UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASAR MODAL
[LN 1995/64, TLN 3608]
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 103
(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin,
persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,
Pasal 132, Pasal 183, Pasal 304, Pasal 345, Pasal 436, Pasal 487, Pasal 508,
1

Pasal 6
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan
yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 6
Ayat (1)
Kegiatan Bursa Efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek bagi para
anggotanya. Mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh
izin usaha dari Bapepam.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. izin usaha;
b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
c. kepengurusan;
d. permodalan; dan
e. latar belakang ekonomis pendirian Bursa Efek.
2
Pasal 13
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan
Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang
telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 13
Ayat (1)
Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya
merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian
Transaksi Bursa. Mengingat kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat
yang diinvestasikan dalam Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus
memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa
dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.
Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam
rangka penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis
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tertentu. Sehubungan dengan itu, kedua lembaga tersebut wajib memperoleh
izin usaha Mari Bapepam.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. izin usaha;
b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
c. kepengurusan; dan
d. permodalan.
3

Pasal 18
(1) Reksa Dana dapat berbentuk:
a. Perseroan; atau
b. kontrak investasi kolektif.
(2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka
atau tertutup.
(3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh
Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
(5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan
usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya
dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis
Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.
Huruf b
Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan
Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana
Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi
kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan
Penitipan Kolektif.
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana
dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan
selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang
diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.
Ayat (2)
Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan
dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan
sejumlah modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup
adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang
telah dijual kepada pemodal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Agar pengelolaan dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan
secara profesional, pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer
Investasi.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:
a. Izin usaha;
b. Ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
c. Kepengurusan; dan
d. Permodalan.
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Pasal 30
(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan
yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang
Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bapepam.
(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang
yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi,
Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang
ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai
Perusahaan Efek.
(4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 30
Ayat (1)
Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan
berbagai persyaratan di antaranya keahlian dan permodalan yang cukup.
Ayat (2) Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin
usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efek yang
telah memiliki izin tersebut, di samping dapat bertindak sebagai Penjamin
Emisi Efek, juga dapat bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek.
Sedangkan Perusahaan Efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai
Perantara Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin
Emisi Efek.
Ayat (3)
Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi atas Efek sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari
Bapepam.
Namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh Pihak yang telah
mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan juga karena ada kemungkinan
Efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan
pemerintah yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat
melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau
peraturan pelaksanaannya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan
b. tata cara pengajuan permohonan izin.
5
Pasal 34
(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 34
Ayat (1)
Kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat mengenai
penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh
karena itu, Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti
keahlian dalam bidang analisis Efek. Termasuk dalam kegiatan Penasihat
Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat
Efek. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya,
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Penasihat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari
Bapepam.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi, antara
lain memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi;
dan
b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasihat Investasi.
6

Pasal 43
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah
mendapat persetujuan Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 43
Ayat (1)
Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk
melakukan kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai
Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan
dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum
tetap memerlukan persetujuan Bapepam.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak
memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan
sebagai Kustodian karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup
kegiatan Kustodian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pemberian
persetujuan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:
a. persyaratan penyediaan sarana;
b. persyaratan tenaga ahli;
c. persyaratan penanggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum
tersebut; dan
d. tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan.
7
Pasal 48
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah
Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. persyaratan penyediaan sarana;
b. persyaratan tenaga ahli;
c. persyaratan permodalan; dan
d. tata cara pengajuan permohonan izin.
8
Pasal 50
(1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:
a. Bank Umum; dan
b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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dan Pasal 649 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum
atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar
di Bapepam.
(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 50
Ayat (1)
Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan Surat pengakuan
utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka
untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu dibentuk
lembaga perwaliamanatan. Agar Wali Amanat dapat mewakili kepentingan
para pemegang Efek bersifat utang tersebut, ditetapkan Bank Umum sebagai
Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena
mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun mengantisipasi
perkembangan Pasar Modal, dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum,
untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Ayat (2)
Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu
kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi
memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Namun,
untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan
pendaftaran di Bapepam.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali
Amanat" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. persyaratan tenaga ahli;
b. persyaratan permodalan; dan
c. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.
9
Pasal 64
(1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
a. Akuntan;
b. Konsultan Hukum;
c. Penilai;
d. Notaris; dan
e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar
Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di
Bapepam.
(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a. Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari
Menteri dan terdaftar di Bapepam.
Huruf b. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan
pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam.
Huruf c. Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset
perusahaan dan terdaftar di Bapepam.
Huruf d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta
otentik dan terdaftar di Bapepam.
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(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3210 diancam dengan pidana
kurungan paling lama l (satu) tahun dan denda paling banyak
Rpl.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 103
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 104
Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9011, Pasal 9112, Pasal 9213, Pasal 9314, Pasal 9515, Pasal 9616, Pasal 97 ayat
Huruf e. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan
diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau
penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa
mendatang dan terdaftar di Bapepam.
Ayat (2)
Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar
Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan
investasinya, maka kegiatan profesi tersebut di Pasar Modal perlu diawasi
dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran"
dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:
a. persyaratan sarana dan prasarana;
b. persyaratan kualifikasi pendidikan;
c. persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi
yang berwenang; dan
d. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.
10

Pasal 32
(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan
yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 32
Ayat (1)
Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan
Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan
penjaminan emisi Efek.
Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan
Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan
perdagangan Efek.
Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek
untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. keahlian dan pengalaman; dan
b. tata cara pengajuan permohonan izin.
11
Pasal 90
Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak
langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa
pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
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c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan
mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk
menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau
dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.
Penjelasan:
Pasal 90
Yang dimaksud dengan "kegiatan perdagangan Efek" dalam pasal ini adalah
kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan
Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa
Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di
luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.
12
Pasal 91
Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan
perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.
Penjelasan:
Pasal 91
Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan
perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin
dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk
mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu,
ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran
semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek,
antara lain:
a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan
pemilikan; atau
b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga
tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak
lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang
sama pada harga yang kurang lebih sama.
13
Pasal 92
Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang
melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung,
sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan
mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.
Penjelasan:
Pasal 92
Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu
Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga
Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan
permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.
14
Pasal 93
Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan
keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi
harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan
atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran
material dari pernyataan atau keterangan tersebut.
Penjelasan:
Pasal 93 Cukup jelas.
15
Pasal 95
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Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang
dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik
yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 95
Yang dimaksud dengan "orang dalam" dalam pasal ini adalah :
a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau
karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik
memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi
Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di
atas.
Yang dimaksud dengan "kedudukan" dalam penjelasan huruf c ini adalah
jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah.
Yang dimaksud dengan "hubungan usaha" dalam penjelasan huruf c ini
adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain
hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.
Yang dimaksud dengan "informasi orang dalam" dalam penjelasan huruf c
adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum
tersedia untuk umum.
Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur
pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai
orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.
Huruf a. Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau
penjualan atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan
didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam
seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau
pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak
menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau
Pihak lain.
Huruf b. Di samping larangan tersebut dalam huruf a, orang dalam dari
suatu Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan
perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi
atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan
bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena
informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena
kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan
transaksi dengan perusahaan lain tersebut.
Yang dimaksud dengan "transaksi" dalam huruf ini adalah semua bentuk
transaksi yang terjadi antara Emiten atau Perusahaan Publik dan
perusahaan lain, termasuk transaksi atas Efek perusahaan lain tersebut
yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.
16
Pasal 96
Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:
a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek
dimaksud; atau
b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat
menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas
Efek.
Penjelasan:
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(1)17, dan Pasal 9818 diancam dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
Pasal 96
Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang
mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan
atas Efek dan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun
orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada
Pihak lain, karena hal ini dapat mendorong Pihak lain untuk melakukan
pembelian atau penjualan Efek berdasarkan informasi orang dalam.
Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada
Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk
melakukan pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang
dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan
informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh Pihak yang
menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan
atas Efek.
17

Pasal 97
(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang
dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan
yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
Penjelasan:
Pasal 97
Ayat (1)
Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum
untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam
mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, juga dikenakan larangan yang
sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi
atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk
melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek tersebut atau
memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Pihak lain yang patut
diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian
dan penjualan Efek.
Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara fain :
a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;
b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk
orang dalam; dan
c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan
atau ancaman.
Ayat (2)
Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam
meminta informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik dan kemudian
memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak
dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam.
Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan
persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat
pembatasan, terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam
berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
18
Pasal 98
Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau
Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik
tersebut, kecuali apabila:
a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah
nasabahnya; dan
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Penjelasan:
Pasal 104 Cukup jelas
Pasal 105
Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4219 diancam dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 105 Cukup jelas
Pasal 106
(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7020 diancam dengan pidana penjara paling lama
b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya
mengenai Efek yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 98
Ketentuan pasal ini memberi kemungkinan Perusahaan Efek untuk
melakukan transaksi Efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya
karena salah satu kegiatan Perusahaan Efek adalah sebagai Perantara
Pedagang Efek yang wajib melayani nasabahnya dengan sebaik-baiknya.
Dalam melaksanakan transaksi Efek dimaksud, Perusahaan Efek tidak
memberikan rekomendasi apapun kepada nasabahnya tersebut. Apabila
larangan dalam pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek melanggar ketentuan
orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
19
Pasal 42
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya
dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak
langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk
membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.
Penjelasan:
Pasal 42
Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau
pemegang Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi
dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat
mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pembelian atau penjualan
Efek untuk Reksa Dana tersebut.
Komisi yang diperoleh Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa
sebagai Perantara Pedagang Efek dengan tidak melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan imbalan lain yang berkaitan
dengan pengelolaan dana investasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak
pengelolaan investasi bukan merupakan imbalan yang dilarang berdasarkan
ketentuan ini.
20
Pasal 70
(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau
menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang
melakukan:
a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu
tahun;
b. penerbitan sertifikat deposito;
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10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).
(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7321 diancam dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 106
Ayat (1) Ayat ini menegaskan bahwa setiap Penawaran Umum
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal
70 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, Emiten
diartikan sebagai Pihak yang melakukan Penawaran Umum
sehingga wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi
efektif. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud melakukan
Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1)
dan apabila dilanggar diancam dengan pidana berdasarkan
ketentuan ayat ini.
c. penerbitan polis asuransi;
d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.
Penjelasan:
Pasal 70
Ayat (1)
Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk
menghimpun data masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan
menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh
karena itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui
Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat
dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif.
Ayat (2)
Pengecualian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diperlukan mengingat pembinaan, pengaturan. dan pengawasan
Efek dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini dilaksanakan
oleh instansi lain. Khusus untuk penawaran Efek yang diterbitkan atau
dijamin oleh Pemerintah Indonesia, ketentuan ayat (1) juga tidak berlaku
mengingat Pemerintah sebagai Pihak yang menerbitkan atau menjamin Efek
dimaksud memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban dalam
penerbitan Efek tersebut. Sedangkan pengecualian terhadap Efek lain yang
ditetapkan oleh Bapepam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan
adanya penerbitan Efek yang oleh karena satu dan lain hal harus
dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
21
Pasal 73
Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam.
Penjelasan:
Pasal 73
Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, perusahaan yang
bersangkutan wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran.
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Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pihak dalam ayat ini adalah
Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam 2 angka 22.
Pasal 107
Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak
lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan,
menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan
pidana penjara paling lawan 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 107 Cukup jelas
Pasal 108
Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107
berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung,
mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal
dimaksud.
Penjelasan:
Pasal 108 Cukup jelas
Pasal 109
Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10022 diancam dengan pidana kurungan

22

Pasal 100
(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau
peraturan pelaksanaannya.
(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam
mempunyai wewenang untuk:
a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau
terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk
melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau
dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau
terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam
rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh
Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri
atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini
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kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau
jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.
Penjelasan:
Pasal 100
Ayat (1)
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan
pengawas terhadap kegiatan di Pasar Modal, Bapepam perlu diberikan
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang
diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta,
membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini,
Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain
yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-undang
ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan
dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau
dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya ataupun Pihak lain apabila dianggap perlu.
Di samping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu
kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan
atau peraturan pelaksanaannya, seperti memerintahkan Emiten atau
Perusahaan Publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa
yang memuat informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, Bapepam dapat
memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang
perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan atau mencegah kerugian
lebih lanjut, seperti mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk
memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa. Bapepam dapat pula
menetapkan syarat dan atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian
tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dan kegiatan yang merupakan
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian
secara perdata diantara para Pihak.
Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam
rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh Bapepam untuk
menetapkan sanksi administratif. Apabila Bapepam menetapkan untuk
meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data,
informasi, bahan, dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan
sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan.
Hal ini tidak berarti bahan tindakan penyidikan harus didahului oleh
tindakan pemeriksaan. Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu
kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian
terhadap kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan
pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tata cara pemeriksaan" dalam ayat ini
adalah ketentuan mengenai, antara lain :
a. tata cara penyusunan program pemeriksaan;
b. tata cara pelaksanaan pemeriksaan; dan
c. tata cara pelaporan hasil pemeriksaan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pegawai Bapepam" sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam.
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paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 109 Cukup jelas
Pasal 110
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal
105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 110
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

