
1 
 

 

 

 

SEMINAR “HOW TO INVEST  
DI INDONESIA STOCK 

EXCHANGE “ 
Author: Emmy Yuhassarie Ruru, S.H., LL.M. 

 
 

Bagi sejumlah besar masyarakat Indonesia masalah penanaman modal 
melalui bursa efek masih merupakan barang baru. Apalagi baru setahun 

belakangan ini bursa efek menjadi “the bell of the ball” dalam berbagai diskusi 
formal maupun informal terutama di pertengahan tahun 1989 pesatnya 
perkembangan pasar modal yang mengejutkan diikuti oleh gejolak rasa ingin 
tahu masyarakat untuk terlibat dalam transaksi di dalamnya belum diimbangi 
dengan informasi dan pengetahuan yang memadai sehingga lebih banyak 
didasari sikap spekulatif semata. 

Dilatarbelakangi oleh masalah tersebut pusat pengkajian hukum 
terpanggil untuk memberikan gambaran dan informasi tentang seluk-beluk 
pasar modal kepada masyarakat dengan mengadakan seminar mengenai “How 
to Invest In Indonesia Stock Exchange” yang diselenggarakan di gedung 
danareksa pada tanggal 28 dan 29 Agustus 1989, yang dibuka oleh Menteri 
Muda keuangan Drs. Nasrudin Sumintapura, MA. 

Topik-topik yang disajikan dalam seminar ini adalah: 

⎯ Capital Market Instrument 

⎯ Prosedur Dan Tata Cara Perdagangan Efek Di Indonesia 

⎯ The Implementation of The Requirements and Procedures to Go Public 
⎯ Minimum Investor’s Protection  
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⎯ Certain Legal Issues Related to Going-Public.  

⎯ Manfaat Bursa Efek Swasta Bagi Pembangunan Nasional  

⎯ How Hongkong Sees the Investment Prospect in Indonesia Capital Market  

⎯ Singapore Stock Exchange: Cases & Experience. 

Dalam seminar ini para peserta tampaknya lebih tertarik pada penyajian 
aspek-aspek hukum yang teknis sifatnya yang mana dapat memberi mereka 
pengetahuan praktis hal ini banyak dijabarkan dalam makalah-makalah yang 
disampaikan oleh Drs. Hendrikus Barus, MBA (Kepala Biro Pendaftaran 
Emisi BAPEPAM), Drs. E.A. Koetin (Pimpinan Harian Bursa Paralel), dan 
Drs. Hasan Zen Mahmud, MBA (Kepala Bagian Penyelenggara Bursa 
BAPEPAM). Mereka memberikan gambaran serta pengertian pokok mengenai 
instrumen-instrumen dalam transaksi di bursa bagaimana prosedur serta tata 
cara penyelenggaraan perdagangan efek serta persyaratan-persyaratan tertentu 
yang harus dipenuhi baik oleh pihak investor maupun pencari dana. 

Selain itu Drs. Basjiruddin A. Sarida (Direktur Bursa Efek Surabaya) 
menyampaikan peninjauan sebuah tema yang sifatnya lebih makro yaitu 
tentang peranan bursa efek swasta dalam pembangunan nasional dengan 
membantu dan memacu aktivitas perekonomian sehingga tidak terpusat hanya 
di ibukota saja bursa efek puasa adalah mitra pemerintah yang turut serta 
menyempurnakan struktur dan efisiensi pasar modal dalam mengalokasikan 
dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan devisa negara. 

Drs. Djoko Koesnadi, MPA (Kepala Biro Hukum BAPEPAM) dan 
Kartini Muljadi, S.H (notaris) dalam seminar ini tampil sebagai penyaji 
makalah yang paling sarat dengan tema hukum masalah perlindungan para 
investor di pasar modal dan beberapa permasalahan hukum tertentu 
dikemukakan di dalam Sajian mereka salah satunya adalah mengenai alternatif 

yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan sengketa setelah main of 

seven of dispute melalui suatu komite sebagaimana diatur dalam pasal 18 
keputusan menteri keuangan nomor 1253 KKM 0131988 di mana komite 
tersebut kurang lebih sama dengan fungsi Perwasitan (arbitrase) yang sifatnya 
opsional. 

Hal lain yang patut dicatat dari apa yang dikemukakan mereka adalah 
mengenai perlindungan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat 
membeli saham keterbukaan ini bukan hanya mencakup laporan keuangan 
perusahaan dan Prospektus akan tetapi juga bekal pengetahuan mengenai 
aturan aturan hukum juga diperlakukan dalam mekanisme pasar modal di sini 
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peran berbagai pihak harus terkonsolidasi pemerintah sebagai pemegang 
otoritas pusat pihak emiten dan lembaga lembaga Penunjang yang terkait 
secara profesional seperti akuntan publik konsultan hukum maupun Penjamin 
emisi penekanan peran lembaga Penunjang dalam mengevaluasi keadaan 
kesehatan emiten seperti yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu 
kecenderungan penerapan sistem yang dianut oleh security eksyen komisi di 
Amerika Serikat para lembaga menunjang Penunjang pasar modal karena 
posisi mereka sebagai pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat 
dalam mewujudkan keterbukaan itu maka harus pula dapat 
mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan tindakan perbuatan 
apabila timbul gugatan hukum. 

Philip Brewer, MBA (Vice presiden PT Jardine Fleming Nusantara 
Finance), dan George E.K Teo, FCA, CPA (Chairman Of Singapore Stock 
Exchange) hadir pula dengan wawasan terhadap pasar modal Indonesia dari 
kaca mata mereka sebagai pihak asing menurut mereka ketegasan peraturan 
dan ketentuan hukum mengenai pasar modal khususnya mengenai larangan 
atau kebolehan investor asing untuk membeli saham adalah masalah yang 
penting diperhatikan selain itu dalam pandangan mereka dinamika yang ada 

dalam “emerging stock market” di mana terdapat fluktuasi yang wajar dari harga 
saham seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia membuat aktivitas 
transaksi dalam pasar modal menjadi menarik dan hidup hal inilah seperti yang 
dikemukakan Philip Brewer, yang justru menarik minat para investor asing 
untuk melakukan investasi melalui pasar modal. 

Mengingat acara ini diselenggarakan dalam bentuk seminar maka 
memang tidak terdapat diskusi yang intens mengenai detil permasalahan yang 
khusus dengan perspektif objektif penyampaian materi lebih diarahkan pada 
penyebaran informasi berkenaan dengan seluk-beluk pasar modal mengingat 
bahwa hal ini masih tergolong Balu baru bagi masyarakat di Indonesia. 

SIMPOSIUM “PASAR MODAL INDONESIA, KEBUTUHAN 
AKAN PENATAAN DAN PENGAWASAN REGULASI SEBAGAI 
SUATU ALTERNATIF”. 

Sebagai lanjutan dari seminar mengenai “How to Invest In Indonesia Stock 

Exchange” terbersit ide Pusat Pengkajian Hukum untuk memunculkan 
permasalahan yang lebih detil dengan bentuk penyajian yang lebih mana 
menekankan pada diskusi yang intensif mengenai masalah-masalah seputar 
pasar modal aspek-aspek hukum ditampilkan secara lebih padat dalam 
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Simposium yang dibuka oleh sekertaris jendral departemen keuangan pada 
tanggal 10 dan 11 November 1989 di Hyatt Aryaduta. 

Untuk Simposium ini topik-topik yang kami angkat adalah: 

⎯ Berbagai ‘Missconduct’ Dalam Transaksi Di Bursa Saham Dan 
Penanggulangannya  

⎯ Pentingnya Kode Etik Dalam Transaksi Pasar Modal 

⎯ Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Modal 
Sehubungan Dengan Usaha Pemerataan Pendapatan 

⎯ Seberapa Jauh Keterkaitan Pasar Bursa Indonesia Dengan Pusat-Pusat 
Perdagangan Saham Internasional Tanggung Jawab Dan Sanksi Bagi Akuntan 
Publik Disclosure Obligation, 

⎯ Isu ‘Take Over’ Dalam Pembelian Saham Di Bursa  

Pasar modal Indonesia yang bullish menimbulkan berbagai tanggapan 
baik yang bernada positif maupun negatif. Di kalangan para ahli hukum 
banyak dipertanyakan kerangka serta aturan hukum Mat Tam apakah yang 
diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan pasar modal regulasi atau 
kah di regulasi yang merupakan alternatif terbaik. 

Simposium ini dimulai oleh Drs. E.A Koetin (Pimpinan Harian Bursa 
Paralel) dengan mengungkapkan tema yang sangat akrab dengan masalah 

hukum yaitu tentang berbagai penyimpangan (missconduct) yang mungkin 

terjadi dalam transaksi di bursa khususnya di kalangan para conflict of interest 
antara kewajibannya untuk melaksanakan perintah nasabahnya di satu pihak 

dan tujuan profit making baginya sehingga status ke perantaraannya kabur. 

Sri Indrastuti Hadiputranto, SH, LL.M juga menyajikan makalah yang 
berhubungan dengan hal itu yakni mengenai peranan kode Ethic dalam 
transaksi di bursa yang selayaknya harus mencakup peran masing-masing pihak 
yang terlibat baik emiten pemodal Penjamin Amy si wali amanat Penanggung 
Pialang biro administrasi efek maupun lembaga lembaga Penunjang lain seperti 
akuntan publik notaris maupun konsultan hukum sesempurna apapun 
perangkat hukum implementasinya akan berpulang pada kesadaran individu 
yang bersangkutan oleh karena itulah kode Etik sangat diperlukan seorang 

sarjana hukum dalam memberikan jasanya pada perusahaan yang akan go public 

harus mempertimbangkan apakah terdapat conflict of interest dengan 
perusahaan tersebut selain itu dalam memberikan pendapat hukum seorang 
konsultan hukum haruslah menempatkan dirinya pada posisi yang objektif 
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penting untuk disadari bahwa selain di satu pihak memberikan jasa pada 

perusahaan yang akan go public konsultan hukum mengemban tanggung jawab 
yang lebih besar yaitu melindungi masyarakat luas dari pemalsuan atau 
manipulasi informasi yang menyesatkan. 

Masalah disclosure-obligation yang tetap favorit di masyarakat juga 
dikemukakan secara lebih khusus dalam simposium ini. Sengaja Pusat 
Pengkajian hukum mempertemukan pihak akuntan yang diwakili oleh Drs. 
Haryanto Sahari (Kantor Akuntan Hadisutanto) dengan pihak konsultan 

hukum yang diwakili oleh Noorjahan Meurling, LL. B, LL.M (Law Firm 

Martelli Mc.Kegg Wells & Cormack), mengingat bahwa akuntan publik dan 
konsultan hukum adalah lembaga-lembaga penunjang yang saling mengisi 
dalam terwujudnya keterbukaan informasi pasar modal melalui analisa 
penilaian maupun laporan yang mereka kemukakan mengenai keadaan suatu 
perusahaan yang akan memasyarakatkan sahamnya. 

Drs. Haryanto Sahari mengemukakan bahwa selama ini masih banyak 
kesan dan tanggapan yang negatif dari masyarakat tentang peran akuntan 

publik dalam proses keterbukaan dari perusahaan yang akan go public seringkali 
hal ini terjadi karena tanggung jawab akuntan publik dikacaukan pada 
tanggung jawab yang selayaknya dipikul oleh manajemen dalam perusahaan 
yang bersangkutan ditegaskan oleh nya bahwa akuntan publik hanya 
bertanggungjawab atas pendapatnya mengenai keadaan keuangan perusahaan 
yang secara objektif telah diperiksa nya berdasarkan prinsip prinsip akuntansi 
Indonesia norma pemeriksaan akuntan kode Ethic akuntan serta aturan 
hukum yang umum. 

Dalam session yang sama Noorjahan Meurling mengatakan bahwa 

sebuah perusahaan yang telah memutuskan untuk go public harus menerima 
konsekuensi terjadinya suatu perubahan karakter, karena berarti membuka 
ambil kepemilikan publik yang membeli saham sahamnya kewajiban-kewajiban 
baru akan muncul mengikuti perubahan karakter tersebut antara lain adalah 

disclosure-obligation terhadap masyarakat investornya mereka berhak untuk 
memperoleh informasi akan keadaan perusahaan baik sebelum maupun 
setelah mereka memutuskan untuk membeli saham informasi itu antara lain 
adalah informasi keuangan perusahaan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 

dalam perusahaan (significants events) seperti penjualan aset perusahaan 
maupun perusahaan maupun perubahan struktur direksi dan manajemen yang 

menarik adalah kewajiban akan on going report, karena selama perusahaan itu 
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berdiri tentunya berbagai kejadian mungkin terjadi untuk itu masyarakat 

investor berhak mendapat informasi yang sifatnya continue dan uptodate. 

Dr. Irzan Tandjung (Asisten Satu Menko Ekuin Bidang Pengawasan 
Dan Pembangunan) serta Drs. Agustiar Zubir (Sekertaris BAPEPAM) yang 
menggantikan Drs. Marzuki Usman, MA (Ketua BAPEPAM) yang 
berhalangan hadir, mewakili pihak pemerintah untuk di satu pihak 
mendengarkan bahasan yang dapat dijadikan masukan maupun memberikan 
penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah mengenai pasar modal dalam 
perspektif yang lebih luas sehubungan dengan paket-paket Deregulasi yang 
ditetapkan pemerintah belakangan ini maka selain upaya menekankan efisiensi 
disegala sektor pembangunan meningkatkan daya saing industri dalam negeri 
untuk menembus pasar dunia juga yang sangat berkaitan erat dengan pasar 
modal adalah upaya menggalakkan sarana sumber pembiayaan dalam negeri. 

Dalam Simposium ini Irzan Tandjung mengatakan tentang pentingnya 
disediakan suasana dan peluang yang sehat dalam mendorong pertumbuhan 
pasar modal bukan intervensi dan pengaturan yang berlebihan akan tetapi 
disisi lain pengawasan dari pemerintah terhadap pasar modal yang 
dilaksanakan dengan konsekwen konsisten serta efisien adalah suatu hal yang 
mutlak perlu hal ini dapat dimengerti karena pasar modal Indonesia masih 
dalam proses memperkuat fondasi dan mencari bentuk dan strukturnya yang 
lebih terarah. 

Sebagai session pamungkas, Fred. B.G. Tumbuan, S.H (Kantor 
Konsultan Hukum Tumbuan Dan Associate) hadir untuk menyampaikan tema 

yang sedikit lain yaitu tentang take over perusahaan melalui transaksi saham 
baik over di sini adalah pengambil alihan kekayaan perusahaan secara tidak 
langsung yaitu dengan menguasai seluruh atau sebagian besar dari saham-
saham perseroan. Over ini bisa menuju ke arah horisontal merger vertikal 
merger atau bahkan konglomerat merger walaupun di Indonesia kasusnya 
belum banyak akan tetapi sudah perlu dipikirkan perangkat hukum untuk 

mengatur masalah ini mengingat bahwa take over dapat menghilangkan sifat 
independen perusahaan yang mayoritas atau seluruh sahamnya diambil alih 
hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial bagi kehidupan 
perekonomian secara global di mana dapat mengacaukan persaingan harga 
yang sehat yang pada akhirnya masyarakat lah yang dirugikan antara lain 
timbulnya monopoli atau oligopoli. 
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Hadir selaku pihak pembahas adalah Philip Shah (Kantor Akuntan Hadi 
Sutanto), Dr. Idwan Ganie, SH (Kantor Konsultan Hukum Ganie 
Surowidjojo), A. Zen Umar Purba, SH, LL.M (Kantor Konsultan Hukum Ali 
Budiarjo Nugroho Reksodipuro), Drs. Djoko Koesnadi, MPA (Kepala Biro 
Hukum BAPEPAM) dan Irsan Nazaruddin, SH (Biro Hukum BAPEPAM). 
Mereka ini banyak sekali melontarkan pertanyaan dan ide ide yang inovatif 
sehingga merupakan masukan-masukan baru yang sangat bermanfaat. 

Dari makalah-makalah yang disampaikan oleh penyaji dan diskusi yang 
menyertai dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan pengaturan lebih lanjut 
mengenai pasar modal ini karena banyak hal-hal baru yang belum diatur tetapi 
perlu di ingat bahwa perlunya pengaturan di sini bukan hanya secara 
kuantitatif semata melainkan juga kualitatif dalam artian lebih merupakan 
suatu penyempurnaan terhadap peraturan yang sudah ada. 

 

Sumber: Newsletter No. 1/Tahun I/Februari, Seminar “How to Invest  
Di Indonesia Stock Exchange”, Penerbit PPH, 1990 

 

 

 

 


