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A. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Usman (1989), pasar modal 

adalah pelengkap disektor keuangan 

terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan 

lembaga pembiayaan. Pasar modal 

memberikan jasanya yaitu menjembatani 

hubungan antara pemilik modal dalam hal ini 

disebut pemodal (investor) dengan penjamin 

dana dalam hal ini disebut dengan nama 

emiten (perusahaan yang go public).  

Secara umum Pasar Modal adalah 

suatu sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk didalamnya adalah bank-bank 

komersial dan semua lembaga perantara 

dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-

surat berharga yang beredar. 

Dalam arti sempit, pasar modal 

adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) 

yang disiapkan guna memperdagangkan 

saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis 



surat berharga lainnya dengan memakai jasa 

para perantara (pialang) pedagang efek. 

Pasar modal yang akan diuraikan 

dalam diktat ini adalah suatu tempat 

pertemuan antara penawaran dengan 

permintaan surat berharga. Di tempat inilah 

pelaku pasar yaitu individu-individu atau 

badan usaha yang mempunyai kelebihan 

dana (surflus funds) melakukan investasi 

dalam surat berharga yang ditawarkan oleh 

emiten. Sebaliknya di tempat itu pula 

perusahaan yang membutuhkan dana 

menawarkan surat berharga dengan cara 

listing terlebih dahulu pada badan otoritas di 

pasar modal sebagai emiten.  

Dalam wawasan yang lebih luas, 

proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi 

oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal, 

mengingat transaksi dapat terjadi dimanapun 

juga. Meskipun demikian, dalam rangka 

menciptakan iklim usaha yang sehat dan 

dapat dipercaya, maka transaksi diatur dalam 

kerangka sistem yang terpadu dibawah 

kendali suatu pasar modal yang secara legal 

dijamin oleh undang-undang negara. Tanpa 

jaminan kepastian hukum dari negara, maka 



transaksi investasi tidak akan terlaksana dan 

tidak akan menghasilkan iklim yang 

kondusif. Jaminan yang diberikan negara 

akan mendorong pasar modal menjadi 

efisien. 

 

 

 

Transaksi investasi atau jual beli surat 

berharga di pasar modal dapat 

berbentuk: 

1. Utang Berjangka (Jangka 

Pendek/Panjang).  

Utang berjangka (jangka 

pendek/panjang) merupakan salah satu 

bentuk pendanaan dalam suatu entitas 

(badan usaha) yang dilakukan dengan 

menerbitkan surat berharga dan dijual 

kepada para pemilik dana ataupun para 

investor. Penerbitan surat berharga 

tersebut, dilakukan dengan cara 

mengeluarkan janji secara tertulis 

(notes) kepada para pihak untuk 

meminjam dana dengan disertai 

kewajiban membayar sejumlah balas 

jasa berupa bunga. Janji tertulis 



semacam itu dimungkinkan dan dijamin 

Hukum Dagang dan Hukum Perdata 

yang berlaku sah pada suatu negara.  

Disamping itu mekanisme yang 

berlaku dalam pasar modal memberikan 

jaminan kepada para investor, bahwa 

emiten merupakan entitas yang dapat 

dipercaya keandalannya dalam melunasi 

kewajiban tersebut.  

 

Dalam rangka pendanaan utang 

jangka panjang dikenal dua macam 

surat berharga, yaitu: 

a) Surat obligasi, merupakan surat 

pengakuan utang oleh suatu entitas 

(biasanya berbentuk badan usaha 

perseroan terbatas) dengan disertai 

janji memberikan imbalan bunga 

dengan rate tertentu. Obligasi 

berjangka biasanya mempunyai hari 

jatuh tempo yang relatif panjang, 

diatas tiga tahun.  

b) Sekuritas lainnya, terdiri dari 

berbagai jenis sekuritas yang 

biasanya disebut sekuritas kredit, 

misalnya: right, waran, opsi dan 



future. Sekuritas kredit mempunyai 

hari jatuh tempo relatif pendek, 

yang disebut berjangka menengah, 

yaitu antara 1 sampai 3 tahun. 

2. Penyertaan.  

Penyertaan merupakan salah satu 

bentuk penanaman modal pada suatu 

entitas (badan usaha) yang dilakukan 

dengan menyetorkan sejumlah dana 

tertentu dengan tujuan untuk menguasai 

sebagian hak pemilikan atas perusahaan 

tersebut.  

Badan usaha yang membutuhkan 

pendanaan, menerbitkan surat berharga 

dan dijual kepada investor yang 

mengakibatkan para investor tersebut 

dapat memiliki sebagian perusahaan 

sebesar jumlah surat berharga yang 

dikuasainya. Surat berharga semacam 

ini umumnya disebut saham (share).  

 

Sebagai investor mereka berhak 

mendapat pembagian keuntungan 

secara periodik dari perusahaan 

sebagaimana layaknya pemilik awal 

(pendiri), keuntungan ini disebut 



dengan dividen. Disamping hak yang 

terlekat dalam kepemilikan atas saham, 

terlekat pula kewajiban sebagai 

pemegang saham.  Sebagai suatu surat 

berharga, saham dapat diperjual-belikan 

setiap saat apabila saham tersebut 

dipandang likuid oleh para investor. 

Proses transaksi surat-surat berharga 

tersebut di atas, dilakukan oleh lembaga 

yang memberikan fasilitas jual beli 

saham ataupun obligasi yang disebut 

bursa. Semua pihak yang ikut terlibat 

dalam transaksi dibursa efek tersebut 

diatur dengan undang-undang. 

Pengaturan ini menyebabkan para 

emiten tidak boleh menawarkan 

sahamnya sendiri di lantai bursa tanpa 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

oleh pemegang otoritas pasar modal. Ini 

berarti, apabila suatu perusahaan 

bermaksud mengedarkan dan menjual 

surat berharga di bursa, maka 

perusahaan harus dapat memenuhi 

persyaratan tersebut.  

 

B. Peranan Pasar Modal 



Peranan pasar modal pada suatu 

negara dapat dilihat dari 5 (lima) aspek 

berikut ini: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi 

antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat 

berharga yang diperjual-belikan.  

Di tinjau dari segi lain, pasar modal 

memberikan kemudahan dalam 

melakukan transaksi sehingga kedua 

belah pihak dapat melakukan transaksi 

tanpa melalui tatap muka (pembeli dan 

penjual bertemu secara tidak langsung). 

Kemudahan tersebut dapat dilakukan 

dengan lebih sempurna setelah adanya 

sistem perdagangan efek melalui fasilitas 

perdagangan berkomputer. 

2. Pasar modal memberi kesempatan 

kepada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang 

diharapkan.  

Keadaan tersebut akan mendorong 

perusahaan (emiten) untuk memenuhi 

keinginan para investor untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi, 

pasar modal menciptakan peluang bagi 



perusahaan (emiten) untuk memuaskan 

keinginan para investor melalui 

kebijakan deviden dan stabilitas harga 

sekuritas yang relatif normal.  

Pemuasan yang diberikan kepada 

pemegang saham tercermin dalam harga 

sekuritas. Tingkat kepuasan hasil yang 

diharapkan akan menentukan bagaimana 

investor menanam dananya dalam surat 

berharga (sekuritas), sedangkan tingkat 

harga sekuritas  dipasar mencerminkan 

kondisi perusahaan.  

3. Pasar modal memberi kesempatan 

kepada investor untuk menjual 

kembali saham yang dimilikinya atau 

surat berharga lainnya. Dengan 

beroperasinya pasar modal para investor 

dapat melikuidasi surat berharga yang 

dimiliki tersebut setiap saat. Apabila 

pasar modal tidak ada, maka investor 

terpaksa harus menunggu pencairan surat 

berharga yang dimilikinya sampai 

dengan saat perusahaan dilikuidasi.  

Keadaan semacam ini akan menjadikan 

investor kesuliian mendapatkan uangnya 

kembali, bahkan tertunda-tunda dan 



berakibat menerima risiko rugi yang sulit 

diprediksi sebelumnya. Eksistensi 

operasi pasar modal memberikan 

kepastian dalam menghindarkan risiko 

rugi, yang pada dasarnya tidak satupun 

investor yang bersedia menanggung 

kerugian tersebut. Jadi, operasi pasar 

modal dapat menghindarkan 

ketidakpastian dimasa yang akan datang. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan 

kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan 

suatu perekonomian. Masyarakat 

umum mempunyai kesempatan untuk 

mempertimbangkan alternatif cara 

penggunaan uang mereka. Selain 

menabung, mereka dapat melakukan 

investasi melalui pasar modal, yaitu 

dengan membeli sebagian kecil saham 

perusahaan publik. Apabila saham 

masyarakat tersebut berkembang dan 

meningkat jumlahnya, maka ada 

kemungkinan bahwa masyarakat dapat 

memiliki saham mayoritas. 

5. Pasar modal mengurangi biaya 

informasi dan transaksi surat 



berharga.  

Bagi para investor, keputusan investasi 

harus didasarkan pada tersedianya 

informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya. Pasar modal dapat 

menyediakan kebutuhan terhadap 

informasi bagi para investor secara 

lengkap, yang apabila hal tersebut harus 

dicari sendiri akan memerlukan biaya 

yang sangat mahal. Dengan adanya pasar 

modal tersebut, biaya memperoleh 

informasi ditanggung oleh seluruh 

pelaku pasar bursa, dengan demikian 

biayanya akan lebih murah.  

  Biaya informasi tersebut diklafisikasi 

menjadi dua yaitu: 

a) Biaya pencarian (search costs) 

informasi tentang perusahaan 

(emiten). Termasuk didalamnya 

adalah biaya eksplisit, seperti biaya 

iklan untuk mengumumkan jual/beli 

saham. Disamping itu, harus 

diperhitungkan pula adanya biaya 

implisit, seperti waktu mencari 

calon pembeli atau calon investor. 

b) Biaya informasi (information costs) 



termasuk mencari inforrnasi tentang 

kelebihan alau kelemahan surat 

berharga suatu perusahaan publik. 

Informasi tersebut misalnya, 

bagaimana dividen suatu saham 

perusahaan. Dalam pasar modal 

yang efisien informasi itu semua 

dicerminkan dalam harga saham. 

Kelima aspek di atas memperlihatkan 

aspek mikro yang ditinjau dari sisi 

kepentingan para pelaku pasar modal. 

Namun demikian, peranan pasar modal 

dalam perekonomian nasional (tinjauan 

secara Makro Ekonomi) lebih luas 

jangkauannya.  

 

Peranan Pasar Modal dalam suatu 

perekonomian negara adalah sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Tabungan (Savings Function). 

Menabung dapat dilakukan dibawah 

bantal, celengan atau di bank. Tetapi 

harus diingat bahwa nilai mata uang 

cenderung akan turun di masa yang akan 

datang.  

Bagi penabung, metode yang akan 



digunakan sangat dipengaruhi oleh 

kemungkinan rugi sebagai akibat 

penurunan nilai mata uang, inflasi, dan 

risiko hilang. Apabila seseorang ingin 

mempertahankan nilai sejumlah uang 

yang dimilikinya, maka perlu 

mempertimbangkan agar kerugian yang 

bakal dideritanya tetap minimal.  

Dengan melihat gambaran tersebut, para 

penabung perlu memikirkan alternatif 

selain menabung yaitu investasi. Surat 

berharga yang diperdagangkan di pasar 

modal memberi jalan yang begitu murah 

dan mudah, tanpa risiko adanya 

penurunan nilai mata uang untuk 

menginvestasikan dana.  

Dana tersebut dapat digunakan untuk 

memperbanyak jasa dan produk-produk 

disuatu sektor perekonomian. Dengan 

membeli surat berharga, masyarakat 

diharapkan bisa mengantisipasi standar 

hidup yang lebih baik. Hal tersebut akan 

mempertinggi standar hidup suatu 

masyarakat.  

Contohnya, Jepang sesudah perang dunia 

II mementingkan tabungan, dan 



masyarakatnya membeli surat berharga 

di pasar modal. Hal tersebut 

menghasilkan perekonomian dengan 

standar hidup yang tinggi di Jepang, dan 

mengakibatkan kecemburuan sosial bagi 

negara lain. 

 

 

2. Fungsi Kekayaan (Wealth Function). 

Pasar modal adalah suatu cara untuk 

menyimpan kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek sampai 

dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali.  

Cara ini lebih baik karena kekayaan itu 

tidak mengalami depresiasi (penyusutan) 

seperti aktiva lain. Contohnya, mobil, 

gedung, kapal laut, dan aktiva lainnya. 

Semakin bertambah umur kekayaan 

tersebut akan semakin besar nilai 

penyusutannya.  

Akan tetapi obligasi, saham, deposito, 

dan instrumen surat berharga lainnya 

tidak akan mengalami depresiasi. Surat 

berharga mempunyai kekuatan beli 

(purchasing power) pada masa yang akan 



datang. 

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function). 

Kekayaan yang disimpan dalam surat-

surat berharga, bisa dilikuidasi melalui 

pasar modal dengan risiko yang lebih 

kecil dibandingkan dengan aktiva lain. 

Proses likuidasi surat berharga dengan 

biaya relatif murah dan lebih cepat.  

Dengan kata lain, pasar modal adalah 

ready market untuk melayani pemenuhan 

likuiditas para pemegang surat berharga. 

Namun demikian, apabila dibandingkan 

dengan uang, masih lebih likuid uang. 

Karena uang mempunyai tingkat 

likuiditas yang paling sempurna, tetapi 

kemampuan uang dalam menyimpan 

kekayaan lebih rendah dibandingkan 

surat berharga.  

Bagaimanapun uang sebagai alat 

denominasi mudah terganggu oleh inflasi 

dari waktu ke waktu. Hampir semua mata 

uang negara-negara yang ada di dunia 

mengalami inflasi struktural, yang 

mengakibatkan daya-beli uang semakin 

lama akan semakin menurun (devaluasi). 

Oleh karena itu, masyarakat lebih 



memilih instrumen pasar modal sampai 

mereka memerlukan dana untuk 

dicairkan kembali.  

4. Fungsi Pinjaman (Credit Function) 

Pasar modal merupakan Fungsi pinjaman 

untuk konsumsi atau investasi. Pinjaman 

merupakan utang kepada masyarakat. 

Pasar modal bagi suatu perekonomian 

negara merupakan sumber pembiayaan 

pembangunan dan pinjaman yang 

dihimpun dari masyarakat. Pemerintah 

lebih mendorong pertumbuhan pasar 

modal untuk mendapatkan dana yang 

lebih mudah dan lebih murah.  

Karena, melihat kenyataan bahwa 

pinjaman dari bank dunia mempunyai 

rate bunga yang relatif lebih tinggi. 

Selain itu, perusahaan-perusahaan juga 

menjual obligasi di pasar modal untuk 

mendapatkan dana dengan biaya bunga 

rendah dibandingkan dengan bunga dari 

bank. Dana tersebut dapat dipakai untuk 

ekspansi atau sebagai jaminan dividen 

terhadap pemegang saham. 

 

C. Macam-Macam Pasar Keuangan 



Pasar keuangan merupakan titik temu 

antara penawaran dan permintaan aktiva 

keuangan (financial asset). Hal tersebut 

bukan berarti bahwa untuk 

memperdagangkan aktiva keuangan 

membutuhkan atau harus tersedia pasar 

keuangan.  

Sebagai contoh, seorang asing yang 

ingin menukar mata uang lokal tidak harus 

pergi ke pasar keuangan. Tetapi, cukup 

menukar dengan seseorang yang memiliki 

mata uang lokal dan bersedia atau 

menginginkan untuk menukar dengan mata 

uang asing tersebut. Agar pasar keuangan 

dapat berjalan lancar, maka pasar keuangan 

merupakan pasar terorganisasi.  

 

Ada dua cara untuk mengklafikasi pasar 

keuangan, yaitu: 

1. Berdasarkan tipe kewajiban. Sebagai 

contoh pasar utang (debt market) dan 

pasar surat berharga (Equity market). 

2. Berdasarkan klasifikasi periode waktu 

jatuh tempo. Sebagai contoh, pasar 

terhadap utang jangka pendek (short-

term debts) disebut pasar uang (money 



market) pasar dana untuk jangka panjang 

(longer maturity financial assets) disebut 

pasar modal. 

 

Pasar Uang (money market) 

Pasar uang adalah titik pertemuan 

antara permintaan dana jangka pendek 

dengan penawaran dana jangka pendek. 

Pengertian jangka pendek secara 

konvensional ditafsirkan dalam kurun waktu 

satu tahun atau kurang dari satu tahun.  

Perwujudan dari pasar semacam ini 

berupa institusi dimana individu atau 

organisasi yang mempunyai kelebihan dana 

jangka pendek bertemu dengan individu 

yang memerlukan dana (debitur) jangka 

pendek. Oleh karena itu pasar uang 

memungkinkan kedua pihak tersebut 

bertemu, yang pada dewasa ini merupakan 

suatu sistem yang operasinya relatif lebih 

canggih.  

Perusahaan atau organisasi yang 

membutuhkan dana bisa menerima dana 

untuk operasi jangka pendek. Ditinjau dari 

segi lain, masyarakat yang mempunyai dana 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 



Sebagai contoh, masyarakat yang tidak 

memiliki dana dapat meminjam dana jangka 

pendek dalam pasar uang biasanya adalah 

bank komersial dan institusi non keuangan 

yang mempunyai kelebihan dana, untuk 

saham dari pasar modal. 

 

Pasar Modal (Capital Market). 

Pasar modal dirancang untuk 

investasi jangka panjang. Pengguna pasar 

modal ini adalah individu-individu, 

pemerintah, maupun organisasi laba dan non 

laba. Nilai nominal investasi pasar modal 

bisa sama dengan pada pasar uang atau bisa 

lebih rendah atau lebih tinggi. Yang 

membedakan antara kedua pasar tersebut 

bukanlah nilai nominal investasinya, tetapi 

jangka waktu penanaman investasi. 

Misalnya, jangka waktu pemegang 

saham tidak terbatas, tetapi deposito 

biasanya mempunyai jangka waktu terbatas 

yaitu kurang dari satu tahun. Penawaran dan 

permintaan di pasar modal sangat bervariasi 

dibandingkan pada pasar uang. Dari sisi lain, 

penawaran pada saat ini bisa menjadi 

permintaan besok. Akan tetapi, pemain yang 



memegang peranan panting adalah 

perusahaan-perusahaan dengan berbagai 

ukuran yang menggunakan dana jangka 

panjang. Perusahaan-perusahaan tersebut 

termasuk perusahaan manufaktur, 

perbankan, asuransi, dan lain-lain. 

 

D. Macam-Macam Pasar Modal 

Penjualan saham kepada masyarakat 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Umumnya penjualan dilakukan sesuai 

dengan jenis ataupun bentuk pasar modal 

dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan.  

 

Jenis-jenis pasar modal tersebut ada 

beberapa macam, yaitu: 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham 

dari perusahaan yang menerbitkan saham 

(emiten) kepada investor selama waktu 

yang ditetapkan oleh pihak yang 

menerbitkan sebelum saham tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder. 

Pengertian tersebut menunjukkan, bahwa 

pasar perdana merupakan pasar modal 

yang memperdagangkan saham-saham 



atau sekuritas lainnya yang dijual untuk 

pertama kalinya (penawaran umum) 

sebelum saham tersebut dicatatkan 

dibursa. 

 

Harga saham dipasar perdana ditentukan 

oleh penjamin emisi dan perusahaan 

yang akan go publik (emiten) 

berdasarkan analisis fundamental 

perusahaan yang bersangkulan. Peranan 

penjamin emisi pada pasar perdana selain 

menentukan harga saham, juga 

melaksanakan penjualan saham kepada 

masyarakat sebagai calon investor.  

Dari uraian di atas menegaskan bahwa 

pada pasar perdana, saham yang 

bersangkutan untuk pertama kalinya 

diterbitkan emiten dan dari hasil 

penjualan saham tersebut 

keseluruhannya masuk sebagai modal 

perusahaan. 

 

2. Pasar sekunder (Secondary market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai 

perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana. 



Jadi, pasar sekunder merupakan pasar 

dimana saham dan sekuritas lain 

diperjual-belikan secara luas, setelah 

melalui masa penjualan di pasar perdana.  

Harga saham di pasar sekunder 

ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran antara pembeli dan penjual. 

Besarnya permintaan dan penawaran ini 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, 

pertama faktor internal perusahaan, 

merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kebijakan internal pada suatu 

perusahaan beserta kinerja yang telah 

dicapai. Hal ini berkaitan dengan hal-hal 

yang seharusnya dapat dikendalikan oleh 

manajemen. 

 

3. PasarKetiga (Third Market) 

 Pasar ketiga adalah tempat perdagangan 

saham atau sekuritas lain diluar bursa 

(over the counter market). Bursa paralel 

merupakan suatu sistem perdagangan 

efek yang terorganisasi diluar bursa efek 

resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang 

diatur dan dilaksanakan oleh 

Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek 



dengan diawasi dan dibina oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal. 

  Jadi dalam pasar ketiga ini tidak 

memiliki pusat lokasi perdagangan yang 

dinamakan floor trading (lantai bursa). 

Operasi yang ada pada pasar ketiga ini 

berupa pemusatan informasi yang  

disebut Trading Information. 

 Informasi yang diberikan dalam pasar ini 

meliputi : harga-harga saham, jumlah 

transaksi, dan keterangan lainnya 

mengenai surat berharga yang 

bersangkutan. Dalam sistem 

perdagangan ini pialang dapat bertindak 

dalam kedudukan sebagai pedagang efek 

maupun sebagai perantara pedagang. 

 Di Indonesia bursa paralel sudah 

ditiadakan dengan alasan efisiensi, 

karena saham-saham yang 

diperdagangkan di bursa pararlel sudah 

dapat diperdagangkan di BES. Negeri 

Belanda memiliki pasar yang serupa 

mereka menyebut parallel market, 

sedangkan Amerika Serikat dinamakan 

NASDAQ (National Assocoation of 

Securities Dealer Quotation) system. 



 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

 Pasar keempat merupakan bentuk 

perdagangan efek antar pemodal  atau 

dengan kata lain pengalihan saham sari 

satu pemegang saham ke pemegang 

saham lainnya tanpa melalui perantara 

pedagang efek. 

 Bentuk transaksi dalam perdagangan 

semacam ini biasanya dialkukan dalam 

jumlah besar (block scale). Sebagai 

contoh PT NUSAMBA mengambil alih 

pemilikan saham PT ASTRA 

International dari beberapa 

investor/pemegang saham lainnya 

sehingga menguasai 15% saham yang 

beredar. Meskipun transaksi pengalihan 

saham tersebut terjadi secara langsung 

antar pemodal yang satu dengan pemodal 

lainnya, mekanisme kerja dalam pasar 

modal menghendaki pelaporan terhadap 

transaksi block scale tersebut kepada 

bursa efek Jakarta secara terbuka. Jadi 

pada akhirnya transaksi antar pemodal 

tersebut juga harus dicatatkan pula di 

bursa efek. 



 

E.  Perkembangan Pasar Modal 

Perkembangan pasar modal di Indonesia 

dapat dibagi dalam enam periode.  

Periode Pertama (1912-1924): Periode 

Zaman Penjajahan.  

Tahun 1912 adalah tahun pertama 

pasar modal didirikan di Indonesia. Waktu 

itu pasar modal didirikan oleh pemerintahan 

India Belanda (Netherland Indies), di 

Jakarta. Efek-efek yang diperdagangkan 

dalam bursa ini terdiri atas saham obligasi 

yang diterbitkan oleh perusahaan milik 

Belanda yang beroperasi di Indonesia, 

obligasi pemerintah India Belanda dan efek-

efek Belanda lain.  

Kemudian pada tanggal 1 Agustus 

1925 didirikan bursa efek di Surabaya. 

Karena masih dalam jaman jajahan Belanda, 

mayoritas saham yang diperdagangkan di 

sana juga saham perusahaan Belanda dan 

Afilasinya yang tergabung dalam Dutch East 

Indies Trading Agencies. Pasar modal ini 

beroperasi sampai kedatangan Jepang di 

Indonesia tahun 1942. 

 



Periode Kedua (1952-1960) : Periode Orde 

Lama.  

Untuk memantapkan keberadaan 

bursa efek tersebut, pemerintah 

mengeluarkan UU Darurat tentang Bursa 

No. 13 tahun 1951 yang kemudian 

ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 1952. 

Setelah Pemerintah Jepang meninggalkan 

Indonesia, pada tanggal September 1951 

dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 

12, yang kemudian dijadikan Undang-

Undang No. 15/1952 tentang Pasar Modal.  

Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 

1952. Tujuan dibukanya kembali bursa ini 

untuk menampung obligasi pemerintah yang 

sudah dikeluarkan pada tahun-tahun 

sebelumnya. Penyelenggaraan bursa efek 

yang dibuka di Jakarta tersebut dilakukan 

oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan 

Efek-efek (PPUE) di mana Bank Indonesia 

terlibat sebagai nasihat . 

 

Periode Ketiga (1977-1988) : Periode Orde 

Baru.  



Bursa Efek Jakarta dikatakan 

lahir kembali pada tahun 1977 pada masa 

Orde Baru sebagai hasil dari Keputusan 

Presiden No. 52 tahun 1976.Keputusan ini 

menetapkan pendirian Badan Pembina Pasar 

Modal, pembentukan Badan Pelaksana Pasar 

Modal (Bapepam) dan PT. Danareksa. 

Presiden Soeharto meresmikan kembali 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 10 

Agustus 1977. PT Semen Cibinong 

merupakan perusahaan pertama yang 

sahamnya tercatat  di BEJ. 

Untuk menggairahkan pasar 

modal kembali, pemerintah melakukan 

deregulasi di sektor keuangan dan perbankan, 

termasuk pasar modal. Deregulasi yang dapat 

dianggap sangat mempengaruhi 

perkembangan pasar modal Indonesia antara 

lain adalah Pakto 27, 1988 dan Pakdes 20, 

1988.  

Sebelum itu telah dikeluarkan 

Paket 24 Desember 1987 yang berkaitan 

dengan upaya mengembangkan pasar modal 

meliputi pokok-pokok sebagai berikut: 

a. Kemudahan syarat go public, antara lain 

laba yang tidak harus mencapai 10%. 



 

b. Diperkenalkan bursa paralal. (suatu 

sistem perdagangan  efek yang 

terorganisir di luar BEJ, dengan bentuk 

pasar sekunder, diatur dan 

diselenggarakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek-efek 

(PPUE) diawasi dan dibina oleh 

BAPEPAM). 

c. Penghapusan fee pendaftaran dan 

pencatatan di bursa sebelumnya dipungut 

oleh Bapepan. 

d. Investor asing boleh membeli saham 

perusahaan go public. 

e. Saham boleh diterbitkan atas unjuk. 

Periode ini disebut juga periode tidur 

panjang, karena sampai dengan tahun 1988 

hanya 24 perusahaan yang tercatat di BEJ.  

 

Periode keempat (1988-1995) : Periode 

Kebangkitan Pasar Modal.  

Sejak diaktifkan kembali pada tahun 1977 

sampai tahun 1988, BEJ dikatakan dalam 

keadaan tidur yang panjang selama sebelas 

tahun. Sebelum tahun 1988 hanya 24 perusahaan 

yang terdaftar di BEJ. Setelah tahun 1988, 



selama tiga tahun saja yaitu sampai tahun 1990, 

jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ 

meningkat menjadi 127 perusahaan. Kemudian 

pada tahun 1996 jumlah peruasahaan yang 

terdftar meningkat menjadi 238. Pada periode 

ini, terjadi Intial Public Offering (IPO), yang 

menjadi peristiwa nasional. 

Periode ini juga dicatat sebagai periode 

kebangkitan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya (BES). Bursa Efek Surabaya, atau 

Surabaya Stock Exchange (SE), dihidupkan 

kembali pada tanggal 16 Juni 1989. Pada tahun 

1990, jumlah sekuritas yang tercatat di BES 

meningkat. Sampai akhir tahun 1996 tercacat 

208 emiten dengan nilai kapitalisasi Rp. 191,57 

trilyun. Semua sekuritas yang tercatat di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ)juga secara otomatis 

diperdagangkan di BES. 

 

Periode Kelima (mulai 1995): Periode 

Otomatisasi.  

Periode ini dikenal sebagai periode 

otomatisasi, yang dimulai tahun 1995. Karena 

peningkatan kegiatan transaksi dirasakan sudah 

melebihi kapasitas manual, BEJ memutuskan 

untuk mengotomatisasi kegiatan transaksi di 



bursa. Sistem otomatis yang diterapkan di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) diberi nama Jakarta 

Automated Trading System (JATS) dan mulai 

beroperasi pada hari Senin tanggal 22 Mei 1995.  

Volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah JATS di BEJ tiap harinya mengalami 

perubahan/kenaikan, Pada tanggal 19 September 

1996 (diumumkan secara terbuka pada tanggal 

10 Maret 1997), di BES juga diterapkan sistem 

otomatis, yang disebut Surabaya Market 

Information and Automated Remote Trading (S-

MART). System S-MART ini diintegrasikan 

dengan sistem JATS di BEJ dan sistem di KDEI 

(Kliring Deposit Efek Indonesia) untuk 

penyelesaian transaksi. 

 

Periode Keenam (muiai Agustus 1997): Krisis 

Moneter.  

Periode ini adalah periode ketika Indonesia 

dilanda krisis moneter sebagai ujian terberat 

yang dialami oleh pasar modal Indonesia. Krisis 

moneter yang terjadi dimulai dari penurunan 

nilai mata uang negara-negara Asia, termasuk 

Indonesia, terhadap dolar Amerika.  

Penurunan nilaii mata uang ini disebabkan 

oleh spekulasi yang dilakukan pedagang vatuta 



asing (valas), menurunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap nilai mata uang negaranya 

sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

kurang kuatnya pondasi perekonomian 

Indonesia. 

Untuk mengurangi kelesuan permintaan 

sekuritas di pasar modal Indonesia, tanggaL 3 

September 1997 pemerintah mencabut peraturan 

pembatasan 49% pemilikan asing. Ini berarti, 

dari tanggal tersebut, investor asing boleh 

memiliki saham, dalam jumlah tidak terbatas. 

Peraturan pemerintah ini tampaknya belum 

membawa basil.  

Ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 

sampai akhir September 1997 pasar saham terus 

merosot, seperti dicerminkan oleh indeks harga 

saham gabungan (IHSG) yang turun dengan 

tajam. IHSG pada tanggal 8 Juli 1997 tercatat 

sebesar 750.83 poin, kemudian turun sekitar 

194,14 poin (25,86°/°) menjadi 546,69 poin pada 

akhir bulan (30 September 1997). 

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian 

yang bergejolak ini, pemerintah pada hari Sabtu 

tanggal 1 September 1997 mengumumkan 

likuidasi 16 bank swasta nasional. Pengumuman 

yang cukup mengejutkan ini tidak banyak 



membantu mendorong gairah pasar saham. 

Bahkan IHSG untuk bulan November 1997 juga 

merosot dengan tajam.  

Titik terendah IHSG untuk tahun 1997 

terjadi pada tanggal 21 November 1997, yakni 

sebesar 391,26 poin, berarti turun sebesar 155,43 

poin (28,43%) dari indeks 30 September 1997, 

atau turun sebesar 359,57 poin (47,89°/°) sejak 

tanggal 8 Juli 1997. 

 

F. Manfaat Pasar Modal Bagi Pemerintah, 

Dunia Usaha Dan Investor 

Pasar modal menawarkan beberapa manfaat 

bagi pemerintah, dunia usaha, dan investor. 

Manfaat ini adalah: 

 

1. Pasar modal adalah sumber pendapatan 

bagi negara karena perusahaan yang go 

public membayar pajak kepada negara. 

2. Bagi dunia usaha (perusahaan), pasar 

modal dapat menjadi alternatif 

 penghimpunan dana, selain dari sistem 

perbankan dari masyarakat/ pemodal, 

untuk membiayai kehidupan perusahaan. 

3. Pasar modal adalah leading indicator 

bagi trend ekonomi negara. 



4. Pasar modal memungkinkan pemodal 

melakukan diversifikasi investasi, 

membentuk portofolio (gabungan dari 

berbagai investasi) sesuai dengan risiko 

yang bersedia ditanggung dan tingkat 

keuntungan yang diharapkannya. 

5. Pasar modal menciptakan iklim yang 

sehat bagi perusahaan, karena 

menyebarkan pemilikan, keterbukaan 

dan profesionalisme, 

6. Membina iklim keterbukaan bagi dunia 

usaha, membuka peluang bagi kontroL 

sosiat oleh masyarakat pemodal dan 

pemerintah. 

7. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang 

menarik. 
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