara PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya pada 

tanggal 1 Desember 2007. Nama kedua bursa itu digantikan dengan entitas baru 

bernama PT Bursa Efek Indonesia yang perdagangan efek pertamanya 

dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2007. Kehadiran BEI mencerminkan 

kepentingan pasar modal secara nasional yang memfasilitasi perdagangan saham 

(equity), surat utang (fixed income), maupun perdagangan derivatif (derivative 

instruments). Kehadiran bursa tunggal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi 

industri pasar  modal di Indonesia dan menambah daya tarik untuk berinvestasi. 

Juga yang paling penting adalah infrastruktur perdagangan menjadi terintegrasi 

dan memfasilitasi seluruh instrumen yang diperdagangkan.
45

  

 

Tujuan dibentuknya bursa efek yaitu untuk dapat menyelenggarakan perdagangan 

efek yang tertib dan wajar. Untuk dapat menyelenggarakan perdagangan yang 

tertib dan wajar bursa efek memiliki kewajiban mengawasi anggota-anggotanya. 

Keanggotaan pada bursa efek ini sangat penting bagi perusahaan efek karena 

tanpa keanggotaan mereka tidak dapat melakukan perdagangan di lantai 
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bursa.
46

Perusahaan efek yang berhak menjadi anggota BEI adalah perusahaan 

efek yang telah memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Izin tersebut 

dikeluarkan oleh lembaga pengawas pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Begitu pula dengan penyelenggaraan BEI juga dilakukan atas izin usaha 

dari OJK dan diawasi oleh OJK.  

 

Seiring dengan perkembangan kegiatan pasar modal, kegiatan di BEI saat ini  

semakin ramai dan kompleks. Dari data yang ada di BEI diketahui bahwa jumlah 

saham yang tercatat di BEI telah jauh berkembang, dari 24 (dua puluh empat) 

saham pada tahun 1988 menjadi berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) saham pada 

tahun 2016. Dengan begitu banyak jumlah saham yang melantai di bursa serta 

rata-rata jumlah transaksi harian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tentu 

saja sistem perdagangan manual yang digunakan sejak dulu tidak lagi efisien. 

Oleh karena itu pada tahun 1995 tepatnya pada tanggal 22 Mei 1995 diterapkan 

satu sistem otomatis yang dapat memantau dengan segera pergerakan naik 

turunnya harga saham, serta informasi-informasi lain secara akurat dan cepat. 

Sistem ini bernama JATS, dan terhitung sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini 

sendiri telah diperbarui menjadi sistem JATS-NextG. Penggantian sistem ini 

merupakan langkah BEI dalam rangka efisiensi dan optimalisasi sistem 

perdagangan di BEI yang diharapkan lebih mampu  mengakomodir dinamika 

pertumbuhan pasar modal yang cepat dan dinamis.  

 

Penerapan sistem JATS pada tahun 1995 di bursa efek merupakan langkah awal 

persiapan untuk memasuki era perdagangan saham tanpa warkat. Sistem JATS 
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dimaksudkan untuk mendukung sistem perdagangan baru yang akan diterapkan di 

bursa efek, yaitu sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading). Sistem 

perdagangan tanpa warkat dimulai di pasar modal Indonesia lima tahun setelah 

diterapkannya sistem JATS, yaitu pada tahun 2000. Sistem perdagangan tanpa 

warkat menggantikan sistem perdagangan warkat yang sudah diterapkan bursa 

sejak lama. Sistem perdagangan tanpa warkat merupakan sistem perdagangan 

tanpa warkat atau sertifikat kepemilikan. Penyelesaian transaksi pada sistem 

perdagangan tanpa warkat tidak membutuhkan pergerakan saham secara fisik, 

tetapi cukup melalui pemindahbukuan (book entry settlement). 

 

Pada sistem perdagangan tanpa warkat, kepemilikan atas suatu saham tidak lagi 

berwujud lembaran sertifikat saham, karena semua saham tercatat dalam catatan 

rekening sekuritas (securities account) yang dicatat oleh KSEI. Perpindahan 

saham maupun dana dilakukan melalui mekanisme debit-kredit atas rekening 

sekuritas, sehingga dalam proses transaksi tidak lagi melibatkan sertifikat saham 

secara fisik seperti pada sistem perdagangan dengan warkat. Sistem ini juga 

terintegrasi dengan sistem penyelesaian dan penyimpanan milik KSEI, serta 

sistem kliring dan peenyelesaian transaksi milik KPEI 

 

D. Mekanisme Transaksi Efek di Pasar Modal 

Transaksi efek adalah kegiatan untuk menjual atau membeli efek dengan cara, 

pola, dan mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bursa efek. 

Untuk melakukan transaksi jual-beli di bursa efek, para penjual dan pembeli 

terlebih dahulu harus terdaftar menjadi anggota bursa efek, begitu pula dengan 

sekuritas yang diperjualbelikan di bursa efek juga merupakan sekuritas yang 
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terdaftar. Anggota BEI juga merupakan pemegang saham di BEI karena BEI 

didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengaturan mengenai pemegang 

saham bursa efek di Undang-Undang Pasar Modal terdapat pada pasal 8 

(delapan), pasall tersebut menetapkan bahwa yang dapat menjadi pemegang 

saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk 

melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, dan izin tersebut 

dikeluarkan oleh OJK.  

 

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada perdagangan efek adalah efek 

(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. Efek yang diperdagangkan di 

pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang dan 

surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang 

umumnya dikenal dengan nama obligasi (bonds) dan surat berharga yang bersifat 

kepemilikan dinamakan saham (equity). Obligasi adalah bukti pengakuan hutang 

dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam 

perusahaan. 

 

Klasifikasi transaksi efek dibedakan menjadi pasar primer (primary market) dan 

pasar sekunder (secondary market). Pasar primer adalah penjualan perdana 

efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di 

bursa/pasar sekunder.
47

 Penawaran perdana suatu saham atau obligasi oleh emiten 

kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. 
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Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yaitu 

penjualan efek/sertifikat setelah masa penawaran pada pasar primer berakhir. 

Pasar sekunder memperdagangkan efek yang telah selesai diperdagangkan di 

pasar perdana dan dicatatkan di bursa efek untuk diperjualbelikan. 

 

1. Pasar Primer (Primary Market) 

Pada pasar primer emiten melakukan penawaran umum, yaitu kegiatan penawaran 

efek yang dilakukan oleh emiten yang menjual efek kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan 

peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum pada pasar primer dikenal dengan 

istilah Initial Public Offering (IPO) adalah penjualan pertama kalinya suatu saham 

milik emiten kepada investor umum.  Untuk melakukan penawaran umum, suatu 

perusahaan harus melakukan proses pendaftaran penawaran umum kepada OJK. 

Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum disebut perusahaan terbuka 

atau perusahaan publik. Ini berarti perusahaan tersebut sudah merupakan milik 

masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan, dan besarnya 

pemilikan perusahaan tergantung dari besarnya persentase saham yang dimiliki 

oleh penanam modal.
48

 Tata cara pendaftaran penawaran umum diatur dalam 

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.2, Keputusan Ketua Bapepam dan LK 

Nomor: Kep-122/BL/2009. Proses penawaran umum sendiri melibatkan banyak 

pihak, antara lain: 

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 

b. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

c. Pelaku utama pasar modal, yaitu Emiten dan Investor 

                                                           
48

 Ibid, hlm. 46  



30 
 

d. Lembaga penunjang pasar modal, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE), 

Kustodian dan Wali Amanat (Trust Agent)  

e. Profesi penunjang pasar modal, yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, , 

Notaris, Perusahaan Penilai, Penjamin Emisi (underwriter) dan Manajer 

Investasi 

Persiapan yang harus dilakukan suatu perusahaan calon emiten yang akan 

melakukan penawaran umum cukup panjang. Dimulai dengan diadakan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh direksi atau dewan komisaris. Tujuan 

diadakannya RUPS adalah untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham 

atas tujuan perusahaan untuk go public, serta dalam RUPS juga ditentukan 

mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan. Proses selanjutnya setelah 

memperoleh persetujuan melalui RUPS, perusahaan perlu membentuk tim internal, 

menunjuk penjamin emisi atau underwriter, BAE, dan profesi penunjang pasar 

modal yaitu akuntan publik, konsultan hukum, notaris serta penilai (appraisal) 

yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, serta 

mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada 

BEI dan OJK.  

 

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan 

di BEI, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, 

dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil 

perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. 

Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk 

dititipkan secara kolektif (scripless) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 
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BEI akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan 

akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk 

mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran 

umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan 

usaha perusahaan, BEI juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta 

meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan.  

 

Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu 

maksimal sepuluh hari bursa setelah dokumen lengkap, BEI akan memberikan 

persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada 

perusahaan.
49

 Setelah mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari 

BEI, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen 

pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen 

pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. Dalam melakukan 

penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada 

perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran 

saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada 

publik melalui prospektus.
50

 

 

Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan 

penawaran awal (bookbuilding), perusahaan harus menunggu ijin dari OJK. 

Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika ijin publikasi telah 

dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan 
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menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan 

keterbukaan informasi lainnya. Apabila pernyataan pendaftaran perusahaan telah 

dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan 

informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi 

publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum.
51

 

 

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari 

kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang 

ditawarkan (over-subscribe), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan 

investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (refund) 

kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada 

investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk 

sertifikat).
52

 

 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Setelah mengadakan penawaaran umum, tahap selanjutnya emiten dapat 

mencatatkan sahamnya di BEI dengan mengajukan permohonan pencatatan 

sebagai kelanjutan dari penawaran umum yang telah dilakukan sebelumnya. 

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai 

dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh 

OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. 

BEI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham 

perusahaan dan kode saham (ticker code) perusahaan untuk keperluan 

perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas 
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dalam melakukan transaksi saham perusahaan di BEI. Setelah saham tercatat di 

bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor 

lain pada perdagangan pasar sekunder melaui broker atau perusahaan efek yang 

menjadi anggota bursa terdaftar di BEI.
53

 Adapun penyelesaian transaksi pasar 

sekunder di BEI dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan 

Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) . 

Pasar sekunder dibagi menjadi empat, yaitu Pasar Reguler, Pasar Negosiasi, Pasar 

Tunai dan Pasar Segera. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut masing-masing 

pembagian tersebut: 

1. Pasar Reguler  adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang 

dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara berkesinambungan 

atau continous auction market untuk efek dalam satuan perdagangan efek 

atau lot
54

. Satu lot saat ini nilainya sama dengan 100 (seratus) lembar 

saham.  

2. Pasar Negosiasi pada dasarnya hampir mirip dengan Pasar Reguler, yang 

membedakan adalah proses tawar menawar tidak terjadi di bursa efek dan 

dilakukan secara individual, namun kegiatan tawar-menawar tetap dalam 

pengawasan bursa efek. Pasar Negosiasi dipilih bila terjadi perdagangan 

block sale atau block trading, yaitu pembelian saham yang melebihi 

200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, perdagangan odd lot, yaitu 

perdagangan saham yang jumlahnya dibawah satu lot, perdagangan tutup 

sendiri, yaitu perdagangan saham yang tawaran jual dan tawaran beli 
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berasal dari satu anggota bursa untuk nasabah yang berlainan dan 

perdagangan porsi asing, yaitu perdagangan saham yang mayoritas 

pemiliknya adalah pemodal asing (telah mencapai 49% atau lebih) dan 

perdagangan tersebut dilakukan di antara sesama pemodal asing.
55

 

3. Pasar Tunai, yaitu sarana perdagangan efek untuk transaksi yang 

dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota bursa yang gagal 

dalam memenuhi kewajiban dalam penyelesaian transaksi efek di pasar 

reguler dan pasar negosiasi atau gagal menyerahkan saham pada hari bursa 

ke tiga (T+3) berdasarkan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika 

atau cash and carry.
56

 

4. Pasar Segera, yaitu perdagangan efek yang penyelesaiannya ditentukan 

hari pertama (T+1), untuk memenuhi keinginan transaksi cepat dalam 

praktik perdagangan di bursa efek.
57

 

 

Adapun ciri-ciri dari pasar sekunder yaitu: 

a. Harga saham dibentuk oleh investor (order driven) melalui anggota bursa 

(perantara efek) yang melakukan perdagangan di bursa; 

b. Transaksi jual beli dikenakan biaya jual dan biaya beli; 

c. Tidak ada batasan untuk pesanan (order); 

d. Anggota bursa (perantara efek) memasukkan penawaran jual atau beli 

melalui investor ke dalam sistem perdagangan yang disediakan oleh pihak 

bursa; 
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e. Anggota bursa pembeli menyelesaikan pembayaran dana kepada KPEI, 

kemudian menerima sahamnya dengan cara pemindahbukuan oleh KSEI 

dengan menunjukkan bukti penyelesaian pembayaran dari KPEI; 

f. Anggota bursa jual menyelesaikan penyerahan saham kepada sentral 

KSEI, kemudian menerima dana dengan cara pemindahbukuan oleh KPEI 

dengan menunjukkan bukti penyerahan efek dari KSEI. 

 

3. Transaksi Efek di Luar Bursa (Over The Counter) 

Selain transaksi efek yang dilakukan di BEI, di Indonesia juga dikenal transaksi 

efek yang dilakukan di luar BEI atau over the counter (OTC). Transaksi efek di 

luar bursa ini sudah lama dikenal dan dilakukan oleh perusahaan efek. Transaksi 

efek di luar bursa hanya dapat dilakukan setelah efek yang telah dijual dalam 

pasar perdana dan dicatatkan di bursa efek. Dalam perdagangan efek OTC, para 

pihak yang akan melakukan transaksi efek (pihak yang melakukan penjualan atau 

pihak yang melakukan pembelian efek) dipertemukan secara langsung melalui 

perusahaan efek masing-masing untuk memperdagangkan efek tersebut, jadi 

mekanisme perdagangan efek OTC tidak seperti mekanisme yang ada di dalam 

bursa efek.  

 

Transaksi efek di luar bursa efek diatur dalam peraturan Bapepam Nomor III.A.10 

Tahun 1997 Tentang Transaksi Efek. Transaksi efek di luar bursa didefinisikan 

oleh Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 sebagai transaksi antar perusahaan efek 

atau antar perusahaan efek dengan pihak lain yang bukan perusahaan efek yang 

tidak diatur oleh bursa efek dan transaksi antar pihak yang bukan merupakan 

perusahaan efek. Perusahaan efek yang melakukan transaksi OTC wajib mencatat 
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transaksi tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat. Dalam 

pelaksanaan transaksi OTC, perusahaan efek yang melakukan transaksi OTC 

mengirim konfirmasi atas transaksi kepada perusahaan efek lain atau pihak lain 

yang menjadi pihak dalam transaksi OTC pada tanggal transaksi tersebut 

dilaksanakan. 

 

E. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Transaksi Efek 

Pasar modal tidak akan berjalan tanpa keterlibatan para pelaku pasar modal dalam 

setiap kegiatan pasar modal, peranan para pelaku pasar modal sangat menentukan 

keberlangsungan hidup pasar modal. Di Indonesia secara umum pelaku pasar 

modal dapat digolongkan menjadi pelaku pasar modal utama, lembaga penunjang 

pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Lembaga-lembaga yang berperan 

sebagai pelaku pasar modal antara lain: perusahaan yang go public, pemodal, 

penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang 

efek, perusahaan sekuritas, perusahaan pengelola dana dan biro administrasi efek. 

Berikut akan dijelaskan pengertian dan peranan masing-masing lembaga sesuai 

dengan golongannya 

1. Pelaku Utama Pasar Modal. 

Pelaku utama pasar modal merupakan individu ataupun lembaga yang memainkan 

peran utama dalam transaksi di pasar modal. Pelaku utama pasar modal ialah para 

pihak yang mengadakan transaksi efek, yaitu emiten dan investor. 

a. Perusahaan yang Go Public (Emiten) 

Melalu pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang, baik 

berupa modal sendiri (equity) maupun modal pinjaman (bonds). Apabila ingin 
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memperoleh modal sendiri, maka perusahaan yang bersangkutan dapat 

menjual saham, dan bila ingin memperoleh pinjaman maka perusahaan dapat 

menjual obligasi. Untuk mendapatkan modal melalui penjualan saham atau 

pinjaman obligasi, maka perusahaan tersebut harus mencatatkan efeknya di 

pasar modal melalui  go public. 58  Perusahaan yang melakukan penawaran 

umum di  pasar modal  disebut emiten. Dana tersebut diperoleh dari 

masyarakat, baik perorangan maupun lembaga. Terdapat tiga tujuan 

pemanfaatan dana publik dalam pasar modal, yakni untuk perluasan usaha, 

perbaikan struktur modal dan untuk melaksanakan divestment atau pengalihan 

pemegang saham. 

b. Investor (Pemodal) 

Investasi berarti aktivitas penanaman modal, sedangkan investor merupakan 

orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan melakukan investasi atau 

penanaman modal, dan sering disebut pemodal. Pada dasarnya para investor 

adalah pihak yang memiliki kelebihan dana setelah sebagian dananya dipakai 

untuk konsumsi. Sejak pemerintah mendorong masyarakat (pengusaha) untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, istilah investor semakin memasyarakat. 

Melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing, kita mengenal investor 

domestik dan investor asing.  

 

Investor domestik adalah para pemodal yang berkedudukan, baik perorangan 

maupun badan hukum di Indonesia, sedangkan investor asing adalah orang 

atau badan hukum asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. 

Penanaman modal (investasi) yang dimaksud adalah melakukan penanaman 
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modal secara langsung (direct investment) untuk mendirikan atau 

mengoperasikan perusahaan yang dapat memproduksi barang atau jasa yang 

diperlukan masyarakat.59 Berdasarkan tujuan investasi, maka para investor di 

pasar modal  dapat dikelompokan menjadi empat kelompok, yakni untuk 

memperoleh dividen, untuk berdagang, untuk memiliki perusahaan, dan untuk 

berspekulasi. 

 

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Berkembangnya aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di pasar 

modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal.  Lembaga 

penunjang pasar modal memiliki fungsi di antara emiten dan pemodal. Mereka 

menyediakan jasa yang diperlukan oleh emiten atau investor, atau untuk kedua-

duanya.60 Lembaga-lembaga penunjang itu antara lain: 

a. Biro Administrasi Efek (BAE) 

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah salah satu lembaga penunjang pasar 

modal yang memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan 

administrasi perdagangan efek, baik pada pasar perdana maupun pada pasar 

sekunder. Sebagai lembaga penunjang, BAE menyediakan jasa/pelayanan 

kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-

efek emiten tertentu. Penyerahan efek kepada yang berhak dan menerima 

efek untuk disimpan oleh BAE adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

oleh BAE. Selain itu BAE juga menyampaikan laporan tahunan kepada 

emiten tentang posisi efek-efek yang ditawarkan oleh emiten kepada 
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masyarakat dengan biaya yang lebih ekonomis daripada administrasi tersebut 

dilakukan sendiri oleh emiten.61 

 

Lingkup kegiatan dari BAE adalah memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada Emiten dan masyarakat pemodal pada umumnya. BAE wajib 

menjaga sebaik-baiknya setiap efek maupun catatan pembukuan yang 

ditanganinya, serta membuat salinan dari catatan pembukuan efek-efek dan 

menyimpannya di tempat tersendiri yang aman. BAE dan Emiten sama-sama 

bertanggung jawab kepada setiap efek atas kerugian yang terjadi akibat 

kelalaian di dalam melakukan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam 

kontrak Emiten dan BAE.62 Pihak yang boleh menyelenggarakan kegiatan 

usaha sebagai BAE adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum 

Perseroan Terbatas (PT)
63

 yang harus mendapat izin usaha dari OJK. 

 

b. Kustodian (Tempat Penitipan Harta)  

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta 

lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, dividen, 

dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang 

rekening yang menjadi nasabahnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai 

kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusahaan efek 

atau bank umum yang telah mendapat persetujuan.
64

 Kustodian yang 

menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan 
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efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan 

kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening tersebut. Undang-

Undang mensyaratkan agar efek yang dititipkan pada kustodian wajib 

dibukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari 

harta kustodian tersebut.
65

  

 

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada 

rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang 

diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Apabila pemegang rekening 

mengalami kerugian atas kesalahan pihak kustodian, maka pihak kustodian 

wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut. Sebagai 

lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa:66 

1. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat 

berharga (efek). 

2. Mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat. 

3. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk 

kepentingan pihak yang diwakilinya. 

4. Mengamankan pemindahtanganan efek 

5. Menagih dividen saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan 

dengan surat berharga yang diitipkan. 

 

c. Wali Amanat (Trust Agent) 

Wali Amanat (Trust Agent) adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili 

kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali 
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amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, wali amanat 

juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi 

(RUPO). Kewajiban utama wali amanat adalah mewakili para pemegang 

obligasi dan sekuritas kredit, baik di dalam maupun di luar pengadilan 

mengenai pelaksaanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas kredit 

sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak perwaliamanatan, atau 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Wali amanat bertanggung jawab kepada para pemegang obligasi atau 

sekuritas kredit untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, 

kecerobohan atau tindakan-tindakan yang disebabkan oleh adanya 

pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas-tugas wali 

amanat sebagaimana tercantum di dalam kontrak perwaliamanatan. Peranan 

wali amanat diperlukan dalam setiap emisi obligasi karena pemegang 

obligasi jumlahnya begitu banyak sehingga tidak mungkin dapat membuat 

kontrak dengan emiten secara terpisah.67 

 

3. Profesi Penunjang Pasar Modal 

Profesi penunjang pasar modal adalah lembaga profesi yang arena fungsinya 

dapat memberikan pemeriksaan, penilaian atau nasihat-nasihat kepada para pelaku 

pasar modal. 68  Dalam melaksanakan tugasnya, profesi penunjang wajib 

memberikan pendapat atau penilaian yang independen, dilakukan secara 

profesional dan bebas dari pengaruh dari pihak yang memberikan tugas dan 

menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut atau afiliasinya, 
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sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif atau wajar. 69 Profesi 

penunjang pasar modal antara lain:  

a. Akuntan 

Tugas akuntan adalah memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten. Atas hasil pemeriksaan ini 

akuntan akan memberikan pendapatnya. Ada empat macam pendapat akuntan 

publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Unqualified Opinion (wajar tanpa syarat). Pendapat ini diberikan apabila 

laporan keuangan telah disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi 

Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan. 

2. Qualified Opinion (pendapat kualifikasi). Atas laporan keuangan yang 

diperiksanya, akuntan publik memberikan pendapat yang wajar, dengan 

kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tdak sesuai 

dengan Prinsip-Prinsip akuntansi Indonesia. 

3. Adverse Opinion (pendapat tidak setuju). Dalam hal ini akuntan public 

tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut. 

4. Disclaimer of Opinion. Dalam hal ini akuntan public menolak memberi 

pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini 

terjadi karena akuntan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat 

dipergunakan untuk memberi pendapatnya secara profesional seperti 

yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).70 
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b. Konsultan Hukum 

Adalah pihak independen yang dipercaya karena keahlian dan integritasnya. 

Hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan konsultan hukum 

sekurang-kurangnya meliputi berikut ini: 

1. Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahan. 

Penelitian lebih ditekankan pada keabsahan tersebut baik material 

maupun formal. 

2. Penyetoran modal oleh pemegang daham sebelum go public, konsultan 

hukum akan meneliti kebenaran telah disetornya modal perusahaan 

seperti yang tertulis dalam angggaran dasar. 

3. Pemilikan izin usaha. Konsultan hukum akan meneliti apakah 

perusahaan telah memiliki izin usaha yang sah dan perusahaan 

beroperasi sesuai dengan izin usaha yang diperolehnya. 

4. Status kepemilikan atas aktiva perusahaan terutama harta tetap, perlu 

diketahui status kepemilikannya. Apakah milik perusahaan , disewa atau 

atas nama pihak lain. 

5. Perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. 

Perjanjian-perjanjian tersebut perlu dipastikan apakah pembuatannya sah 

dan mengikat secara hukum. 

6. Gugatan atau tuntutan. Apakah perusahaan dan/atau direksi perusahaan 

sedang dalam suatu perkara atau tidak. Apabila ada, dijelaskan pula 

perkara yang dihadapinya itu. Hal-hal yang demikian merupakan 

informasi bagi calon pemodal dan menjadi salah satu yang 
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dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemodal 

bagi perusahaan yang menawarkan sahamnya.71 

Aspek keterbukaan emiten dari segi hukum oleh konsultan hukum 

diungkapkan dalam suatu laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dan 

laporan pendapat hukum (legal opinion), sebagai suatu hasil kerja yang 

professional, sesuai dengan standar profesi yang berlaku.72 

c. Perusahaan Penilai (Appraisal) 

Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi penunjang 

pasar modal adalah memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai 

wajar suatu aktiva (harta milik perusahaan). Penilaian ini diperlukan sebagai 

bahan informasi bagi investor dalam menentukan keputusan investasi. Peran 

perusahaan penilai diperlukan sebagai tolok ukur yang digunakan dalam 

menilai suatu perusahaan go public, apakah perusahaan tersebut memiliki 

nilai yang wajar. Dengan mengetahui nilai wajar suatu perusahaan go public 

akan membantu para investor dalam menganalisis harga saham. 

d. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor 3 tentang Peraturan Jabatan 

Notaris. Peranan notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham, 

notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan 

apabila diinginkan oleh para emiten, Notaris juga berperan dalam oembuatan 

perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antarpenjamin emisi efek dan 
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perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris harus 

berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian 

penanggungan.73  

e. Perusahaan Efek 

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai 

penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan/atau manajer 

investasi.
74

 Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan 

efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Dalam 

Undang-Undang Pasar Modal, dikenal tiga jenis perusahaan efek,
 75

 yakni: 

1. Penjamin emisi efek (underwriter), adalah pihak yang membuat kontrak 

dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan 

emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak 

terjual. Biasanya penjamin emisi bertindak sebagai penjamin dan 

membantu emiten dalam proses emisi, dan jika efek yang ditawarkan 

tidak habis terjual, maka penjamin emisi (underwriter) bertanggung 

jawab untuk membeli seluruh sisa efek yang belum terjual tersebut. 

2. Perantara Pedagang Efek (PPE), adalah pihak yang melakukan kegiatan 

usaha jual beli efek untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. (lihat 

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Jasa yang 

diberikan PPE dapat berbentuk jasa keperantaraan dengan menjalankan 

amanat maupun amanat beli dari nasabahnya dengan memperoleh 
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imbalan tertentu. Di samping itu, PPE dapat juga bertinda sebagai 

pedagang dengan melakukan transaksi efek atas namanya sendiri. 

3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi 

kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana 

pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer 

investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat 

dilaksanakan secara terpisah maupun bersama-sama dengan kegiatan 

lainnya yaitu penjamin emisi dan perantara perdagangan efek.
76

 

Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi didasarkan pada 

kontrak antara manajer investasi dengan nasabahnya.
77
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F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaksi efek di pasar sekunder umumnya melibatkan dua pihak utama, yaitu 

investor pemilik saham yang telah memiliki saham lebih dulu sebagai pihak 

penjual dan investor pembeli saham yang akan membeli saham dari investor 

pemilik saham di BEI melalui perantara perdagangan efek. Dalam proses 

transaksi inilah peralihan hak milik atas saham terjadi. Transaksi efek di pasar 

sekunder saat ini telah menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat, di mana 

segala perdagangan saham dilakukan secara elektronik. Investor pembeli saham 

perlu memahami proses perdagangan tanpa warkat dan kapan momen hak milik 
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atas saham beralih kepadanya, karena peralihan saham pada sistem perdagangan 

tanpa warkat tidak lagi ditandai dengan peralihan seftifikat bukti hak milik secara 

fisik. Hal ini sangat penting bagi investor pembeli saham karena dalam bila timbul 

masalah berkaitan dengan kepemilikan saham di kemudian hari, maka pembuktian 

hak milik saham selain dilakukan oleh pihak BEI, KSEI dan KPEI selaku tiga 

lembaga pelaksana transaksi efek di BEI, juga harus dibuktikan oleh investor 

selaku pemilik saham. Proses peralihan hak milik juga harus jelas mengingat ini 

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah investor. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan 

konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. 

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat 

menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

mempertanggung jawabkan kebenarannya.82 Penelitian hukum merupakan proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab  isu hukum yang dihadapi,83 Dalam suatu penulisan ilmiah 

atau skripsi agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat 

metode ilmiah, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

metodologi penulisan sebagai berikut: 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif 

menggunakan studi kasus hukum normatif, mengkaji hukum yang dikonsepkan 
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sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi perilaku 

setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis 

bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, 

undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan 

lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-

pihak yang berkepentingan.84 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif. Penelitian hukum 

deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap 

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, 

atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat. 85 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan 

melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses peralihan hak milik atas saham dalam transaksi efek di 

pasar sekunder melalui sistem perdagangan tanpa warkat pada Bursa Efek 

Indonesia. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini 
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dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan hal yang dibahas 

dalam penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data  

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikn prespeksi mengenai apa 

yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.86  Jenis data penelitian 

hukum yang dikenal oleh para penstudi hukum di Indonesia selama ini yaitu 

berupa data primer, sekunder dan tersier, yang kesemuanya merupakan hasil 

adopsi/pinjaman dari kategorisasi jenis data yang digunakan oleh tradisi ilmu-

ilmu sosial.87  Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. 88  Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 
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c. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2013 Tentang 

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa; 

f. Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 Tentang  Transaksi Efek 

g. Peraturan Bapepam No.VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian 

h. Peraturan Kliring dan Penjamin Efek Indonesia Nomor II-1 tentang 

Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat. 

i. Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian 

Sentral, Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor 

KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 1 Juni 2012; 

j. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00005/BEI/01-

2011 Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.89 Bahan hukum sekunder yang terutama adalah 

buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum 

dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi 
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tinggi.90 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan 

buku-buku teks, kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan 

peralihan hak milik dan pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Selain bahan 

hukum di atas, juga dilakukan wawancara dengan Bapak Fahmi Al-Kahfi selaku 

Executive Trainer dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar 

Lampung. Wawancara ini dilakukan untuk mendukung bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah 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 

dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan peralihan hak milik dan 

pelaksanaan pasar modal di Indonesia. 

2. Studi Dokumen 

Studi Dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang 

berupa surat keputusan, surat edaran dan lain-lain yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 
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F. Sistematika Penelitian 

 

Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang diambil oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Inventarisasi Data 

Pada tahapan pertama ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak 

mungkin, berupa perundang-undangan, peraturan selain perundang-undangan, 

bahan-bahan pustaka, dan bahan hukum lainnya yang tentunya berkaitan dengan 

tema penelitian. 

2. Pengklasifikasian dan Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data, tahapan selanjutnya adalah memisahkan data 

penelitian primer atau data sekunder. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah 

arus berfikir penelitian. 

 

G. Penyusunan Penelitian 

Setelah melakukan pengolahan data, tahapan berikutnya adalah penyususnan 

penelitian berupa laporan yang sistematis. Data yang sudah terkumpul dan 

diklasifikasi akan dianalisa sehingga menghasilkan laporan yang sistematis. Tidak 

lupa juga dalam tahapan ini peneliti akan memberikan argumentsi atau pemikiran 

kritis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

 

H. Analisis Hasil 

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
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perundang-undangan, sumber hukum lainnya serta berbagai sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. Analisi secara kualitatif juga menguraikan data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 

tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.91 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Peralihan hak milik saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat terjadi 

pada saat proses pemindahbukuan (book entry settlement) di tahap 

penyelesaian transaksi. Peralihan hak milik dalam perdagangan saham melalui 

sistem perdagangan tanpa warkat tidak melibatkan warkat secara fisik, tetapi 

hanya berupa pemindahbukuan kode-kode yang melambangkan saham secara 

elektronik dari rekening efek investor selaku penjual kepada rekening efek 

investor selaku pembeli secara elektronik melalui sistem C-BEST milik KSEI. 

Ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal 

memungkinkan peralihan hak milik saham dilakukan melalui 

pemindahbukuan secara elektronik, dan mengesampingkan ketentuan 

peralihan hak milik saham sebagai benda bergerak tidak berwujud yang diatur 

dalam KUH Perdata (Lex Specialis Derogat Legi Generali).  

 

Dalam hal pembuktian hak milik, sistem perdagangan tanpa warkat telah 

meniadakan warkat dari bagian perdagangan saham dan warkat tersebut telah 

dikonversikan menjadi data elektronik, yang mana sebelumnya warkat 
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tersebut merupakan bukti kepemilikan sah atas saham. Maka, pada sistem 

perdagangan tanpa warkat, konfirmasi tertulis yang didapatkan investor dari 

KSEI melalui perusahaan efek merupakan bukti kepemilikan sah atas saham 

yang diperjualbelikan. Konfirmasi tertulis yang diberikan kepada investor 

selaku nasabah perusahaan efek merupakan hasil cetak dari konfirmasi yang 

diberikan KSEI kepada perusahaan efek sebagai pemegang sub-rekening efek 

pada KSEI melalui sistem elektronik. Konfirmasi tertulis sebagai bukti 

kepemilikan dapat dipersamakan dengan warkat yang dalam KUH Perdata 

digolongkan sebagai akta otentik, karena konfirmasi memenuhi unsur-unsur 

akta otentik yang diatur KUH Perdata. Penggunaan konfirmasi tertulis, yang 

dalam Undang-Undang ITE dipandang sebagai dokumen elektronik, sebagai 

alat bukti juga dijamin keabsahannya oleh Undang-Undang ITE. Hal ini 

semakin menguatkan konfirmasi tertulis sebagai alat pembuktian kepemilikan 

yang sah dalam perdagangan efek. 

 

2. Perlindungan hukum bagi investor terhadap kegagalan sistem penyelesaian 

transaksi dan risiko gagal bayar serta gagal serah dilaksanakan secara 

preventif dan represif. Risiko kegagalan sistem penyelesaian transaksi dapat 

diminimalisir dengan perawatan terhadap perangkat sistem perdagangan 

secara berkala. Sedangkan risiko gagal bayar dan gagal serah akibat kelalaian 

perusahaan efek dan bank kustodian sudah dapat dihindari, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian 

Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara 

Pedagang Efek, yang secara khusus mengaatur agar perusahaan efek dan bank 

kustodian untuk menyimpan efek investor yang menjadi nasabah mereka 



101 
 

secara terpisah dan dictatkan secara tersendiri. Adapun penyelesaian perkara 

dalam pasar modal dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Pasar Modal 

dan Undang-Undang OJK. Saat ini telah tersedia lembaga penyelesaian 

sengketa pasar modal yang bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia 

(BAPMI). BAPMI merupakan lembaga yang memberikan jasa penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yaitu melalui mediasi, adjudikasi, pendapat 

mengikat dan arbitrase. Sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan 

melalui BAPMI akan diputus menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase 

BAPMI. 

 

B. Saran 

 

 

Saran-saran yang ditawarkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Investor hendaknya dapat memahami proses perdagangan saham melalui 

sistem perdagangan tanpa warkat saat memutuskan untuk menanamkan 

modalnya di pasar modal. Pemahaman tentang proses perdagangan saham 

melalui sistem perdagangan tanpa warkat dari segi hukum, serta akibat-akibat 

hukum yang timbul, yaitu peralihan hak milik dan pembuktian hak milik, 

sangat penting bagi investor yang ingin bertransaksi di pasar modal. 

Pemahaman dapat dilakukan dengan mencermati peraturan-peraturan yang 

terkait yang dikeluarkan baik oleh pemerintah, OJK, maupun oleh lembaga 

self regulatory organization pasar modal Indonesia yaitu BEI, KPEI dan 

KSEI. Investor juga harus memantau setiap informasi terkini yang terjadi di 

pasar modal, informasi tersebut dapat diperoleh dari perusahaan efek dan/atau 
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bank kustodian tempat investor terdaftar sebagai nasabah. Investor juga harus 

cermat dalam menyimpan segala bukti transaksi perdagangan saham miliknya, 

hal ini untuk menghindari kerugian dari timbulnya masalah di kemudian hari. 

 

2. Perusahaan efek dan bank kustodian hendaknya dapat mengedukasi para 

investor yang menjadi nasabah mereka mengenai pelaksanaan perdagangan 

saham, dengan menyediakan informasi yang tepat dan real time. Perusahaan 

efek dan bank kustodian selaku pihak yang mewakili investor di bursa efek 

juga harus menjaga amanat investor sebaik-baiknya dalam mengelola efek 

investor, yang dapat dilakukan dengan menjunjung prinsip keterbukaan dan 

kehati-hatian dalam mengelola efek milik investor.  

 

3. Pemerintah bersama-sama dengan OJK, BEI, KPEI dan KSEI hendaknya 

dapat mengedukasi investor mengenai proses perdagangan saham melalui 

sistem perdagangan tanpa warkat, perkembangan-perkembangan terkini 

mengenai hukum pasar modal. Hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan 

akses informasi yang cepat, terkini dan mudah dipahami bagi investor yang 

mungkin masih awam mengenai hukum pasar modal. Pemerintah bersama-

sama dengan OJK, BEI, KPEI dan KSEI juga perlu terus mengawasi, 

membina dan mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan saham  

hal ini dapat dilakukan dengan pembaruan peraturan pelaksanaan pasar modal 

sesuai dengan perkembangan terkini di pasar modal, mengevaluasi dan 

mensosialisasi para pihak pelaku pasar modal. 
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