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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan memerlukan dana yang bersumber dari luar 

perusahaan untuk pengembangan usahanya. Dana luar itu, selain berupa 

pinjaman dari bank, dapat pula dilakukan dengan surat utang (debt 

instrument), misalnya obligasi. Keuntungan dari obligasi adalah tidak adanya 

campur tangan maupun controlling investor pemegang obligasi terhadap 

perusahaan (emiten) yang menerbitkan obligasi. Dana dari penerbitan 

obligasi bersifat jangka panjang karena jatuh temponya rata-rata 5 (lima) 

tahun ke atas (dari 62 emiten obligasi sebagian besar menerbitkan obligasi 

di atas 5 (lima) tahun ke atas).1 Bagi masyarakat pemodal (investor), 

investasi dalam obligasi memiliki resiko yang lebih rendah bila dibandingkan 

dengan saham, waran dan right, memberikan tingkat bunga baik tetap atau 

floating rate, dan jika aktif melakukan transaksi maka obligasi ini dapat 

memberikan gain atau selisih jual dan beli. Dalam perkembangannya, 

obligasi mengalami perkembangan cukup pesat dan terus berkembang pada 

tahun-tahun berikutnya.  

Saat ini cukup besar animo masyarakat untuk berinvestasi ke dalam 

obligasi. Hal ini tercermin dari tingginya permintaan atas obligasi dalam 

setiap pelaksanaan emisi yang sudah dilakukan, bahkan ada beberapa 

perusahaan yang harus melakukan penjatahan akibat tingginya permintaan 

dibandingkan dengan jumlah obligasi yang ditawarkan (over subscribe). 

                                                
1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 32-33 
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Paling tidak, terdapat beberapa aspek yang sangat berpengaruh, sehingga 

perdagangan dan penerbitan obligasi mengalami lonjakan yang cukup 

berarti. Laporan tahunan Bapepam tercatat di tahun 2007 terdapat 39 (tiga 

puluh sembilan) perusahaan melakukan penawaran umum obligasi 

korporasi, atau meningkat sebesar 178,57% bila dibandingkan tahun 2006 

yakni sebanyak 14 perusahaan. Total nilai emisi obligasi juga mengalami 

peningkatan yang cukup besar, yaitu 173,14% dari sebesar Rp. 11,45 triliun 

pada tahun 2006 menjadi Rp. 315,275 triliun pada tahun 2007.2  Salah satu 

faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya minat investor dalam 

melakukan investasi obligasi adalah kondisi serta situasi perkembangan 

pasar modal di tanah air yang lebih kondusif dan mempunyai prospek cerah, 

terutama dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas di masa 

mendatang.3 

Secara singkat obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan 

nilai nominal (nilai pari atau par value) dan waktu jatuh tempo tertentu yang 

diterbitkan oleh suatu lembaga. Penerbit obligasi bisa merupakan suatu 

perusahaan swasta maupun BUMN dan juga pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di 

bursa efek Indonesia saat ini adalah obligasi kupon (coupon bond) dengan 

tingkat bunga tetap (fixed rate) maupun tingkat bunga mengambang 

(floating rate) selama masa berlaku obligasi.4 Secara umum berinvestasi 

dalam obligasi mirip dengan berinvestasi di deposito pada bank. Bila investor 

                                                
2 Siaran Pers Akhir Tahun Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Jakarta 28 Desember 2007, 

diakses dari http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/siaran_pers/ , tanggal 25 Mei 2010  
3 Obligasi Alternatif Investasi Jangka Panjang, 14 Juli 2009, diakses dari 

http:/blog.keuanganpribadi.com/obligasi-alternatif-investasi-jangka-panjang/, tanggal 31 Maret 2010  
4 Sandra Metta HS, Pengaruh Bunga Deposito Terhadap Obligasi, 11 Mei 2008, diakses dari 

http://www.wealthindonesia.com/index.php/, tanggal 31 Maret 2010  
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membeli obligasi, maka akan memperoleh bunga atau kupon yang tetap 

secara berkala biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali sampai 

waktu jatuh tempo. Ketika obligasi tersebut jatuh tempo, maka penerbit 

harus membayar sesuai dengan nilai pari dari obligasi tersebut beserta 

bunga atau kupon dari obligasi tersebut.  

Obligasi termasuk dalam kelompok investasi harta tetap (fixed asset 

investment), karena untuk dapat melakukan investasi pada obligasi investor 

harus memiliki cukup uang untuk diikatkan pada obligasi dalam jangka 

waktu tertentu. Investasi yang memiliki keterikatan dalam jangka waktu 

tertentu tersebut dapat dikatakan sebagai investasi harta tetap, seperti 

halnya obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN: Bapindo, Jasa Marga, BTN, 

Yayasan Dana Pensiun, dan sebagainya.5 Pertimbangan yang mendasari 

perusahaan swasta publik, industri finansial dan industri perbankan 

menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan jangka panjang pada 

dasarnya karena tingkat bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga 

pinjaman bank.  

Terdapat beberapa jenis obligasi berdasarkan pihak yang 

menerbitkan, diantaranya company bonds yaitu pihak yang menerbitkan 

adalah perusahaan, government bonds (pemerintah pusat) dan municipal 

bonds (pemerintah daerah atau wilayah otonomi khusus).6 Obligasi 

perusahaan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya 

Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank). Pengertian obligasi 

pemerintah adalah pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi 

pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam 

                                                
5 Ibid 
6 Adrian Sutedi, Op.Cit, h. 11 
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denominasi valuta asing, sedangkan municipal bonds adalah obligasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau wilayah otonomi khusus.  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

menyebutkan obligasi sebagai efek bersifat utang yang diterbitkan oleh 

emiten atau perusahaan publik. Pasal 1 angka (22) menyebutkan bahwa 

perusahaan publik yang dimaksud adalah perseroan yang sahamnya telah 

dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan 

memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perseroan yang dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah perseroan terbatas (PT). 

Peneliti dalam penelitian ini mengkaji tentang obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan publik (corporate bonds) sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.  

Satu hal yang perlu diketahui oleh investor individu adalah besarnya 

kebutuhan modal yang harus dikeluarkan untuk investasi dalam obligasi. 

Obligasi biasanya diperjual belikan dalam satuan Rp 1 milyar.7 Masa berlaku 

investasi obligasi sangat bergantung dengan badan yang menerbitkan, dan 

yang paling umum adalah 5 tahun.8 Oleh karena itu sarana investasi dalam 

obligasi merupakan investasi jangka panjang. Sebagai pemegang obligasi, 

investor dapat memperjual belikannya kepada pihak lain sebelum obligasi 

tersebut jatuh tempo sesuai dengan nilai atau harga pasar. 

 

                                                
7 Andrias Harefa, et. al., Obligasi Alternatif Keuangan Jangka Panjang, 13 Februari 2009, diakses dari 

http://blog.keuangan pribadi.com/obligasi-alternatif-investasi-jangka-panjang/, tanggal 31 Maret 2010 
8 Ibid 
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Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan meminjam dari bank, maka 

perusahaan mungkin harus membayar bunga sebesar 18 % pertahun. 

Perusahaan dapat menerbitkan obligasi dengan coupon rate hanya sebesar 

15% per tahun dan terjual dengan harga sama dengan nilai nominal, maka 

perusahaan telah menghemat biaya dana (cost of debt) sebesar 3%. 

Pembeli obligasi yaitu investor memperoleh manfaat karena investor dapat 

memperoleh keuntungan sebesar 2 %, karena bunga yang ditetapkan 

sebesar 15 % pertahun. Tingkat bunga ini lebih besar atau lebih tinggi 

daripada tingkat bunga deposito sebesar 13%.9  

Tetapi investasi obligasi tidak lagi menarik manakala coupon rate 

lebih rendah daripada tingkat bunga deposito karena coupon rate obligasi 

bersifat fluktuatif apabila jenis obligasi menetapkan suku bunga 

mengambang (floating rate), dalam arti tingkat bunga obligasi tersebut 

selalu mengikuti perkembangan tingkat bunga pasar uang (jumlah bunga 

yang dibayarkan akan berubah tiap jangka waktu tertentu, biasanya tiap 

enam bulan, dan berlaku sampai masa jatuh tempo). Tingkat bunga untuk 

floating rate ini selalu ditetapkan sekitar ¾ % atau 1 % diatas tingkat bunga 

deposito.10  

Setiap investor pemegang obligasi pasti ingin mendapatkan 

keseimbangan antara risiko dengan potensi keuntungan yang didapat. Salah 

satu resiko yang mungkin dihadapi oleh investor dalam berinvestasi obligasi 

adalah resiko pembelian kembali (call risk). Ada beberapa jenis obligasi yang 

memiliki feature call, di mana perusahaan penerbit (emiten) memiliki hak 

untuk membeli kembali (buy back) obligasi yang dipegang atau dimiliki 

                                                
9 Ibid 
10 I Putu Gede Ary Suta dalam Adrian Sutedi, Op. Cit 
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investor pemegang obligasi pada harga tertentu (call price), sebelum 

obligasi tersebut jatuh tempo. 11 Buy back obligasi adalah suatu keadaan 

dimana perseroan membeli sendiri obligasinya di pasar terbuka pada suatu 

diskonto. Hal ini dilakukan di pasar-pasar yang ditandai oleh naiknya suku 

bunga dengan cepat dan penurunan harga obligasi yang sebanding.12  

Buy back biasa dilakukan oleh perusahaan penerbit (emiten) pada 

saat tingkat suku bunga di pasar turun menjadi lebih rendah dari tingkat 

pembayaran kupon (coupon rate). Selanjutnya perusahaan penerbit (emiten) 

akan menggantikan obligasi baru dengan tingkat kupon yang lebih rendah 

dari obligasi yang telah ditarik (call). Hal ini dapat mengakibatkan 

ketidakpastian dalam pola arus kas yang akan diterima oleh investor 

pemegang obligasi. Selain itu potensi untuk mendapatkan keuntungan dari 

selisih harga beli dan jual atau capital gain juga tentu akan berkurang, 

karena harga obligasi di pasar tidak akan naik jauh dari call price yang telah 

ditetapkan. Jadi dalam hal ini investor pemegang obligasi harus 

memperhatikan spesifikasi serta feature yang ada di obligasi yang akan 

dibeli.13 

Mekanisme penerbitan obligasi melibatkan beberapa pihak sebagai 

aktor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli. Para 

aktor utama tersebut antara lain emiten, wali amanat dan investor. Emiten 

merupakan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan 

tujuan untuk  mendapatkan dana. Wali amanat (trustee) adalah pihak yang 

ditunjuk oleh emiten, tetapi bertindak mewakili kepentingan pemegang 

                                                
11 http://www.wealthindonesia.com/index.php/, Op.Cit 
12 John Downes dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Edisi Ketiga, (Jakarta:PT. 

Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia), h.67 
13  http://www.wealthindonesia.com/index.php/, Op. Cit 
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obligasi.14 Dasar Wali Amanat bertindak adalah Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu dirinci dalam Pasal 50 sampai 

dengan Pasal 5415, Pasal 8516 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal.  Sedangkan investor adalah pihak yang membeli 

obligasi yang diterbitkan oleh emiten, dalam hal ini adalah pihak pemegang 

obligasi.  

Hubungan hukum antara penerbit obligasi dengan pemegang 

obligasi yang menjadi dasarnya adalah hutang piutang berdasarkan 

ketentuan perjanjian perwaliamanatan. Hubungan hutang piutang tersebut 

memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan hubungan hutang piutang 

pada umumnya. Keunikan tersebut antara lain, pertama perjanjian 

perwaliamanatan tidak dibuat oleh pihak yang menjadi kreditur atau 

pemegang obligasi, melainkan oleh Wali Amanat yang ditunjuk oleh penerbit 

                                                
14 Adrian Sutedi, Op.Cit  h. 48 
15 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: 

(1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh: 
a. Bank Umum; dan 

 b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
(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. 
 Pasal 51  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: 
(1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut 

terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.  
(2) Wali Amanat mewakili kepentingan Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
(3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emitendalam jumlah sesuai dengan 

ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai 
kreditor dan wakil pemegang Efek bersifat utang. 

(4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam. 
 Pasal 52  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: 
 Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bapepam. 
 Pasal 53  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: 

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas       kerugian 
karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 
dan/atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. 

 Pasal 54  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: 
 Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama. 

16 Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: 
 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, 
Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak 
lainnya yang telah memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib 
menyampaikan laporan kepada Bapepam.  
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obligasi. Kedua, jumlah pemegang obligasi pada umumnya cukup banyak 

karena nilai nominal untuk setiap obligasi cenderung cukup kecil. Ketiga 

obligasi juga merupakan instrumen yang tercatat pada Bursa Efek, walaupun 

perdagangan dilakukan secara over the counter, obligasi merupakan 

instrumen yang cukup mudah untuk diperjual belikan. 

Obligasi telah diproses sebelum pihak pemegang obligasi ada. 

Pemegang obligasi muncul setelah adanya perjanjian perwaliamanatan atau 

perikatannya telah ada. Pihak yang mewakili kepentingan pemegang 

obligasi, yaitu wali amanat itulah yang harus ada karena beberapa hal. 

Pertama pemegang obligasi belum muncul. Kedua, perputaran pemegang 

obligasi sangat cepat karena pemegang obligasi yang banyak jumlahnya, 

dimana biasanya obligasinya atas unjuk dan bisa diperjualbelikan. Ketiga, 

untuk pemantauan dan pengurusan hak-hak investor kepada emiten. Pada 

saat proses emisi, Wali Amanat bersama lembaga lainnya antara lain 

penjamin emisi (underwriter) dan konsultan hukum akan menentukan hak-

hak pemegang obligasi selaku kreditor.17 

Hak-hak tersebut akan dibicarakan dengan emiten untuk kemudian 

dimasukkan ke dalam perjanjian perwaliamanatan. Hak-hak pemegang 

obligasi antara lain hak atas pembayaran bunga, hak atas pembayaran 

pokok utang, tanggal-tanggal pembayaran, dan hak untuk memperoleh 

jaminan, baik jaminan preferen maupun tidak. Hak lainnya adalah hak untuk 

memperoleh laporan-laporan selama jangka waktu obligasi mengenai 

bagaimana status obligasi yang telah dibelinya. Pemegang obligasi 

diwajibkan untuk mengetahui peringkat dari obligasi yang diterbitkan, yang 

                                                
17 Adrian Sutedi, Op. Cit, h. 51 
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dilakukan oleh lembaga pemeringkat dan dicantumkan dalam perjanjian 

perwaliamanatan. Kesemuanya itu akan didiskusikan dengan penjamin emisi 

secara rinci dan akan dimasukkan ke dalam perjanjian perwaliamanatan 

sebagai dasar perikatan antara wali amanat, emiten dan pemegang obligasi. 

Proses pembuatan perjanjian dalam prakteknya sering terjadi 

kesenjangan antara para  pihak, dimana pihak yang satu memiliki posisi 

tawar (bargaining position)  yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak 

yang lain. Oleh sebab itu dalam menjalankannya diperlukan posisi yang 

seimbang antara para pihak, hal ini dikenal dengan asas keseimbangan. 

Adanya asas keseimbangan ini sangat penting dalam suatu perjanjian 

perwaliamanatan, karena hal ini berpengaruh pada syarat materiil, yaitu 

pada saat terjadinya perjanjian dan berkaitan dengan muatan atau isi dari 

pelaksanaan perjanjian.18  

Penerapan asas keseimbangan menjadi hal yang sangat penting 

dalam suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Herlien 

Budiono19yang mengusulkan suatu asas baru perjanjian yang merupakan 

turunan dari prinsip hukum adat. Herlien menyatakan asas keseimbangan 

sebagai asas penentu keabsahan suatu kontrak. Asas ini oleh Herlien diklaim 

sebagai asas yang mandiri dan universal, sama seperti asas perjanjian klasik 

yang lain, yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas 

kebebasan berkontrak. Asas keseimbangan yang dikemukakan oleh Herlien  

 

 

                                                
18 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian di Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan 

Asas-asas Wigati, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 256 
19 Ibid, h. 508 
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Budiono memang merupakan asas yang sesuai dengan cerminan masyarakat 

Indonesia.20 

Proses terbentuknya kontrak perwaliamanatan berawal dari draft 

perjanjian yang dibuat oleh Notaris, dan selanjutnya masing-masing pihak 

terkait diantaranya emiten, konsultan hukum, dan underwriter ikut terlibat 

didalamnya. Wali amanat  serta notaris sendiri terlibat dalam diskusi 

pembahasan materi yang penting untuk dimasukkan dalam kontrak 

perwaliamanatan. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 52 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyebutkan hal-hal yang harus 

dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan antara lain: 

1. utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari emiten; 

2. saat jatuh tempo; 

3. jaminan (jika ada); 

4. agen pembayaran; dan 

5. tugas dan fungsi Wali Amanat. 

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.21 Hal ini berarti dengan 

ditandatanganinya kontrak perwaliamanatan maka para pihak terikat pada 

kontrak perwaliamanatan dapat dianggap sebagai hukum yang sah mengikat 

para pihak. 

  

                                                
20 Jiwa masyarakat Indonesia yang mencintai keharmonisan meskipun dalam kemajemukan adalah alasan 

asas keseimbangan sangat sesuai dijadikan salah satu asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Asas 
keseimbangan akan mewarnai transaksi dalam dunia bisnis agar selalu bersifat adil dan tidak berat sebelah. 
Dalam Tesis Monique Natalya Setiawan. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan 
Terhadap Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas 
HukumUniversitas Brawijaya, 2009. h. 11 

21 Subekti, Op Cit, h.282 
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Sejak tanggal emisi, setiap pemegang efek bersifat hutang langsung 

tunduk kepada kontrak perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan 

ini, sekarang dan kemudian pada waktunya, secara bersama-sama 

memberikan kuasa kepada wali amanat tanpa perlu adanya pemberian surat 

kuasa khusus, untuk menjalankan semua hak pemegang efek bersifat 

hutang tanpa pengecualian, berdasar ketentuan perundangan yang berlaku, 

termasuk melindungi kepentingan pemegang efek di hadapan instansi 

peradilan, pengadilan niaga dan arbitrase.  

Pada saat obligasi berjalan dan telah dipegang oleh investor 

pemegang obligasi, wali amanat akan melakukan pemantauan atas 

pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada emiten sebagaimana telah 

diperjanjikan dalam perjanjian perwaliamanatan. Wali amanat sebenarnya 

adalah sebuah lembaga yang memberikan perlindungan dalam proses 

pembuatan suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian perwaliamanatan) dan 

pemantauan terhadap perikatan tersebut bagi kepentingan pemegang 

obligasi atau investor.   

Kontrak perwaliamanatan pada umumnya disusun atas inisiatif dari 

pihak emiten sebagai debitur bersama penjamin emisi (underwriter) sebelum 

penawaran umum dilakukan. Keterlibatan pemegang efek bersifat hutang 

selaku kreditur pada saat itu tidak dapat dilakukan secara langsung, 

melainkan diwakili oleh wali amanat. Pemegang efek bersifat hutang dengan 

demikian menggantungkan sepenuhnya pada wali amanat dalam melakukan 

perundingan terhadap ketentuan-ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan. 

Apakah isi dari kontrak perwaliamanatan yang dihasilkan cukup mewakili 

apresiasi dan kepentingan pemegang efek, banyak tergantung pada 
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kemampuan wali amanat dalam melakukan perundingan dan negosiasi 

dengan para pihak terkait, terutama dengan emiten. Oleh sebab itu, wali 

amanat diberikan batasan, yaitu tidak boleh memiliki hubungan kredit 

dengan emiten karena wali amanat pada umumnya adalah bank, serta tidak 

boleh memiliki hubungan afiliasi antara emiten dengan wali amanat. 

Wali amanat juga akan membantu dalam memasukkan data-data 

yang ada ke dalam perjanjian perwaliamanatan ke dalam prospektus. 

Tujuannya adalah agar apa saja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian 

perwaliamanatan dapat diketahui oleh calon pembeli dimana para calon 

pembeli akan melakukan penelitian melalui prospektus tersebut. Selain 

mengenai hak-hak pemegang obligasi, wali amanat juga memasukkan data 

kualifikasi wali amanat dalam prospektus agar para pemegang obligasi yang 

akan melakukan pembelian dapat mengetahui siapa dan bagaimana wali 

amanat yang mewakili kepentingan para pemegang obligasi tersebut. 

Pihak wali amanat sendiri sampai saat ini tidak memiliki suatu 

pedoman yang dapat dijadikan dasar acuan mengenai hal-hal yang harus 

dimuat dalam kontrak perwaliamanatan agar aspek perlindungan 

kepentingan pemegang efek tidak terabaikan. Hal ini berakibat wali amanat 

kurang mampu memasukkan ketentuan-ketentuan yang berguna untuk 

melindungi kepentingan investor apabila emiten keberatan dengan 

ketentuan-ketentuan, kewajiban atau pembatasan yang diajukan wali 

amanat.  

Beberapa hal yang sering menjadi perdebatan antara emiten 

dengan wali amanat, salah satunya adalah ketika emiten melakukan buy 

back obligasi. Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, di dalam 
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beberapa perjanjian perwaliamanatan dimasukkan klausul buy back atau 

pembelian kembali. Perbedaannya dengan call option adalah bahwa dalam 

call option emiten membuat pengumuman terlebih dahulu, sementara dalam 

buy back emiten melakukan pembelian secara diam-diam di pasar. Call 

option merupakan opsi atau hak emiten untuk memanggil pemegang 

obligasi dengan tujuan untuk menebus obligasi yang telah dikeluarkan 

tersebut. Variasinya bisa bermacam-macam, dengan harga sesuai dengan 

harga pasar atau yang telah ditentukan dalam perjanjian 

perwaliamanatan.22 

Alasan dimasukkannya klausul buy back dalam perjanjian 

perwaliamanatan adalah adanya kelebihan dana yang dimiliki oleh emiten, 

sehingga emiten membeli obligasi tersebut secara diam-diam. Selain itu, 

alasan lainnya adalah keinginan untuk menghindar dari kewajiban 

pembayaran bunga yang tinggi. Daripada emiten harus membayar bunga 

setiap jatuh tempo, emiten bisa meminjam dana untuk membeli obligasi 

tersebut dari bank dengan bunga yang lebih rendah dari pembayaran bunga 

obligasi. Laporan Tahunan 2003 dari Bapepam tercatat secara keseluruhan 

sanksi administratif berupa denda yang diberikan Perusahaan Efek sebesar 

Rp. 1, 015 milyar, sebagai sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan buy 

back. Jumlah tersebut menurun sebesar 60,96 % dari tahun sebelumnya 

yang tercatat sebesar Rp. 2, 60 milyar.23 

Data-data yang diperoleh dari Bapepam, berdasarkan laporan 

tahunan sampai dengan tahun 2003 terdapat beberapa kasus pelanggaran 

                                                
22 Adrian Sutedi, Op.Cit  h. 67 
23 Bapepam: Laporan Tahunan 2003, Perundang-undangan & Bantuan Hukum, h. 57 
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dalam pelaksanaan buy back yang dilakukan oleh emiten24. Salah satunya 

adalah kasus PT. Jakarta International Hotels & Development  Tbk. Pada 

tanggal 16 Juli 1997  PT. Jakarta International Hotels & Development  Tbk 

telah menerbitkan obligasi I sejumlah Rp. 600 milyar (enam ratus milyar 

rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2002. Selama kurun waktu 

tahun 1997 sampai dengan tahun 1998  PT. Jakarta International Hotels & 

Development  Tbk telah melakukan pembelian kembali obligasi (buy back) I 

yang telah diterbitkan sebesar Rp. 81 milyar  (delapan puluh satu milyar 

rupiah) sehingga mengurangi jumlah hutang obligasi yang beredar menjadi 

Rp. 519 milyar (lima ratus sembilan belas milyar rupiah). Mengingat 

pembelian kembali obligasi tersebut tidak dilaporkan kepada Bapepam, 

maka Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan 

Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan 

Kepada Publik. Hal tersebut menyebabkan  PT. Jakarta International Hotels 

& Development  Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah). Tidak adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu bahwa emiten telah melakukan pembelian kembali obligasi tersebut, 

maka investor telah dirugikan. Kerugian yang dialami investor adalah dengan 

tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu akan adanya pembelian kembali 

obligasi, investor tidak mengetahui bahwa obligasi tersebut telah dibeli 

kembali. Pendapatan yang seharusnya diterima oleh investor yaitu berupa 

bunga tidak ada, karena emiten hanya membayarkan nilai pokok obligasi, 

sedangkan nilai suku bunga di pasar cenderung menurun.   

 

                                                
24 Ibid  



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

15 

Kasus lain yang dilaporkan Bapepam adalah kasus PT. BBL Dharmala 

Finance Tbk.25 Pada tahun 1996 PT. BBL Dharmala Finance Tbk telah 

melakukan Penawaran Umum Obligasi III dengan tingkat bunga tetap dan 

mengambang sebesar Rp. 100 milyar (seratus milyar rupiah) yang efektif 

tanggal 29 November 1996 serta jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Pada 

kurun waktu antara tanggal 14 Januari 1998 sampai dengan tanggal 24 Mei 

2002 PT. BBL Dharmala Finance Tbk telah melakukan 12 (dua belas) kali 

transaksi pembelian kembali obligasi III dengan total Rp. 81 milyar (delapan 

puluh satu milyar rupiah). Pembelian kembali obligasi III tersebut terlambat 

disampaikan kepada Bapepam selama 2.722 (duaribu tujuh ratus duapuluh 

dua) hari, maka Bapepam menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran 

Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera 

Diumumkan Kepada Publik, dan terhadap PT. BBL Dharmala Finance Tbk 

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500 juta (lima 

ratus juta rupiah). Keterlambatan emiten ini merugikan investor, karena 

selama kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan pada arus kas investor, 

tetapi kenyataannya perubahan arus kas tersebut justru tidak diketahui oleh 

investor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pola arus kas yakni yang 

berupa pendapatan yang seharusnya diterima investor, dimana emiten tidak 

lagi membayarkan bunga sebagai pendapatan investor sebagaimana yang 

telah diperjanjikan dalam kontrak perwaliamanatan. Investor telah 

kehilangan potensi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga jual 

dan beli atau capital gain.  

 

                                                
25 Ibid, h. 58 
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Ketentuan mengenai pembelian kembali efek bersifat hutang, wali 

amanat mengharapkan ada ketentuan mengenai keterbukaan informasi 

sebelum pelaksanaan buy back, serta ketentuan yang jelas mengenai hak-

hak pemegang efek bersifat hutang yang di-buy back, seperti adakah hak 

suara26 maupun hak bunga, dan lain-lain.27 Studi tentang perwaliamanatan 

di Pasar Modal Indonesia yang dilakukan oleh Tim Studi Perwaliamanatan di 

Pasar Modal Indonesia-Bapepam, menyebutkan bahwa wali amanat 

mengharapkan emiten juga tidak dapat melakukan buy back dalam kondisi 

wanprestasi. Selama ini, karena belum ada peraturan perundangan yang 

secara tegas mengaturnya, maka pengaturannya dalam kontrak 

perwaliamanatan masih tergantung kesepakatan para pihak.  

Padahal seperti yang telah dikemukakan diatas, kontrak 

perwaliamanatan disusun tanpa melibatkan investor pemegang efek bersifat 

hutang selaku kreditor, dan menggantungkan sepenuhnya pada wali amanat, 

maka bagaimana kepentingan investor tersebut dapat terlindungi apabila 

hanya dengan mengandalkan wali amanat, sedangkan pemegang efek 

bersifat hutang langsung tunduk kepada kontrak perwaliamanatan sejak 

tanggal emisi obligasi. Disamping itu dengan adanya resiko yang timbul 

dalam investasi obligasi sebagaimana telah dipaparkan diatas, investor 

pemegang obligasi dapat mengalami kerugian dengan adanya buy back 

yang sewaktu-waktu dilakukan oleh perusahaan publik selaku emiten, tetapi 

di sisi lain buy back  juga sepenuhnya merupakan hak dari investor.  

                                                
26 Yang dimaksud hak suara dalam hal ini adalah hak yang dimiliki oleh pemegang obligasi dalam RUPO 

menyangkut keputusan yang diambil oleh emiten terkait obligasi yang diterbitkan, bukan hak suara dalam 
manajemen perusahaan (internal) emiten, karena pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara yang 
dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan sebagaimana halnya pemegang saham dalam 
RUPS. 

27 Tim Studi Perwaliamanatan-Bapepam, Studi Tentang Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia, 2005, h. 
46  
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Sehubungan dengan kondisi tersebut, dalam prakteknya juga 

terdapat kasus dalam hal pelaksanaan buy back obligasi, antara emiten 

dengan investor pemegang obligasi. Pada bulan Maret 2010 PT. Matahari 

Putra Prima Tbk. (MPPA) mengumumkan rencana pembelian kembali (buy 

back) obligasi, yang dipicu oleh rencana penjualan 90,76 % saham anak 

perusahaan MPPA, yaitu PT. Matahari Department Store Tbk. kepada CVC 

Capital Partner melalui Meadow Asia Company (MAC). Pengumuman 

tersebut memicu naiknya harga obligasi perusahaan tersebut.28 Harga 

obligasi senilai US$ 200 juta dan Rp. 526 milyar tersebut terus mengalami 

kenaikan sebesar hampir 1% dari minggu sebelumnya, yakni mencapai 

103,48 dari posisi sebelumnya sebesar 102,53, sehingga memperoleh imbal 

hasil sebesar 9,08%. Kupon bunga obligasi ditetapkan sebesar 10,75% per 

tahun dan jatuh tempo pada tahun 2012. MPPA juga  mengumumkan 

rencana penggunaan dana hasil penjualan saham PT. Matahari Department 

Store Tbk. yang mencapai 7,16 triliun rupiah, akan dipergunakan untuk 

percepatan pelunasan hutang, termasuk obligasi  sebesar 3,4 triliun rupiah. 

Di dalam perjanjian perwaliamanatan tidak ada klausula mengenai 

pemberian insentif bagi pemegang obligasi apabila terjadi percepatan 

pelunasan utang. Dengan adanya kenaikan harga obligasi tersebut, investor 

pemegang obligasi tidak ingin melepas atau menjual obligasi yang 

dipegangnya tersebut kepada emiten. MPPA kemudian mengadakan Rapat 

Umum Pemegang Obligasi (RUPO) untuk membahas masalah buy back 

tersebut. Hasil RUPO menyimpulkan bahwa investor pemegang obligasi 

                                                
28Harga Obligasi MPPA Naik Menjelang Buy Back, diakses dari 

http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/32184/Harga-Obligasi-MPPA-Naik-Menjelang-Buyback-, 
tanggal 30 Juli 2010 
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tetap keberatan untuk melepas obligasi kecuali dengan harga 110 persen, 

sedangkan MPPA tetap bertahan pada harga tertinggi, yakni 105 persen. 

Rencana pembelian kembali obligasi tersebut akan direalisasikan pada bulan 

Agustus 2010.29 Akan tetapi hingga bulan Mei 2010, baik pihak emiten 

(MPPA) maupun para investor pemegang obligasi tidak menemukan kata 

sepakat mengenai rencana pembelian kembali obligasi tersebut, dan MPPA 

selaku emiten tetap mempertahankan keputusannya untuk melaksanakan 

buy back obligasi meski belum mendapat persetujuan dari investor 

pemegang obligasi dalam RUPO. 

Adanya resiko buy back  dan peraturan perundangan di bidang 

pasar modal yang masih belum menentukan secara detail mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan inilah yang menghadapkan 

investor pemegang obligasi dalam posisi yang sulit dan hanya 

mengharapkan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi. Selain itu juga 

belum ada pengaturan mengenai standar kontrak perwaliamanatan secara 

lebih rinci yang dituangkan dalam peraturan pelaksananya seperti Peraturan 

Pemerintah maupun Peraturan Bapepam. Uraian latar belakang tersebut 

diatas ingin dikaji lebih lanjut dan penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

“Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi pada Perjanjian 

Perwaliamanatan dalam Hal Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten 

(Studi Pada Bapepam dan Lembaga Keuangan).” 

 

 

                                                
29MPPA Kekeuh Buy Back Obligasi, diakses dari 

http://autos.okezone.com/read/2010/05/14/278/332544/278/mppa-kekeuh-buy-back-obligasi , tanggal 30 
Juli 2010 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun dari latar belakang yang diuraikan di atas dapat disusun 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi pada 

perjanjian perwaliamanatan dalam hal pelaksanaan buy back obligasi 

oleh emiten? 

2. Bagaimana pelaksanaan asas keseimbangan dalam klausula yang 

mengatur tentang buy back obligasi di dalam perjanjian 

perwaliamanatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dalam perjanjian 

perwaliamanatan bagi investor pemegang obligasi dalam hal pelaksanaan 

buy back obligasi oleh emiten. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan asas keseimbangan dalam 

klausula yang mengatur buy back obligasi di dalam perjanjian 

perwaliamanatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah 

keilmuan, dalam ranah bidang hukum khususnya di bidang 

kenotariatan. Setidaknya dapat memberikan informasi dan 

pemahaman yang lebih komperehensif tentang efek bersifat utang 
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atau obligasi di Pasar Modal Indonesia. 

b. Melengkapi penjelasan dan tulisan ilmiah yang telah ada mengenai 

perjanjian perwaliamanatan, dan dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan pengkajian di bidang 

pasar modal, khususnya efek bersifat utang atau obligasi.   

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Notaris 

Memberikan informasi, masukan dan wawasan tentang peraturan 

dan prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan efek bersifat 

utang atau obligasi di Pasar Modal Indonesia khususnya mengenai 

klausula-klausula yang sebaiknya dimasukkan dalam perjanjian 

perwaliamanatan agar dapat memberikan perlindungan hukum 

bagi investor pemegang obligasi. 

b. Bagi Bapepam 

Memberikan masukan dan mengenai aturan-aturan yang telah dan 

akan disusun oleh Bapepam dalam kaitannya dengan perjanjian 

perwaliamanatan yang selama ini masih belum ada pedoman yang 

mengaturnya. 

c. Bagi Masyarakat Pemodal 

Manfaat bagi masyarakat pemodal, diharapkan dapat memberikan 

informasi, masukan dan wawasan dalam bidang pasar modal, 

khususnya efek bersifat utang atau obligasi, serta mengetahui dan 

memahami bentuk-bentuk perjanjian perwaliamanatan yang dapat 

memberikan perlindungan bagi investor dalam investasi obligasi. 
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1.5 Kerangka Teoretik 

1.5.1 Teori Perlindungan Hukum  

Menurut Poerwadarminta, pengertian perlindungan hukum 

berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu 

supaya tidak kelihatan, sedangkan “perlindungan” itu berarti tempat 

berlindung dimana suatu perbuatan, tindakan atau hal-hal yang 

melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan 

atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan antara 

subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, 

baik manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (recht persoon), 

yang mana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak 

dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas 

kemampuan atau kewenangan.  

Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek 

hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

menimbulkan adanya suatu relevansi serta akibat-akibat hukum, 

sehingga nantinya suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan 

dengan seimbang serta adil, dalam arti setiap subyek hukum 

mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya. Disinilah, maka hukum 

tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta 

menjaga hubungan tersebut. Menurut Phillipus M. Hadjon, 

perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum berbahasa 

Belanda dikenal dengan sebutan “rechtbescherming van de 
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burgers”.30   

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kata perlindungan 

hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

“rechtbescherming”. Hal ini berarti bahwa pengertian perlindungan 

hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak 

pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah 

dilakukan.31  

Phillipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya 

perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 

preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan 

terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya 

adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk 

menyelesaikan sengketa, seperti contohnya adalah penyelesaian 

sengketa di pengadilan.32 

Perlindungan ini telah termaktub di dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengatur prinsip 

transparansi atau keterbukaan yang wajar dan efisien dan 

penyampaian informasi secara tepat dan mudah. Karena Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dianggap masih 

sumir atau tidak cukup terperinci, maka ketentuan tersebut pada 

akhirnya masih dapat menimbulkan perbuatan curang yang akhirnya 

merugikan investor. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

                                                
30 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987) h. 1 
31 Ibid, h. 2 
32 Ibid, h. 27 
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menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, agar tercapai 

penyelesaian yang adil.33 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal juga mengatur perlindungan hukum represif di 

dalam ketentuan Pasal 111, yaitu hak untuk melakukan gugatan bagi 

pihak yang dirugikan dengan tidak dibatasi besarnya jumlah 

penggugat. 

Adler Haymans Manurung dalam makalahnya34 menyatakan 

bahwa investor merupakan faktor penting hingga terjadinya transaksi 

di pasar modal. Investor yang melakukan transaksi tersebut 

sebaiknya mendapat perlindungan dari regulasi. Kepastian membeli 

dan menjual barang harus didapatkan oleh investor yang 

bersangkutan. Investor ini bisa dikelompokkan menjadi investor 

minoritas dan investor mayoritas. Investor minoritas hanya bisa 

mengendalikan perusahaan melalui RUPS, di mana investor 

mayoritas mempunyai kewenangan penuh dalam mengendalikan 

perusahaan. Perlindungan terhadap investor minoritas ini menjadi 

sangat penting agar keberadaan bursa tetap berjalan.35 

Perlindungan terhadap investor merupakan kewajiban negara 

melindungi rakyatnya.36  Negara yang dimaksud adalah Bapepam 

sesuai dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal.37 Perlindungan investor ini merupakan sebuah penerapan 

keadilan terhadap seluruh investor. Keadilan merupakan tujuan 

                                                
33 Warta Hukum: Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka di 

Pasar Modal, 25-01-2010, diakses dari http://hukum.ub.ac.id/newsdetail.php., tanggal 20 Juni 2010. 
34 Adler Haymans Manurung, Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal, diakses dari 

http://perbanasinstitute.ac.id/attachments/623_berinvestasi-ahm.PDF, tanggal 20 Juni 2010. 
35 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, (Bandung: CV. Utomo, 2005), h. 9 
36 Phillipus M. Hadjon, Op. Cit h.7 
37 Adler Haymans Manurung, Op. Cit 
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hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat.  

Rawls dalam Adler Haymans Manurung menyatakan bahwa keadilan 

juga sebagai suatu tindakan kewajaran yang disebut fairness. 

Investor yang melakukan pembelian atau penjualan terhadap 

instrumen keuangan (baik saham maupun obligasi) juga harus 

menerapkan fairness. Kewajaran ini sangat penting terutama di 

dalam melakukan transaksi. Kewajaran ini akan timbul apabila 

penyebaran informasi dilakukan secara merata atau perusahaan 

melakukan keterbukaan informasi. Pemberian keadilan terhadap 

investor juga merupakan perlindungan hukum terhadap investor. 

Untuk memberikan perlindungan hukum maka harus dilakukan 

penegakan hukum (law enforcement).  

Reformasi atas seluruh bursa efek perlu dilakukan agar 

penegakan hukum dapat dilakukan. Reformasi peraturan yang saat 

ini menguntungkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di 

pasar modal harus diubah agar investor terlindungi. Salah satu 

tindakan yang perlu dilakukan segera adalah edukasi terhadap 

masyarakat agar pemahaman atas investasi semakin baik. Peraturan 

yang melindungi investor harus terus diterbitkan dan jika terjadi 

kesalahan harus ada tindakan, karena tidak mungkin regulator dapat 

menindak para pemain pasar yang melanggar hukum jika aturan 

yang jelas tidak diterbitkan pihak regulator.38 

 

 

                                                
38 Adler Haymans Manurung, Op. Cit 
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1.5.2 Asas Keseimbangan 

Ilmu hukum moral mengenal apa yang disebut misbruik 

vanomstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau 

penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat 

digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya 

untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk 

menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak 

diatur dalam undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi 

yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi. Sesuai dengan 

hukum, kebutuhan konstruksi penyalahgunaan kesempatan/keadaan 

merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau yang 

mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan 

persetujuan antara kedua belah pihak.  

Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya 

kekuasaan ekonomi (economish overwicht) pada salah satu pihak, 

yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga 

adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang 

merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak 

ada (kehendak yang cacat). Menurut Asikin yang penting adalah 

menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim 

untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan 

sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan sehingga 

mengganggu keseimbangan antara pihak dan membatasi kebebasan 

kehendak pihak yang bersangkutan untuk memberikan 
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persetujuan.39  

Asas ini dalam menjalankannya diperlukan posisi yang 

seimbang antara para pihak, hal ini dikenal dengan asas 

keseimbangan. Namun dalam prakteknya, sering terjadi kesenjangan 

antara para  pihak, dimana pihak yang satu memiliki posisi tawar 

(bargaining position) yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak 

yang lain. Adanya asas keseimbangan ini sangat penting dalam suatu 

perjanjian perwaliamanatan, karena hal ini berpengaruh pada syarat 

materiil, yaitu pada saat terjadinya perjanjian dan berkaitan dengan 

muatan atau isi dari pelaksanaan perjanjian.40 

Penerapan asas keseimbangan menjadi hal yang sangat 

penting dalam suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh Herlien Budiono41yang mengusulkan suatu asas baru perjanjian 

yang merupakan turunan dari prinsip hukum adat. Herlien 

menyatakan asas keseimbangan sebagai asas penentu keabsahan 

suatu kontrak. Asas ini oleh Herlien diklaim sebagai asas yang 

mandiri dan universal, sama seperti asas perjanjian klasik yang lain, 

yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas 

kebebasan berkontrak.42 Asas keseimbangan yang dikemukakan oleh 

Herlien Budiono memang merupakan asas yang sesuai dengan 

cerminan masyarakat Indonesia.43 

                                                
39 R.Z. Asikin Kusuma Atmadja, Op.Cit, h.33 
40 Herlien Budiono, Op.Cit, h. 256 
41 Ibid, h. 508 
42 Ibid 
43 Jiwa masyarakat Indonesia yang mencintai keharmonisan meskipun dalam kemajemukan adalah alasan 

asas keseimbangan sangat sesuai dijadikan salah satu asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Asas 
keseimbangan akan mewarnai transaksi dalam dunia bisnis agar selalu bersifat adil dan tidak berat sebelah. 
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Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan 

dari asas persamaan, asas persamaan menempatkan para pihak d 

idalam persamaan derajat. Asas keseimbangan diangkat dan 

dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada 

gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan.44  

Herlien Budiono mengungkapkan asas keseimbangan dengan 

merujuk pada uraian Moch. Koesnoe tentang asas laras (harmoni), 

dalam hukum adat Indonesia. Asas laras berkenaan dengan 

persoalan bagaimana memuaskan kebutuhan estetis yang hidup 

dalam masyarakat. Asas ini memberikan jawaban atas suatu 

persoalan sehingga penyelesaiannya itu dianggap memuaskan dari 

ukuran kebutuhan dan perasaan hukum dan moral. Maksudnya 

adalah segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum 

sengketa muncul dan menggangu keseimbangan masyarakat).45 

Asas keseimbangan adalah sesuai dengan hukum adat. 

Contoh konkretnya bahwa asas laras nyata ditetapkan dalam konsep 

perkawinan jujur dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Jujur 

(semacam mas kawin) dalam perkawinan adat Batak wajib diberikan 

kepada keluarga pengantin perempuan sebagai pemulih 

keseimbangan magis-religius kedua keluarga mempelai. Keluarga 

pengantin perempuan wajib mendapat jujur agar tidak pincang 

                                                                                                                                 

Dalam Tesis Monique Natalya Setiawan. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan 
Terhadap Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, 2009,  h. 11 

44 Herlien Budiono, Op. Cit, h. 361 
45 Ibid  h. 183.  
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kehilangan satu anggotanya diambil keluarga mempelai laki-laki, 

sedangkan keluarga laki-laki wajib membayar jujur agar tidak 

keberatan menambah satu anggota keluarga. Dengan begitu tercapai 

keseimbangan dan keabsahan suatu perkawinan.46 

Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat baik untuk 

diterapkan dalam perjanjian perwaliamanatan, dimana dalam 

perjanjian perwaliamanatan idealnya harus terdapat keseimbangan 

diantara para pihak dalam hal tidak terdapat benturan kepentingan 

antara para pihak yang nantinya dapat merugikan kepentingan pihak 

lain, sehingga kepentingan pihak lain tersebut menjadi terlindungi. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan bersifat 

yuridis sosiologis, untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum 

dalam perjanjian perwaliamanatan bagi investor dalam pelaksanaan 

buy back oleh emiten, dan kemudian menganalisa pelaksanaan asas 

keseimbangan dalam klausula yang mengatur mengenai buy back 

obligasi. 

1.6.2 Pemilihan Lokasi 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) 

                                                
46 Ibid 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

29 

yang berkedudukan di Jakarta. Selain itu lokasi penelitian juga 

dilakukan di Kantor Notaris yang berprofesi sebagai penunjang pasar 

modal, yang bertempat kedudukan di Jakarta, dengan pertimbangan 

antara lain mengingat cukup banyaknya notaris yang terdaftar dalam 

Daftar Notaris Penunjang Pasar Modal yang bertempat kedudukan di 

Jakarta. Di samping itu, semua perjanjian perwaliamanatan hanya 

dibuat oleh notaris profesi penunjang pasar modal yang bertempat 

kedudukan di Jakarta.  

1.6.3 Jenis Data dan Sumber Data  

1.6.3.1 Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1.6.3.1.a Data primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya yang berupa pengalaman, pendapat atau 

persepsi yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini. 

1.6.3.1.b Data Sekunder 

Data sekunder berupa studi dokumentasi tentang 

akta Perjanjian Perwaliamanatan notariil yang 

terdapat di Kantor Notaris profesi penunjang pasar 

modal yang bertempat kedudukan di Jakarta. 

Data sekunder juga termasuk data yang diperoleh 

dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur 

dan peraturan perundang-undangan yang terdiri 

dari: 
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a. UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

khususnya Pasal 1,51,52,103 sampai dengan 110; 

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya 

Pasal 1267,1320,1338,1365,1792,1796; 

c.Peraturan Bapepam Nomor X.K.1. Tentang 

Keterbukaan Informasi Yang harus Segera 

Disampaikan Kepada Publik, khususnya Pasal 2 

huruf (g). 

Selain itu data yang diperoleh berupa hasil penelitian 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan 

obligasi dan perjanjian perwaliamanatan. 

1.6.3.2 Sumber Data  

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

1.6.3.2.a Data primer yaitu data yang diperoleh dari para staf 

yang bekerja pada Badan Pengawas Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK) yang meliputi staf biro hukum dan 

staf biro humas serta anggota Tim Studi 

Perwaliamanatan Bapepam-LK, serta Kantor Notaris 

profesi penunjang pasar modal yang bertempat 

kedudukan di Jakarta.  

1.6.3.2.b Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelusuran pustaka dan dokumentasi di berbagai 

perpustakaan, internet, dan instansi-instansi yang 
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dijadikan sumber informasi utama. Perpustakaan 

dan kantor yang menjadi sumber perolehan data 

sekunder antara lain: 

i.  Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya, Malang; 

ii. Pojok Bursa Efek Jakarta (Pojok BEJ), Pusat 

Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya, Malang; 

iii. Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, 

Surabaya; 

iv. Perpustakaan Umum dan Arsip Pemerintah Kota 

Malang; 

v. Situs-situs internet yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

vi. Dokumentasi yang diteliti meliputi klausula 

tentang buy back obligasi dalam perjanjian 

perwaliamanatan yang dibuat oleh responden 

notaris serta rancangan peraturan Bapepam 

tentang kontrak perwaliamanatan. 

1.6.4 Teknik Memperoleh Data 

Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik 

wawancara (interview) mendalam yang dilakukan secara bebas 

terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data yang 

lebih jelas dengan menggunakan pedoman interview guide, yaitu 

catatan-catatan kecil berisi pokok permasalahan yang diteliti dengan 
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berbagai macam pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).47 

Adapun wawancara dilakukan dengan responden yang berkompeten 

dan berhubungan langsung dengan penelitian ini, antara lain dengan, 

Biro Humas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK), Biro Hukum Bapepam-LK, anggota Tim Studi Tentang 

Perwaliamanatan Bapepam-LK, serta notaris profesi penunjang pasar 

modal. 

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan 

menggunakan teknik penelusuran pustaka dan dokumentasi berupa 

peraturan-peraturan, rancangan peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal, 

penelitian pihak lain, serta artikel yang mendukung data primer. Hal 

ini dilakukan baik dengan cara meminjam dari perpustakaan maupun 

mengakses melalui internet. Untuk akta perjanjian perwaliamanatan, 

sebatas klausula mengenai buy back obligasi, diperoleh dari notaris 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

1.6.5 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh pihak yang menjadi obyek penelitian 

yang meliputi para pihak yang turut dalam memberikan perlindungan 

hukum berupa peraturan-peraturan, yang meliputi para staf yang 

bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK) antara lain Biro Humas dan Biro Hukum, anggota Tim 

                                                
47 Rianto Andi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72 
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Studi Perwaliamanatan Bapepam-LK, serta pihak-pihak dalam 

perjanjian perwaliamanatan, antara lain notaris profesi penunjang 

pasar modal, wali amanat dan emiten, yang bertempat kedudukan di 

Jakarta. 

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian 

adalah metode purposive sampling.  Metode purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

mendasarkan pada ciri-ciri atau sifat sampel yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan kriteria tertentu yang 

terkait dengan permasalahan penelitian.48  

Oleh karena itu, sampel yang akhirnya bisa dijadikan 

responden dalam penelitian ini terdiri dari: 

1). 1 orang notaris profesi penunjang pasar modal; 

2). 1 orang staf yang bekerja pada Biro Hukum Bapepam-LK; 

3). 1 orang staf yang bekerja pada Biro Humas Bapepam-LK; 

                                                
48 Pada mulanya sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) 5 (lima) orang Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal yang bertempat kedudukan di Jakarta 
dan berpraktek di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta berpengalaman dalam membuat akta 
perjanjian perwaliamanatan; 

2) 3 orang perwakilan dari wali amanat; 
3) 3 orang perwakilan dari emiten; 
4) 5 orang staf yang bekerja pada Biro Hukum Bapepam-LK; 
5) 3 orang staf yang bekerja pada Biro Humas Bapepam-LK; 
6) Anggota Tim Studi Perwaliamanatan-Bapepam-LK. 

Namun karena banyaknya kendala di lapangan, maka dalam pengambilan data untuk keperluan analisis 
hasil penelitian yang berupa wawancara hanya dapat dilakukan terhadap responden para staf yang bekerja 
pada Bapepam-LK, yakni Biro Hukum dan Humas, dan anggota tim studi perwaliamanatan Bapepam-LK, 
serta notaris. Dari sampel yang dipilih, tidak semua  responden dalam penelitian bersedia melakukan 
wawancara dengan peneliti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sehingga 
jumlah responden menjadi lebih sedikit dari yang direncanakan. 
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4). 1 orang anggota Tim Studi Perwaliamanatan. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis 

dengan mendeskripsikan semua temuan data primer yang diperoleh 

dari hasil wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari 

penelusuran pustaka dan dokumen kemudian dianalisis dan hasil 

analisis dijadikan bahan untuk merumuskan kesimpulan guna 

menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan saran bagi 

seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

1.6.7 Definisi Operasional 

a. Obligasi adalah utang yang pokok utangnya baru akan 

dikembalikan dalam suatu jangka waktu tertentu di masa 

mendatang, dan selama utang pokok belum terbayar, emiten akan 

membayar bunga dari utang pokok tersebut secara berkala 

(periodik) kepada investor pemegang obligasi yang besarnya telah 

diperjanjikan. 

b. Buy Back obligasi adalah pembelian kembali obligasi oleh emiten 

sebelum jangka waktu yang telah diperjanjikan berakhir, dengan 

maksud untuk pelunasan, baik sebagian maupun seluruh obligasi. 

c. Investor pemegang obligasi adalah orang perseorangan yang 

melakukan pembelian atas obligasi yang diterbitkan. 

d. Emiten adalah perusahaan publik atau perseroan yang merupakan 

pihak yang melakukan penawaran umum (menerbitkan) obligasi. 

e. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan seluruh 

investor pemegang obligasi.  
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f. Perjanjian perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara 

emiten dengan wali amanat.  

g. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 

mengatur serta melindungi hubungan antara subyek hukum yaitu 

manusia dan badan hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

h. Bapepam-LK adalah lembaga pemerintah yang oleh Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diberi 

kewenangan khusus untuk membuat peraturan pelaksana di 

bidang pasar modal. 

i. Asas keseimbangan dalam klausula yang mengatur tentang buy 

back obligasi diukur dari isi klausula telah memenuhi rasa keadilan 

hukum bagi para pihak dalam perjanjian perwaliamanatan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) 

bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang 

diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah yang 

mendorong penulis untuk menulis tentang pelaksanaan perlindungan hukum 

dalam perjanjian perwaliamanatan bagi investor pemegang obligasi dalam 

hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten. Pada Bab I ini meliputi juga 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

36 

metode penelitian yang berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan 

penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik 

memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk menganalisa dan memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, serta sistematika penulisan.  

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

Bab kajian pustaka ini menguraikan dasar-dasar teori yang 

digunakan untuk menganalisa dan memberikan jawaban terhadap 

permasalahan, antara lain Teori Perlindungan Hukum untuk menganalisa 

permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam perjanjian 

perwaliamanatan bagi investor pemegang obligasi dalam hal pelaksanaan 

buy back obligasi, dan Asas Keseimbangan untuk menganalisa pelaksanaan 

asas keseimbangan dalam klausula yang mengatur mengenai buy back 

obligasi.  

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Selanjutnya dalam bab ini dipaparkan jawaban dari pokok 

permasalahan yang menguraikan mengenai pelaksanaan perlindungan 

hukum dalam perjanjian perwaliamanatan bagi investor pemegang obligasi 

dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten, dan pelaksanaan asas 

keseimbangan dalam klausula yang mengatur tentang buy back obligasi. 

Jawaban dari permasalahan tesis didasarkan dari hasil penelitian yang telah 

diperoleh oleh peneliti. 

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Akhirnya dalam bab IV dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan 

analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai 
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pelaksanaan perlindungan hukum dalam perjanjian perwaliamanatan begi 

investor pemegang obligasi dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh 

emiten serta pelaksanaan asas keseimbangan dalam klausula yang 

mengatur tentang buy back obligasi, sekaligus memberikan saran-saran 

berupa alternatif yang ditawarkan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi 

para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

38 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Obligasi 

2.1.1 Definisi Obligasi 

Terdapat beberapa definisi mengenai obligasi. Obligasi atau 

bond  menurut Black's Law Dictionary adalah utang, yang pokok 

utangnya baru akan dikembalikan dalam suatu jangka waktu tertentu 

di masa mendatang. Selama utang pokok belum dibayar, debitor akan 

membayar bunga dari utang pokok tersebut secara berkala (periodik) 

kepada kreditor. Karena pembayaran bunga secara berkala inilah, 

yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor, efek ini dinamakan efek 

dengan pendapatan (penghasilan) tetap (fix income securities). 

Sehubungan dengan jangka waktu pemenuhan pembayaran utang 

pokok ini, utang dapat dikategorikan dalam:49 

a. utang jangka pendek, yaitu utang yang pemenuhan pembayaran 

utang pokoknya harus dilakukan dalam jangka waktu maksimum 

satu tahun; 

b. utang jangka menengah, yaitu utang yang pemenuhan 

pembayaran utang pokoknya harus dilakukan dalam jangka waktu 

antara satu tahun hingga lima tahun; 

c. utang jangka panjang, yaitu utang yang pemenuhan pembayaran 

utang pokoknya harus dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 

lima tahun.  

                                                
49 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 

139 
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Piutang-piutang jangka pendek biasanya diperjualbelikan di Pasar 

Uang, dan piutang-piutang jangka menengah dan jangka panjang 

diperdagangkan di bursa efek.  

Obligasi adalah suatu perikatan yang berisi janji.50 Obligasi 

merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya 

(principal atau penerbit) bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. 

Dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan 

diberikan bunga yang bentuknya tergantung pada kesepakatan, 

apakah bunga mengambang atau bunga tetap. Menurut Bibin Bisono 

dalam Adrian Sutedi, obligasi dapat diartikan sebagai berikut: 

“Bond is widely known in Indonesia as a debt paper bearing fixed 

coupon. Bond is issued following the procedure of public offering and 

listed in a stock exchange. It normally matures more than one year 

(generally between five to seven years).” 51  

Terjemahan bebasnya dapat dikatakan bahwa di Indonesia, obligasi 

lebih dikenal sebagai surat pernyataan utang dengan bunga tetap 

atau kupon. Obligasi yang diterbitkan oleh suatu pihak melalui 

prosedur penawaran umum dengan jangka waktu di atas satu tahun 

(umumnya lima hingga tujuh tahun) dan tercatat di bursa.  

Menurut Pasal 1 angka 34 Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 Tentang 

Pasar Modal, obligasi adalah bukti utang dari emiten yang 

mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta 

                                                
50 Adrian Sutedi, Op Cit h. 1 
51 Ibid, h. 5 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

40 

pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Secara umum 

obligasi pada hakikatnya adalah surat tagihan utang atas beban 

tanggungan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi. 

Obligasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal dimasukkan ke dalam pengertian efek. 

2.1.2 Perbedaan Obligasi dengan Utang-Piutang Pada Umumnya 

Obligasi merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak 

berutang kepada pihak lainnya. Perbedaan antara obligasi dan utang-

piutang biasa adalah utang-piutang biasanya dilakukan orang 

perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu, 

ataupun antara pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam 

perusahaan lainnya. Pinjam meminjam umumnya  terjadi antara 

individu (lembaga atau perorangan) berhadapan dengan pemberi 

pinjaman (kreditor). Sementara itu, obligasi lebih bersifat antara satu 

peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya 

dapat mencapai ratusan, ribuan, atau puluhan ribu orang. Perbedaan 

lainnya antara obligasi dengan utang piutang pada umumnya adalah 

pihak yang menjadi debitur, dimana dalam obligasi tidak 

dimungkinkan dilakukan oleh perorangan, tetapi oleh perusahaan, 

baik perusahaan publik maupun perusahaan milik pemerintah atau 

BUMN. 

Obligasi pada dasarnya merupakan utang-piutang.52 Oleh 

karena itu, pengaturan atas obligasi ini sebenarnya juga tunduk pada 

                                                
52 Ibid, h. 13 
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ketentuan mengenai utang-piutang yang ada dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yakni ketentuan Pasal 1754 sampai dengan 

Pasal 1773. Bapepam sebagai otoritas pasar modal juga sama sekali 

tidak mengadakan ketentuan yang khusus mengenai utang-piutang 

yang timbul karena penerbitan obligasi, karena penawaran obligasi 

yang dilakukan melalui suatu penawaran umum tidaklah dianggap 

merupakan suatu penawaran yang diatur melalui suatu aturan 

tersendiri. Hal ini karena obligasi dalam penawaran umumnya tunduk 

pada ketentuan-ketentuan mengenai penawaran umum yang berlaku 

terhadap efek-efek lainnya. 

Salah satu perbedaan yang utama antara utang-piutang 

dengan obligasi adalah karena sifat atau jumlah para pihak. Karena 

dalam obligasi melibatkan banyak orang/pihak sehingga tidak 

mungkin dihadapi satu per satu, kemudian diciptakanlah Lembaga 

Wali Amanat yang merupakan perantara para kreditur obligasi yang 

jumlahnya banyak tersebut dengan debitur obligasi yang dalam setiap 

penerbitan jumlahnya hanya satu.53 Hal ini disebabkan dalam 

penerbitan obligasi, sebuah perseroan terbatas berhadapan dengan 

ratusan atau bahkan ribuan orang, sedangkan dalam utang-piutang 

biasa seorang debitur paling banyak berhadapan dengan sepuluh atau 

dua puluh kreditur (bank; seperti dalam suatu kredit sindikasi)) 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.  

Debitur dalam obligasi berhadapan dengan begitu banyak 

kreditur, karenanya maka undang-undang menganggap efek utang 

                                                
53 Ibid, h. 14 
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obligasi sifatnya sepihak, yang dinyatakan oleh debitur 

(emiten/perusahaan penerbit obligasi).54 Hal ini sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, bahwa 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 

sangat luas. Namun, untuk mengantisipasi perkembangan pasar 

modal, dimungkinkan pihak lain, selain bank umum, untuk melakukan 

kegiatan sebagai wali amanat berdasarkan peraturan pemerintah.  

2.1.3 Jenis Obligasi 

Terdapat beberapa jenis obligasi yang umumnya ada di 

Indonesia, antara lain55: 

a. Obligasi konversi, yaitu obligasi yang para pemegang obligasi ini 

pada waktu yang telah ditetapkan dapat menukarkan obligasinya 

dengan saham biasa dari perseroan yang menerbitkan atas dasar 

harga konversi yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Obligasi atas unjuk, yaitu obligasi yang pelunasannya dibayarkan 

kepada pembawa obligasi tersebut.  

 

                                                
54 Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
55 Bapepam-Tim Studi Perwaliamanatan, Op Cit, h. 10 
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Adapun jenis obligasi berdasarkan bunga dan jaminan adalah sebagai 

berikut56:  

a. Obligasi dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) 

Telah ditetapkan sejak semula persentase bunga yang wajib 

dibayar perusahaan. Karena bunganya tetap, maka pergerakan 

harga obligasi di pasar sekunder umumnya mempunyai arah yang 

berlawanan dengan pergerakan tingkat bunga yang berlaku 

umum. Jadi, obligasi suku bunga tetap memiliki kupon bunga 

dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang 

masa berlakunya obligasi. 

b. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang (floating rate) 

Berbagai cara dapat dipakai dalam menetapkan tingkat bunga 

mengambang, misalnya dikaitkan dengan tingkat bunga yang 

berlaku bagi deposito beberapa Bank Pemerintah, atau dengan 

LIBOR, atau SIBOR. Namun adakalanya tingkat bunga ditetapkan 

tetap untuk tahun pertama, dan mengambang untuk tahun-tahun 

berikutnya. Jadi, obligasi suku bunga mengambang memiliki 

kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu 

indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. 

c. Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya (perpectual bond)57 

Perpectual bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak 

mempunyai batas jatuh temponya. Perusahaan yang menerbitkan 

surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk 

                                                
56 Adrian Sutedi, Op.Cit, h. 8  
57 Gunawan Widjaja dan Jono, Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar 

Modal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006), h. 51 
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mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut 

dilikuidasi. 

d. Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond)58 

Jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai 

konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga 

secara periodik. Keuntungan yang diperoleh dari pemilikan obligasi 

ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dengan 

harga pembelian. 

e. Obligasi dengan jaminan 

Pasar modal dalam prakteknya mengenal pula obligasi dengan 

jaminan (secured bonds) maupun tanpa jaminan 

(unsecured/debenture bonds). Obligasi dengan jaminan juga 

beraneka jenisnya, misalnya obligasi yang dijamin oleh guarantor, 

atau dijamin dengan aktiva tertentu, seperti tanah, gedung, pabrik 

dan perlengkapannya. Adapun untuk obligasi tanpa jaminan, 

kepada pemegangnya tidak diberikan jaminan secara khusus, 

tetapi hanya berupa jaminan yang sifatnya umum dengan 

berlandaskan pada Pasal 1613 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menetapkan bahwa semua harta kekayaan 

seseorang menjadi jaminan utangnya. 

Berdasarkan penerbitnya (issuer), obligasi dapat dibedakan59: 

a. Obligasi Perusahaan (Corporation Bond) 

Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta 

atau perusahaan negara. Pada umumnya di Indonesia bersifat 

                                                
58 Ibid 
59 Bapepam-Tim Studi Perwaliamanatan, ibid, h. 11 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

45 

jangka panjang dan tidak dijamin oleh penerbitnya. Selain itu juga 

menawarkan bunga atau interest yang cukup tinggi dibandingkan 

dengan obligasi negara. Hal ini dikarenakan resiko yang melekat 

pada obligasi korporasi lebih besar dibandingkan dengan obligasi 

negara yang dijamin penuh oleh pemerintah RI. 

b. Obligasi Pemerintah (Goverment Bond) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang 

Negara (SUN) mendefinisikan surat berharga yang berupa surat 

pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing 

yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.  

c. Obligasi Daerah (Municipal Bond) 

Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat I atau Tingkat II, unit organisasi Pemda (Dinas Pekerjaan 

Umum, Bapeda, dan sebagainya), serta Badan Usaha Milik Daerah 

dan kegiatan swasta yang dijamin daerah. 

2.1.4 Resiko dalam Investasi Obligasi 

Setiap investor pasti ingin mendapatkan keseimbangan antara 

risiko dengan potensi keuntungan yang didapat. Terdapat beberapa 

risiko yang mungkin timbul dalam investasi obligasi, antara lain:60   

a. Resiko tingkat suku bunga (interest rate risk).  

Apabila tingkat suku bunga di pasar meningkat, maka harga 

obligasi akan menurun, dan  demikian sebaliknya. Jika suku bunga 

deposito terus menurun, maka akan meningkatkan harga obligasi. 

                                                
60 Andrias Harefa, et. al, op. cit  
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Resiko ini akan sangat berpengaruh terhadap potensi keuntungan 

yang akan diperoleh investor.  

b. Risiko gagal bayar (default risk).  

Perusahaan penerbit dalam hal ini bisa saja mengalami kesulitan 

keuangan dan tidak menepati janjinya untuk membayar kupon 

atau bunga obligasi setiap tahun atau pokok dari investasi (nilai 

pari). Bila hal ini terjadi maka perusahaan penerbit gagal 

memenuhi janjinya dan investor akan dirugikan. Investor dalam 

hal ini dapat melihat peringkat obligasi dari perusahaan yang 

menerbitkan. Pemeringkatan ini dilakukan oleh sebuah 

perusahaan independen. Di Indonesia perusahaan pemeringkat 

independen tersebut adalah PEFINDO (Pemeringkat Efek 

Indonesia). PEFINDO memberikan simbol atau nilai pemeringkatan 

dari yang tertinggi sampai yang terendah sebagai berikut: idAAA 

(superior), idAA (very strong), idA (strong), idBBB (adequate), 

idBB (somewhat weak), idB (non-investment), idCCC (vulnerable), 

idD (default). Peringkat idAAA sampai dengan idBBB menyatakan 

bahwa sebuah obligasi dinyatakan aman dari default risk atau 

resiko gagal bayar, atau obligasi dengan peringkat ini bisa 

dikatakan sebagai investment-grade bond. 

Peringkat di bawah dari idBBB dikategorikan sebagai speculative-

grade bond. Peringkat dari idAA sampai idB sering dibubuhi tanda 

– (minus) atau + (plus). Hal ini memberikan indikasi akan naik 

atau turunya dari peringkat sebuah obligasi. Misalkan sebuah 

obligasi mendapat peringkat idA+, maka peringkat dari obligasi 
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tersebut mungkin akan naik menjadi idAA; atau jika peringkat dari 

sebuah obligasi adalah idAA-, kemungkinan peringkat obligasinya 

akan turun menjadi idA. Pemeringkatan ini memberikan informasi 

kepada investor mengenai kapasitas maupun kemampuan sebuah 

penerbit obligasi dalam memenuhi janjinya yaitu membayar bunga 

atau kupon secara berkala dan mengembalikan semua pokok atau 

nilai pari-nya begitu jatuh tempo. Apabila terdapat informasi di 

mana sebuah perusahaan akan gagal bayar maka peringkat dari 

perusahaan tersebut akan turun dibarengi dengan anjloknya harga 

obligasi tersebut. 

c. Resiko pembelian kembali (call risk). 

Terdapat beberapa jenis obligasi yang memiliki feature call, di 

mana perusahaan penerbit memiliki hak untuk membeli kembali 

(buy back) obligasi yang dimiliki investor pada harga tertentu (call 

price), sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Hal ini biasa 

dilakukan oleh perusahaan penerbit saat tingkat suku bunga di 

pasar turun menjadi lebih rendah dari tingkat pembayaran kupon 

(coupon rate). Selanjutnya perusahaan penerbit akan 

menggantikan obligasi baru dengan tingkat kupon yang lebih 

rendah dari obligasi yang telah ditarik (call). Hal ini dapat 

mengakibatkan ketidakpastian dalam pola arus kas yang akan 

diterima investor. Selain itu potensi untuk mendapatkan 

keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau capital gain juga 

akan berkurang, karena harga obligasi di pasar tidak akan naik 

jauh dari call price yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini 
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investor harus memperhatikan spesifikasi serta feature yang ada 

dalam obligasi yang akan dibeli oleh investor.  

d. Risiko nilai tukar mata uang (exchange rate risk).  

Nilai kupon atau arus kas yang diterima investor dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah. Misalkan obligasi yang dibeli dalam 

mata uang dolar AS, maka kupon yang diterima juga berupa dolar 

AS. Apabila  nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat, maka 

nilai nominal rupiah yang akan diterima menjadi lebih sedikit, dan 

demikian juga sebaliknya. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap 

beberapa mata uang asing yang belum stabil menjadikan risiko 

menjadi lebih besar. 

e. Resiko likuiditas (liquidity risk) 

Kesulitan untuk menjual kembali obligasi pada harga pasar dalam 

hal ini mungkin saja terjadi. Apabila investor secara tiba-tiba 

membutuhkan dana dalam jangka pendek, maka tingkat likuiditas 

atau risiko likuiditas ini dapat menghambat investor untuk 

memperoleh dana dalam waktu singkat.  

f. Resiko inflasi (inflation risk) 

Resiko yang timbul dalam investasi obligasi adalah resiko inflasi, di 

mana nilai arus kas yang diterima dari kupon regular setiap tahun 

dapat tergerogoti dengan semakin tingginya angka inflasi. Hal ini 

dapat mengakibatkan daya beli investor menurun. 

g. Resiko Maturitas 

Resiko ini ada pada semua obligasi, tetapi terutama pada obligasi 

korporasi dan berkaitan dengan masa jatuh tempo obligasi. Secara 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

49 

umum, semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, semakin besar 

tingkat ketidakpastian, sehingga semakin besar resiko maturitas.  

 

2.2 Pihak-Pihak dalam Penerbitan Obligasi 

2.2.1 Emiten 

Pengertian emiten (issuer) adalah pihak yang menerbitkan 

atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan 

dana.61 Definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal, emiten adalah pihak yang melakukan 

penawaran umum (Pasal 1 angka 6). Menurut David Adams dalam 

Adrian Sutedi, yang dapat bertindak menjadi emiten adalah 

perusahaan, BUMN, BUMD, Negara, misalnya Republik Indonesia, 

Pemerintah Daerah, Badan-Badan Internasional, misalnya Bank Dunia, 

atau Badan Otonomi Khusus, misalnya Badan Otonomi Pulau Batam.62 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan obligasi sebagai 

efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan 

publik.  

Pasal 1 angka (22) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa perusahaan publik yang 

dimaksud adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-

kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal 

disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) 

atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Perseroan yang dimaksud 

                                                
61 Adrian Sutedi, Op. Cit., h. 48 
62 Ibid 
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dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah perseroan 

terbatas (PT).63 Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal hanya mengatur ketentuan 

bahwa emiten yang dimaksud adalah perusahaan publik yang 

berbentuk perseroan terbatas (PT). Sedangkan obligasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat (government bonds) dan 

pemerintah daerah (municipal bonds) tidak diatur.  

Secara sederhana, emiten dapat disebut  juga sebagai pihak 

yang membutuhkan dana. Emiten menjual obligasi agar mendapatkan 

dana, dengan cara berutang kepada pembeli obligasi. Emiten tidak 

memiliki money in cash atau uang tunai sehingga untuk keperluan 

yang mendesak emiten harus berutang. Pada umumnya bonafiditas 

emiten akan menentukan jaminan pembayaran obligasi, sehingga 

obligasi yang ditawarkan oleh emiten yang 'kaya' sudah pasti akan 

laris.64  

2.2.2 Penjamin Emisi Efek (Underwriter) 

Penjamin Emisi (underwriter) adalah perusahaan yang 

menjamin penjualan obligasi.65 Pada dasarnya penjamin emisi 

merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Apabila obligasi 

tidak terjual, maka penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli 

semua sisa obligasi, sesuai dengan Perjanjian Penjamin Emisi yang 

                                                
63 Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995: 
 “Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.” 
 Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan definisi Pasar Modal sebagai 

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.  

64 Adrian Sutedi, Op.Cit h. 48 
65 Ibid, h. 49 
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telah disepakati. Kehadiran penjamin emisi akan memudahkan proses 

penarikan dana, dan pembayaran obligasi kepada emiten lebih pasti 

karena tidak tergantung pada laku atau tidaknya obligasi di Bursa 

Efek. Selain itu, penjamin emisi juga bertugas melakukan penelitian 

yang mendalam dan menyeluruh atas kemampuan dan prospek 

emiten.  

2.2.3 Wali Amanat (Trustee) 

Pengertian Wali Amanat menurut Pasal 1 angka 30 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah “pihak 

yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.” 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam 

mengatur mengenai ketentuan tentang perwaliamanatan tidak 

menggunakan kata-kata obligasi, tetapi menggunakan kata-kata efek 

bersifat utang. Hal ini karena fungsi Wali Amanat diharapkan tidak 

saja akan mewakili pemegang efek bersifat utang yang mempunyai 

pengertian yang lebih luas daripada obligasi. Oleh karena efek bersifat 

utang merupakan surat pengakuan utang yang bersifat sepihak dari 

pihak penerbit (emiten) dan para kreditur (investor) yang sangat 

besar jumlahnya, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang mewakili 

kepentingan seluruh kreditur.  

Wali Amanat merupakan pihak yang secara profesional 

khusus ditunjuk untuk melakukan pengawasan bagi kepentingan 

seluruh kreditur efek bersifat utang66. Keberadaan lembaga penunjang 

pasar modal ini maka semua permasalahan para kreditur 

                                                
66 Bapepam-Tim Studi Perwaliamanatan, Op Cit, h. 8 
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sebagaimana tersebut di atas dapat diminimalisir. Kemampuan 

profesional dari Wali Amanat akan menjadikan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan 

penerbit efek atau emiten ditanggung oleh lembaga ini. Pemantauan 

dilakukan terhadap pemenuhan pembayaran, jaminan, penggunaan 

dana, dan sebagainya. Perbedaan kemampuan melakukan 

pengawasan antar kreditur dapat dijembatani oleh keahlian Wali 

Amanat, dan penyebaran informasi menjadi lebih merata karena Wali 

Amanat akan memberitahukan setiap perkembangan emiten kepada 

seluruh kreditur dalam waktu yang sama.  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan 

kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum. Hal ini 

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) bahwa 

alasan menunjuk Bank Umum adalah karena Bank Umum memiliki 

jaringan kegiatan usaha yang cukup luas. Pasal 51 ayat (2) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyebutkan 

bahwa Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan 

pemegang efek bersifat utang/obligasi baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, karena sifat dalam 

penerbitan obligasi adalah sepihak, yakni yang dinyatakan oleh 

debitur, maka dibentuklah Lembaga Wali Amanat tersebut. Wali 

amanat inilah yang dianggap mewakili para pemegang obligasi 

(kreditur) dalam menghadapi pihak debitur (emiten obligasi) tersebut.  
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2.2.4 Penanggung (Guarantor)67  

Jasa penanggung (guarantor) diperlukan apabila suatu pihak 

(perusahaan, negara, dan pemerintah daerah) menerbitkan obligasi. 

Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok 

beserta bunga, apabila ternyata di kemudian hari emiten tidak mampu 

membayar atau wanprestasi. Biasanya jasa pertanggungan ini 

dilaksanakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang 

mempunyai reputasi sangat baik.  

2.2.5 Lembaga Kliring68  

Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan 

kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Lembaga kliring 

dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli 

obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah 

Bank. Bank bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas 

obligasi, namun keterlibatan hanya setelah obligasi masuk di bursa 

efek atau di pasar sekunder. 

2.2.6 Investor (masyarakat pemodal)69  

Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam 

kegiatan pasar modal. Investor sebagai pihak yang 

menginventarisasikan dananya di pasar modal, dengan cara membeli 

efek yang bersifat utang (obligasi) maupun efek yang bersifat ekuitas. 

Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor  

 

                                                
67 Adrian Sutedi, Op.Cit h. 70 
68 Ibid 
69 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit, h.60 
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domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai 

karakteristik masing-masing. 

2.2.7 Bursa Efek70 

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan 

penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek diantara mereka (Pasal 1 butir 4 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Di Indonesia 

terdapat bursa efek yaitu Bursa EFek Indonesia (BEI) yang berada di 

Jakarta dan Surabaya. Berdasarkan pembagian segmentasi 

perdagangan dengan bursa efek di Jakarta , di Surabaya lebih banyak 

memperdagangkan obligasi, meski saham juga diperdagangkan tetapi 

tidak banyak. 

  

2.3 Profesi Penunjang Pasar Modal71 

Menurut  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal Bab VIII dan PP Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Bidang Pasar Modal  Bab X, profesi penunjang pasar modal 

memiliki ketentuan sebagai berikut: 

a) Profesi penunjang pasar modal wajib terdaftar di Bapepam. 

b) Setiap profesi pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi 

yang ditetapkan asosiasinya masing-masing sepanjang tidak 

bertentangan dengan  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksananya. 

                                                
70 Ibid, h.61 
71 Iskandar Z. Alwi, Pasar Modal Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), h. 26 
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c) Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal profesi 

penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilai 

independen. 

2.3.1 Akuntan Publik 72 

Akuntan Publik merupakan profesi penunjang pasar modal 

yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta 

memberikan pendapatnya tentang kelayakan emiten dalam 

menerbitkan obligasi. Apabila emiten adalah perseroan, maka 

penilaian akuntan publik atas kesehatan perusahaan selama dua 

tahun berturut-turut adalah faktor yang sangat menentukan atas 

boleh tidaknya perseroan tersebut melakukan penjualan obligasi di 

bursa efek.  

2.3.2 Konsultan Hukum73  

Konsultan hukum yang ditunjuk oleh emiten berperan sebagai 

legal drafter and adviser.74 Jika dilihat dari segi keberpihakan, fungsi 

konsultan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai inhouse 

lawyer dan independent lawyer.   

Sebagai inhouse lawyer tugas konsultan hukum adalah menyiapkan 

semua dokumen untuk kepentingan emiten, terutama membantu 

emiten menyiapkan perjanjian penjaminan emisi, perjanjian 

perwaliamanatan, perjanjian penanggungan, perjanjian dengan 

lembaga kliring, perjanjian dengan akuntan publik, dan memberikan 

nasihat mengenai masalah-masalah hukum sehubungan dengan emisi 

                                                
72 Ibid 
73 Ibid, h. 71 
74 Ibid 
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obligasi. Tugas konsultan hukum sebagai inhouse lawyer ini, dapat 

mewakili emiten dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak 

tertentu, dan berusaha mempertahankan kepentingan emiten dalam 

berbagai persoalan hukum.  

Sebagai independent lawyer, tugas konsultan hukum adalah 

melakukan legal audit dan memberikan pendapat hukum atas emisi 

obligasi. Independent lawyer harus bersikap netral dan obyektif dalam 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya.  

2.3.3 Pemeringkat Efek75 

Adalah perusahaan independen yang melakukan peringkat 

atau ranking atas efek yang bersifat utang seperti obligasi. Tujuan 

pemeringkatan adalah untuk memberikan pendapat (independen, 

obyektif dan jujur) mengenai resiko suatu efek bersifat utang.  

Manfaat pemeringkatan efek bagi investor adalah: 

1. Memberikan informasi atas resiko suatu investasi yang dilakukan 

investor khususnya investasi atas efek bersifat utang; 

2. Sebagai referensi dalam menentukan tingkat pengembalian yang 

wajar; 

3. Penghematan biaya dalam mendapatkan informasi resiko suatu 

investasi; 

4. Perspektif pilihan investasi yang beragam sesuai resiko yang 

melekat; 

5. Meningkatkan likuiditas portofolio investasi.  

 

                                                
75 Djoko Imbawani Admadjaja, Seri Kuliah Hukum Pasar Modal, (Malang: Fakultas Hukum Universitas 

Widyagama, 2005), h. 55 
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Ketentuan tentang penerbitan obligasi mensyaratkan antara 

lain dilakukannya pemeringkatan atas calon emiten untuk 

menentukan bonafiditas emiten. Pemeringkatan oleh lembaga 

pemeringkat yang terdaftar di Bapepam, dilakukan dengan cara 

melakukan due diligence terhadap resiko-resiko yang ada yang 

menyangkut perusahaan tersebut antara lain resiko bisnis dan 

keuangan.  

Saat ini terdapat dua lembaga pemeringkat yang terdaftar di 

Bapepam, yaitu PEFINDO dan Kasnic. Disamping itu, lembaga 

pemeringkat juga memberikan judgement terhadap competitive 

advantage  dari perusahaan yang bersangkutan. Hasil rating menjadi 

salah satu dasar penentuan tingkat bunga obligasi akan diterbitkan. 

2.3.4 Notaris76 

Dalam rangka meningkatkan fungsi kenotarisan di pasar 

modal, notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa 

pelayanannya antara lain dalam proses emisi efek dan penyusunan 

kontrak-kontrak penting di bidang pasar modal. Tugas pokok notaris 

adalah menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi efek. 

 

2.4 Aspek Hukum Perwaliamanatan 

2.4.1 Kewenangan Wali Amanat 

Wali Amanat, sebagaimana telah dikemukakan diatas, 

bertindak sebagai pihak yang mewakili para pemegang obligasi, 

sehingga secara hukum diartikan melakukan perbuatan hukum 

                                                
76 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit, h. 64 
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tertentu dimana orang yang diwakili menerima akibat yuridisnya. 

Undang-undang Pasar Modal tidak memberikan suatu definisi 

mengenai apa yang dimaksud dengan perwakilan atau 

vertegenwoording. Namun demikian, jika melihat pada doktrin hukum 

yang berlaku di Indonesia, maka dapat ditemukan bahwa perwakilan 

didefinisikan sebagai ”toerekening van een handelingan een ander 

dan de handelde” atau melakukan perbuatan hukum sebagai ganti 

dan guna orang lain yang mewakilinya.77  

Doktrin Hukum Perdata membagi lembaga perwakilan ini 

menjadi dua jenis, yaitu perwakilan berdasarkan kehendak dan 

perwakilan berdasarkan undang-undang.78 Tindakan Wali Amanat 

merupakan perwakilan khusus berdasarkan undang-undang karena 

telah diwajibkan dalam peraturan-perundangan di bidang pasar 

modal. 

Kewenangan yang dimiliki oleh Wali Amanat dalam 

menjalankan fungsinya terdiri dari dua jenis yaitu79 kewenangan 

umum yang bersifat pengurusan dan kewenangan khusus yang 

bersifat tindakan pemilikan. Kewenangan umum untuk pengurusan 

(daden van beheer) misalnya dalam hal menjalankan pengawasan 

terhadap emiten dalam penggunaan dana hasil emisi obligasi, 

mewakili para pemegang obligasi dalam Rapat Umum Pemegang 

Obligasi (RUPO), sebagai agen pembayar dalam membayar bunga 

obligasi dan sebagainya. Sedangkan kewenangan khusus yang 

                                                
77 Bapepam-Tim Studi Perwaliamanatan, Op.Cit, h. 21 
78 Ibid 
79 Ibid, h. 22 
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melakukan tindakan pemilikan misalnya dalam hal emiten melakukan 

wanprestasi, Wali Amanat dapat melakukan tindakan pelelangan atas 

agunan (barang jaminan) yang telah ditetapkan dalam kontrak 

perwaliamanatan dan jaminan.80  

Untuk membatasi kewenangan, hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab Wali Amanat harus ditetapkan secara tegas dalam 

perjanjian perwaliamanatan dan dapat dijalankan sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal. Apabila Wali Amanat melakukan kelalaian atas 

kewenangan yang telah diberikan, maka menurut Pasal 53 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka Wali 

Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat 

Utang. 

Emiten dan Wali Amanat diwajibkan membuat perjanjian 

perwaliamanatan dimana dalam Pasal 52  Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menggunakan istilah ’kontrak 

perwaliamanatan’ yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta 

Notaris, sehingga klausula-klausula di dalam akta tersebut lebih 

terjamin kepastian hukumnya bagi tiap pihak yang terkait dalam 

kontrak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 

KUHPerdata juncto Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta yang 

dibuat di hadapan notaris merupakan akta otentik dan menjadi bukti 

sempurna atas hak para pihak beserta ahli warisnya serta pihak lain 

yang memperoleh hak dari akta tersebut. 

                                                
80 Ibid 
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Proses terbentuknya Kontrak Perwaliamanatan berawal dari 

draft perjanjian yang dibuat oleh Notaris. Selanjutnya masing-masing 

pihak seperti emiten, Konsultan Hukum, Wali Amanat, Penjamin Emisi 

Efek, Penanggung/Guarantor (jika ada), serta Notaris sendiri terlibat 

dalam diskusi pembahasan materi yang penting untuk dimasukkan 

dalam Kontrak Perwaliamanatan.  

Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyebutkan bahwa  suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih.81 Hal ini berarti dengan ditandatanganinya 

kontrak perwaliamanatan maka para pihak terikat pada kontrak 

perwaliamanatan dapat dianggap sebagai hukum yang sah mengikat 

para pihak. Pada dasarnya perjanjian perwaliamanatan yang dibuat 

adalah karena hubungan hukum hutang piutang atau pinjam 

meminjam uang sehingga esensi dari perjanjian ini adalah segala 

ketentuan yang mengatur hubungan hutang piutang tersebut. 

Peraturan perundangan di bidang pasar modal belum 

menentukan secara detil mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

kontrak perwaliamanatan, sehingga sebaiknya diperjanjikan secara 

tegas dalam kontrak perwaliamanatan. Perjanjian perwaliamanatan 

tersebut pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:82 

1. Tujuan penerbitan obligasi; 

2. Hak, kewajiban, tugas dan wewenang wali amanat; 

3. Imbalan jasa kepada wali amanat; 

                                                
81 Subekti, Op.Cit, h.282 
82  Munir Fuady, Pasar Modal Modern , cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.65 
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4. Syarat-syarat obligasi; 

5. Hak, kewajiban dan wewenang emiten; 

6. Kuasa pemegang obligasi kepada wali amanat; 

7. Wanprestasi; 

8. Rapat Umum Pemegang Obligasi; 

9. Jaminan-jaminan; 

10. Undertaking dan warranty dari pihak emiten; 

11. Alamat-alamat untuk pemberitahuan; 

12. Hukum yang berlaku; 

13. Pengadilan yang berwenang; 

14. Ketentuan-ketentuan lain. 

2.4.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Wali Amanat 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai 

Wali Amanat, maka dalam melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawabnya Wali Amanat dituntut untuk selalu mengutamakan dan 

mengedepankan kepentingan pemegang obligasi atau kreditur. Terkait 

dengan hal tersebut, Wali Amanat memiliki beberapa tanggung jawab. 

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut selain didasarkan pada suatu 

peraturan perundangan yang berlaku juga didasarkan kepada suatu 

kontrak atau perjanjian. 

Tanggung jawab Wali Amanat terkait dengan fungsinya 

sebagai wakil dari pemegang efek bersifat utang (kreditur) sekurang-
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kurangnya meliputi83: 

a. Sebelum proses emisi 

Wali Amanat melakukan penelitian terhadap calon emiten, yang 

mencakup legalitas dari emiten, dan menganalisa laporan 

keuangan emiten untuk memantau keadaan keuangan emiten.  

b. Saat proses emisi, terdiri atas: 

1) Menentukan hak-hak para pemegang efek bersifat 

utang/obligasi, yang mencakup: 

a) Hak pembayaran bunga; 

b) Hak pembayaran pokok; 

c) Penentuan tanggal-tanggal untuk pembayaran bunga dan 

pokok; 

d) Hak untuk memperoleh informasi mengenai jaminan 

(preferen/tidak preferen); 

e) Hak untuk mengetahui rating obligasi; 

f) Hak untuk memperoleh laporan-laporan dari emiten; 

g) Hak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terjadi 

kejadian yang penting dari emiten. 

2) Membuat kontrak atau perjanjian perwaliamanatan 

c. Setelah emisi efek bersifat utang/obligasi 

1) Memantau pemenuhan kewajiban emiten yang tercantum 

dalam perjanjian; 

2) Memberitahukan kepada pemegang efek bersifat 

utang/obligasi, emiten, Bapepam, BEI sehubungan dengan 

                                                
83 Ibid, h. 15 
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efek bersifat utang/obligasi yang diterbitkan, apabila terdapat 

kejadian penting; 

3) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) 

apabila diperlukan; 

4) Melaksanakan keputusan RUPO. 

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, tindakan Wali Amanat 

merupakan perwakilan khusus berdasarkan undang-undang karena 

telah diwajibkan dalam peraturan perundangan di bidang Pasar 

Modal.  

Menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal, ditentukan bahwa Wali Amanat diberi 

kuasa oleh undang-undang untuk mewakili kepentingan pemegang 

obligasi, termasuk mewakili pemegang obligasi mengajukan gugatan 

ke pengadilan tanpa perlu diberikan surat kuasa khusus terhadap Wali 

Amanat.  

Sehubungan dengan pentingnya fungsi Wali Amanat serta 

kedudukannya yang mewakili pemegang efek bersifat utang, undang-

undang dengan tegas mengatur tentang hubungan antara lembaga ini 

dengan pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut. Pengaturan ini 

sangat penting, karena penunjukan Wali Amanat dilakukan oleh 

emiten sehingga sangat memungkinkan terjadi benturan kepentingan 

antara emiten dengan Wali Amanat dalam mewakili kepentingan 

pemegang obligasi. 
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Berdasarkan hal tersebut, undang-undang dengan tegas 

mengatur beberapa hal tentang hubungan tersebut, antara lain: 

1) Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal bahwa Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan 

afiliasi dengan emiten; 

2) Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal bahwa Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan 

kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan 

Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara 

Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil dari pemegang efek 

bersifat utang; 

3) Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal menyebutkan bahwa Wali Amanat dilarang merangkap 

sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama. 

 

2.5 Pengertian Perjanjian 

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu contracts, 

sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut overeenkomst (perjanjian).84 

Menurut Black's Law Dictionary  yang dikutip oleh I.G.Rai Widjaya, kontrak 

adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan 

kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.85  

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu 

                                                
84 Salim H.S., Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,2003), h. 25 
85 I.G.Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak-Contract Drafting Teori dan Praktek Edisi Revisi, (Jakarta: Kesaint 

Blanc, 2004), h.11 
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orang lain atau lebih.” Sedangkan Salim H.S. berpendapat bahwa kontrak 

atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek hukum yang 

satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana 

subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek 

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan yang telah disepakatinya.86 Sedangkan beberapa pengertian 

perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.87  

2. Perjanjian menurut R.Wiryono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan 

hukum dimana mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah 

pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji tersebut.88  

3. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan 

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.89 

4. Pengertian kontrak menurut J. Satrio adalah suatu perjanjian (tertulis) 

antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan 

kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal 

tertentu.90  

                                                
86 Salim H.S., Op Cit h.27 
87 R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta:PT.Intermasa,Cetakan XV,1994), h.1 
88 R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Jakarta: Sumur Bandung,1988), h.9  
89 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1990), h.78  
90 J. Satrio, Hukum Perjanjian ,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h.31-33 
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Perjanjian perwaliamanatan tidak terlepas dari definisi perjanjian itu sendiri. 

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang diatur dalam Bab Kedua Buku III, yaitu ”suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan disini diartikan bahwa 

perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam 

bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk 

pikiran semata-mata.91 

Menurut Harkamp, perjanjian adalah tindakan hukum yang 

berbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal 

aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyaan kehendak yang saling 

bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih 

pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi 

kepentingan salah satu pihak serta atas beban kedua belah pihak bertimbal 

balik.92 Untuk mengetahui apakah suatu tindakan hukum menimbulkan 

suatu perjanjian, maka disyaratkan adanya perjumpaan kehendak dari pihak 

yang terkait yang memunculkan akibat hukum yaitu adanya hak dan 

kewajiban. 

 

2.6 Asas-asas dalam Hukum Perjanjian 

Asas-asas yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai 

berikut:93 

                                                
91 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta :PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003) h.91 
92 Herlien Budiono, Op. Cit  h. 141 
93 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit. h. 28 
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a) Asas personalia (privity of contract) 

Asas personalia menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. Tidak ada satupun pihak yang dapat memperoleh 

keuntungan maupun dirugikan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh 

seseorang dengan orang lain. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 

KUHPerdata. 

b) Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang atau setiap 

pihak berhak atau mempunyai kebebasan untuk menentukan isi dari 

suatu perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini berarti setiap pihak dalam 

perjanjian berhak untuk menentukan sendiri hak dan kewajibannya dalam 

perjanjian yang dibuat olehnya tersebut. Meski demikian perlu diingat 

bahwa isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1337 KUHPerdata). 

c) Asas pacta sun servanda 

Asas pacta sun servanda merupakan suatu istilah yang menunjukkan 

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak,94 berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. 

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Prinsip 

personalia (privity of contract) ini tetap dipegang teguh. 

                                                
94 Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. 
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d) Asas konsensual 

Asas konsensual menentukan bahwa suatu perjanjian sudah mengikat 

pada saat detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas 

ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata. Apabila suatu 

perjanjian dibuat tanpa kata sepakat, maka dapat mengakibatkan 

perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1449 

KUHPerdata). Pengecualian terhadap asas ini yaitu perjanjian formal dan 

perjanjian riil. Perjanjian formal disamping kata sepakat, masih perlu 

formalitas tertentu, sedangkan perjanjian riil disamping kata sepakat, 

harus ada tindakan nyata.  

e) Asas itikad baik 

Asas itikad baik yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

harus dilaksanakan dengan berlandaskan atas itikad baik. Asas ini 

terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 

 

2.7 Ruang Lingkup Perjanjian 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya 

adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar 

hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.95 Dalam perjanjian-perjanjian yang 

dibuat dua orang atau lebih tersebut diberikan kebebasan dalam 

menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau yang 

dikenal dengan asas konsensualisme. 

                                                
95 Subekti,  Hukum Perjanjian,  (Jakarta,Intermasa, 1990) h.13 
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Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini dikenal sebagai 

hukum kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai 

sahnya suatu perjanjian atau kontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini diatur 

mengenai syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang 

mengadakan perjanjian yang terdiri dari dari kata sepakat dan cakap 

bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, serta syarat obyektif 

yaitu syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang terdiri dari suatu 

hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.96 Dalam hukum perjanjian ada 

akibat hukum tertentu jika syarat subyektif dan syarat obyektif tidak 

dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat 

dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dan jika syarat obyektif tidak 

dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Apabila syarat sahnya 

perjanjian tersebut telah dipenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari 

kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka 

kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan 

harus dilaksanakan dan siapa yang melaksanakannya.97 Pada dasarnya 

sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, 

maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan 

menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang 

dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang 

                                                
96 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, h.283 
97 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. Op.Cit. h.78 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

70 

mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. 

Para pihak dalam suatu perjanjian perwaliamanatan dapat 

menentukan kehendaknya masing-masing. Hal ini sebagai konsekuensi dari 

adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 133898ayat (1) 

jo. Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini 

menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian 

antara para pihak. Meski demikian terdapat pembatasan di dalam asas 

kebebasan berkontrak ini. Asikin Kusuma Atmadja dalam makalahnya 

menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki atau meneliti isi 

suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak 

bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.99  

Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 

KUHPerdata  dengan demikian tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam 

keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti 

dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu 

perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, 

sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan 

kehendaknya. Lebih lanjut Asikin mengatakan bahwa kebebasan berkontrak 

yang murni atau mutlak karena para pihak kedudukannya seimbang 

sepenuhnya praktis tidak ada, karena selalu ada pihak yang lebih lemah dari 

pihak yang lain.100 

 

                                                
98 Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 
99 R.Z. Asikin Kusuma Atmadja, Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan, (Varia 

Peradilan Tahun II.No.27, Februari 1987), h. 30 
100 Ibid, h. 31 
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2.8 Pengaturan Mengenai Janji untuk Kepentingan Pihak Ketiga 

Pengaturan janji untuk kepentingan pihak ketiga secara umum 

diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Rumusan Pasal 1317 ayat (1) 

KUHPerdata memperbolehkan dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung 

janji untuk kepentingan pihak ketiga dengan sejumlah persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Persyaratan penting sehubungan 

dengan janji untuk pihak ketiga menurut Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdata 

tersebut antara lain101: 

a) Adanya pihak yang berjanji kepada dirinya sendiri untuk memenuhi suatu 

kewajiban kepada pihak ketiga, di kemudian hari. Jika pihak ketiga ini 

telah menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut, maka 

berlakulah janji tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian antara pihak 

yang mengikatkan dirinya tersebut dengan pihak ketiga yang 

“diuntungkan” dengan janji tersebut. 

b) Adanya pemberian suatu kebendaan tertentu kepada seseorang dengan 

kewajiban yang tidak bertimbal balik secara langsung. Penerima benda 

tersebut diwajibkan untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan pihak 

ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh pemberi benda tersebut. 

Diterimanya janji tersebut oleh pihak ketiga ini, maka orang yang 

menerima benda tersebut terikat untuk memenuhi kewajibannya kepada 

pihak ketiga ini.  

Pengertian pihak ketiga harus dipahami sebagai pihak yang bukan bertindak 

sebagai pihak dalam perjanjian tersebut (yang menandatangani perjanjian) 

dan juga bukan sebagai penerima atau pengoper hak atau orang yang 

                                                
101 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit, h. 92 
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melaksanakan hak-hak dari salah satu pihak dalam perjanjian.  

Sebelum melakukan penawaran umum obligasi, emiten di dalam 

perjanjian perwaliamanatan terlebih dahulu menunjuk wali amanat.102 

Penunjukan ini tidak dilakukan oleh investor pemegang obligasi mengingat 

belum ada investor pemegang obligasi pada waktu penunjukan. Setelah 

dilakukan penunjukan wali amanat oleh emiten, maka antara emiten dengan 

wali amanat wajib membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian 

perwaliamanatan (Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal). Perjanjian perwaliamanatan dengan demikian dibuat dan 

ditandatangani oleh dua pihak yaitu emiten (issuer) dan wali amanat 

(trustee). Kewajiban tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan 

investor pemegang obligasi, sebagai pihak ketiga dalam perjanjian 

perwaliamanatan.  

Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal juga secara tegas menyatakan bahwa sejak 

ditandatangani  perjanjian perwaliamanatan antara emiten dengan wali 

amanat, wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili 

investor pemegang obligasi. Sejak perjanjian perwaliamanatan 

ditandatangani, maka baik secara undang-undang maupun perjanjian telah 

melahirkan perikatan wali amanat terhadap investor pemegang obligasi. Jika 

dikaitkan dengan Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdata, maka akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas bahwa  perjanjian perwaliamanatan yang diatur 

dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal  

 

                                                
102 Ibid, h. 93 
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merupakan suatu perjanjian yang mengandung janji untuk kepentingan 

pihak ketiga. 

Perjanjian perwaliamanatan memenuhi syarat pertama 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemenuhan syarat tersebut, 

yaitu bahwa wali amanat berjanji kepada dirinya sendiri untuk memenuhi 

suatu kewajiban kepada investor pemegang obligasi di kemudian hari 

(setelah penerbitan obligasi sampai setelah selesai pelunasan obligasi).103 

Terpenuhinya syarat tersebut maka wali amanat sudah terikat atas 

perjanjian perwaliamanatan. Sebagaimana asas hukum perjanjian, yaitu 

bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-

undang (asas pacta sunt servanda), dalam arti bahwa  perjanjian 

perwaliamanatan yang dibuat oleh emiten dengan wali amanat sepanjang 

tidak menyimpang dari aturan dalam undang-undang, maka berlaku sebagai 

undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). 

 

2.9 Pola Perjanjian Perwaliamanatan di Indonesia 

Penelitian mengenai masalah perwaliamanatan di Pasar Modal 

Indonesia telah dilakukan oleh Bapepam dengan melalui Tim Studi 

Perwaliamanatan  di Pasar Modal Indonesia.104 Berdasarkan hasil penelitian 

Tim Studi tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai kecenderungan 

terciptanya pola standar atau yang lazim termuat dalam suatu kontrak 

perwaliamanatan di  Pasar Modal Indonesia. Adapun beberapa pola dalam 

kontrak perwaliamanatan yang umum dibuat dalam rangka penerbitan efek 

bersifat utang (obligasi) di pasar modal Indonesia antara lain: 

                                                
103 Ibid, h. 95 
104 Bapepam-Tim Studi Perwaliamanatan, Op Cit, h. 455 
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1. Definisi 

Pasal ini memuat tentang beberapa kata atau istilah yang mempunyai arti 

tertentu dalam kontrak perwaliamanatan sehingga memudahkan bagi 

para pihak untuk memahami isi kontrak. 

2. Penggunaan Dana Hasil Emisi 

Pasal ini umumnya menyebutkan tentang rincian penggunaan dana hasil 

emisi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul selama proses 

penerbitan. Penggunaan dana yang umum dinyatakan adalah untuk 

modal kerja perusahaan, untuk ekspansi usaha, atau pembiayaan suatu 

proyek tertentu, serta untuk pembayaran utang lain. 

Setiap perubahan atas rincian penggunaan dana ini wajib dilaporkan 

terlebih dahulu kepada Bapepam dengan mengemukakan alasan dan 

pertimbangannya, serta wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh 

Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.   

3. Penunjukan Tugas, Hak dan Kewajiban Wali Amanat 

Pasal ini menyatakan penunjukan emiten kepada pihak tertentu dan 

pernyataan penerimaan oleh pihak tersebut untuk menjalankan tugas 

sebagai Wali Amanat, berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam 

kontrak perwaliamanatan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban selaku Wali 

Amanat dalam suatu emisi efek bersifat utang.  

4. Imbalan Jasa Wali Amanat 

Besarnya imbalan jasa Wali Amanat adalah sesuai dengan yang 

dinyatakan dalam surat penunjukan emiten kepada Wali Amanat. 

Dalam hal Wali Amanat diberhentikan atau berhenti atas kemauan sendiri 
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sebelum berakhir masa tugasnya, maka imbalan jasa imbalan jasa Wali 

Amanat pada tahun yang bersangkutan akan dikembalikan secara 

proporsional. Ketika terjadi pembelian kembali yang mengakibatkan 

pelunasan sebelum jatuh tempo, maka imbalan jasa Wali Amanat setelah 

pembelian kembali menjadi tidak ada lagi.  

5. Syarat-syarat Obligasi 

Pasal ini lazim menyebutkan bahwa emiten berjanji dan mengikatkan diri 

kepada Wali Amanat sebagai kuasa dari pemegang efek bersifat utang 

untuk menerbitkan efek bersifat utang dengan syarat-syarat antara lain: 

a) Nama efek bersifat utang, beserta masing-masing seri (jika ada) 

jangka waktu, jenis dan tingkat suku bunga serta nilai nominalnya. 

Dalam hal terdapat ketentuan pembelian kembali maka nilai nominal 

akan berkurang sesuai pelaksanaan buy back tersebut; 

b) Waktu pelaksanaan pembayaran bunga; 

c) Cara penghitungan bunga; 

d) Pemegang efek bersifat utang yang berhak atas bunga adalah yang 

tercatat dalam Daftar Pemegang Efek pada tanggal yang ditentukan; 

e) Efek bersifat utang diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo 

yang diterbitkan emiten dan didaftarkan di KSEI, sebagai bukti utang 

untuk kepentingan pemegang efek; 

f) Sertifikat jumbo merupakan bukti bahwa emiten sejak tanggal emisi 

secara sah dan mengikat berhutang kepada pemegang efek sejumlah 

pokok dan bunganya dan denda (jika ada); 

g) Ketentuan perpajakan yang berlaku atas setiap pemabayaran yang 

dilakukan emiten kepada pemegang efek; 
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h) Pembayaran dilakukan oleh Agen Pembayaran atas nama emiten; 

i) Peralihan hak kepemilikan atas efek dengan pemindahbukuan dari 

satu rekening ke rekening lain; 

j) Satuan pemindahbukuan yang berlaku; 

k) Bank Kustodian atau perusahaan efek yang merupakan pemegang 

efek dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau atas nama nasabahnya 

berdasarkan surat kuasa; 

l) Efek bersifat utang harus dilunasi emiten dengan nilai yang sama 

dengan yang tertulis dalam Konfirmasi Tertulis yang dimiliki 

Pemegang Efek pada tanggal pelunasan pokok; 

m) Besarnya denda keterlambatan pembayaran pokok atau bunga; 

n) Penarikan efek dari rekening hanya dapat dilakukan dengan 

pemindahbukuan. Penarikan efek diluar rekening untuk dikonversikan 

menjadi sertifikat efek bersifat utang tidak dapat dilakukan, kecuali 

apabila ada pembatalan pendaftaran dalam penitipan kolektif di KSEI; 

o) Ketentuan buy back (jika ada) hanya dapat dilakukan setelah ulang 

tahun pertama penerbitan, tidak adanya hak suara dan bunga atas 

efek yang dilakukan buy back dan hanya dapat dilakukan bila emiten 

tidak sedang dalam keadaan lalai atas pembayaran hutangnya 

(wanprestasi). 

6. Pembatasan-pembatasan Terhadap emiten  

Sebelum semua jumlah yang terhutang dibayar oleh emiten, maka tanpa 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, emiten tidak dapat 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 
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a) Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang yang 

diikat secara khusus melebihi dari jumlah tertentu atas seluruh 

kekayaan emiten, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi 

dalam satu tahun buku. 

b) Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, atau 

memberikan persetujuan kepada anak perusahaannya untuk 

melakukan ketiga hal tersebut, yang secara material dapat berakibat 

secara negatif terhadap kelangsungan uisaha atau kemampuan 

emiten dalam memenuhi kewajibannya. 

c) Melakukan peminjaman/hutang atau memberikan pinjaman/hutang 

baru, mengijinkan anak perusahaannya melakukan 

peminjaman/hutang atau memberikan pinjaman/hutang baru yang 

kedudukannya lebih tinggi dari hutang efek bersifat utang, dengan 

pengecualian tertentu. 

d) Mengubah bidang usaha utama emiten dan/atau anak perusahaan 

emiten yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan 

usaha atau kemampuan emiten memenuhi kewajibannya. 

e) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor 

emiten. 

f) Mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban 

pembayaran utang atau mengijinkan anak perusahaan melakukan hal 

tersebut. 

g) Membagikan dividen kepada pemegang saham emiten, kecuali emiten 

telah memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok. 

h) Melakukan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau lainnya dengan 
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pihak lain yang dapat mengakibatkan operasional keuangan emiten 

diatur oleh pihak lain. 

7. Kewajiban emiten  

Sebelum seluruh kewajiban emiten kepada pemegang efek dilunasi, 

emiten berkewajiban untuk: 

a) Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Penawaran Umum. 

b) Menyetorkan dana (in good fund) untuk pelunasan bunga dan/atau 

pokok pada tanggal yang ditentukan kepada Agen Pembayaran yang 

ditunjuk. Apabila lewat waktu yang ditentukan dan pembayaran belum 

dilakukan maka emiten wajib membayar sejumlah denda yang 

merupakan hak seluruh pemegang efek bersifat utang secara 

proporsional. 

c) Menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Apabila emiten adalah 

Bank maka wajib menjaga tingkat kesehatan tertentu sesuai kriteria 

Bank Indonesia. 

d) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan pembiayaan sesuai 

dengan Pedoman StandarAkuntansi Keuangan (atau Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia untuk emiten Bank) serta buku-buku 

dan catatan-catatan yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat 

keadaan keuangan emiten dan hasil operasionalnya. 

e) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis apabila 

terjadi perubahan-perubahan dalam ruang lingkup usaha emiten yang 

berpengaruh material terhadap usaha emiten. 

f) Membayar semua kewajiban pajak, restribusi atau kewajiban lain 

kepada pemerintah. 
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g) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat tentang setiap 

perubahan dalam Anggaran Dasar emiten. 

h) Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan keuangan yang diserahkan 

emiten kepada Bapepam, Bursa Efek dan KSEI. 

i) Mengijinkan Wali Amanat sewaktu-waktu pada jam kerja untuk 

melakukan kunjungan langsung kepada emiten, memasuki gedung-

gedung yang dimiliki emiten, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, 

ijin-ijin dan keuangan emiten, inventaris dan perjanjian-perjanjian, 

faktur, rekening dan dokumen lain yang dimiliki emiten. 

j) Memberitahukan hasil RUPS kepada Wali Amanat. 

k) Memelihara kekayaan dalam keadaan baik dan mengasuransikan 

risiko-risiko yang biasa dihadapi emiten. 

l) Menjaga rasio keuangan konsolidasi dan memelihara setiap keadaan 

keuangan emiten dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit dan 

menyerahkan kepada Wali Amanat dalam kondisi: 

i. likuiditas dalam rasio tertentu; 

ii. debt to equity rasio tertentu; 

iii. perbandingan EBITDA dan Interest Coverage dalam rasio 

tertentu  

m) Memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan 

dengan emisi efek bersifat utang. 

8. Kuasa Pemegang Efek kepada Wali Amanat  

Sejak tanggal emisi, setiap pemegang efek bersifat utang langsung 

tunduk kepada Kontrak Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan 

dengan ini, sekarang dan dikemudian pada waktunya, secara bersama-
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sama memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya 

pemberian surat kuasa khusus, untuk menjalankan semua hak pemegang 

efek bersifat utang tanpa pengecualian, berdasar ketentuan perundangan 

yang berlaku, termasuk melindungi kepentingan pemegang efek 

dihadapan instansi peradilan, pengadilan niaga dan arbitrase. Kontrak 

Perwaliamanatan berlaku sebagai bukti yang sempurna mengenai 

pemberian kuasa pemegang efek kepada Wali Amanat dan kuasa ini tidak 

dapat berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab yang diatur 

dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

9. Pernyataan Wali Amanat  

Wali Amanat menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut: 

a) Wali Amanat berhak dan berwenang untuk bertindak sebagai Wali 

Amanat Efek bersifat utang dan telah terdaftar sebagai Lembaga 

Penunjang Pasar Modal. 

b) Wali Amanat mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas dan 

kewajiban sebagai Wali Amanat dengan penuh tanggung jawab, 

integritas serta bertindak secara bijaksana untuk kepentingan 

pemegang efek bersifat utang. 

c) Wali Amanat bertanggung jawab kepada pemegang efek bersifat 

utang atas setiap kerugian yang timbul karena kelalaian, kecerobohan 

atau benturan kepentingan dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

tugasnya. 

d) Pada tanggal Kontrak Perwaliamanatan ini, anggota Direksi dan 

Komisaris Wali Amanat adalah sebagai berikut. 

e) Untuk pembuatan Kontrak Perwaliamanatan telah memperoleh 
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persetujuan yang dipersyaratkan Anggaran Dasar dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

f) Pembuatan Kontrak Perwaliamanatan telah dibuat sebagaimana 

mestinya sesuai perundangan dan ditandatangani sebagaimana 

mestinya atas nama Wali Amanat dan merupakan kewajiban yang sah 

dan mengikat bagi Wali Amanat sesuai peraturan perundangan di 

wilayah RI. 

g) Orang-orang yang menandatangani Kontrak ini adalah yang berhak 

dan berwenang untuk dan atas nama Wali Amanat. 

h) Pernyataan ada tidaknya hubungan Afiliasi dan hubungan kredit 

dengan emiten. 

10. Kelalaian emiten  

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, menurut isinya suatu perikatan, 

termasuk pinjam meminjam dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu untuk 

memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan 

untuk tidak melakukan sesuatu. Ketentuan tentang kelalaian emiten 

dalam perjanjian perwaliamanatan merupakan refleksi dari aspek janji 

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara umum 

konsekuensi dari kelalaian emiten tersebut dalam perjanjian 

perwaliamanatan dirinci beberapa tindakan atau kejadian yang 

menyebabkan emiten masuk dalam kondisi “lalai melaksanakan 

kewajibannya” dan karenanya Wali Amanat dapat mengambil tindakan 

tertentu. Kelalaian tersebut antara lain terjadi karena: 

a) Emiten tidak membayar, baik pokok, bunga atau kewajiban 

pembayaran lainnya; 
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b) Emiten membuat pernyataan yang tidak benar; 

c) Emiten tidak melakukan sesuatu yang dilakukan berdasarkan 

perjanjian harus dilakukan; 

d) Emiten tidak dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur lain (selain 

pemegang obligasi) atau cross default; 

e) Emiten menerima pernyataan moratorium dari pengadilan atau pihak 

yang berwenang lainnya; 

f) Emiten menghentikan atau mengancam menghentikan kegiatan 

usahanya; 

g) Emiten dinyatakan pailit; 

Terhadap kelalaian emiten tersebut Wali Amanat dapat mengambil 

tindakan antara lain berupa pemberitahuan kepada emiten bahwa yang 

bersangkutan telah lalai. Jika dalam waktu tertentu (14 hari) emiten tidak 

memperbaiki, maka Wali Amanat berhak mengumumkan kepada 

masyarakat bahwa emiten tersebut telah lalai. Selanjutnya atas 

persetujuan RUPO Wali Amanat dapat melakukan penagihan jumlah yang 

terutang kepada emiten. 

11. Rapat Umum Pemegang Obligasi 

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) tidak diselenggarakan secara 

berkala, namun digantungkan pada suatu kejadian tertentu, antara lain: 

a) Pemberian pengarahan atau amanat kepada Wali Amanat untuk 

memberikan kelonggaran atas penyelesaian kelalaian emiten; 

b) Memberhentikan dan menunjuk Wali Amanat baru; 

c) Mengambil tindakan lain yang dikuasakan oleh atau atas nama 

pemegang obligasi; permintaan tertulis dari pemegang obligasi yang 
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memiliki jumlah atau persentase tertentu, misalnya 20% dari total 

obligasi yang diterbitkan; 

Perjanjian perwaliamanatan juga mengatur masalah korum dalam 

pengambilan keputusan RUPO. Untuk mengambil keputusan tertentu, 

yaitu perubahan nilai pokok obligasi, perubahan tingkat bunga, 

perubahan tata cara pembayaran bunga dan perubahan jangka waktu, 

diperlukan korum yang cukup ketat, yaitu harus dihadiri pemegang 

obligasi paling sedikit 3/4 dari pokok obligasi dan disetujui oleh paling 

sedikit 3/4 yang hadir. Sedangkan untuk pengambilan keputusan lain, 

cukup dihadiri pemegang obligasi paling sedikit 2/3 dari pokok obligasi 

dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 yang hadir. 

12. Jaminan 

Untuk memberikan kepastian pelunasan obligasi serta membuat obligasi 

yang akan diterbitkan memiliki daya tarik bagi investor, dalam perjanjian 

perwaliamanatan dicantumkan berbagai macam bentuk jaminan atas 

penerbitan obligasi. Beberapa perjanjian perwaliamanatan menyebutkan 

suatu aset tertentu digunakan sebagai jaminan, namun ada pula yang 

menjaminkan seluruh kakayaan perusahaan, baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada dan penjaminan oleh pihak ketiga (guarantor). 

13. Kelalaian Wali Amanat 

Dalam pelaksanaan perjanjian perwaliamanatan, tidak tertutup 

kemungkinan Wali Amanat lalai dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. Dalam hal kelalaian itu terjadi, maka diberlakukan 

ketentuan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, kecuali hak emiten untuk 

meminta pembatalan perjanjian perwaliamanatan. Pasal dimaksud 
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mengatur bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat 

memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa 

pihak lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut 

pembatalan perjanjian, disertai penggantian kerugian dan bunga. 

14. Pernyataan emiten 

Dalam perjanjian perwaliamanatan seringkali dirumuskan beberapa 

pernyataan dari emiten terkait dengan obligasi yang diterbitkannya. 

Pernyataan tersebut antara lain pernyataan tentang: 

a) status badan hukum emiten; 

b) susunan pengurus; 

c) informasi dalam pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukung 

tidak memuat pernyataan yang tidak benar; 

d) kelengkapan perijinan yang dimiliki; 

e) pernyataan tentang perkara yang dihadapi. 

15. Pemberitahuan 

Pasal ini memuat tentang identitas yang meliputi alamat masing-masing 

para pihak dalam kontrak perwaliamanatan (emiten dan Wali Amanat). 

16. Keadaan Memaksa (force majeure) 

Pasal ini memuat tentang keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan 

para pihak dalam kontrak perwaliamanatan (emiten dan Wali Amanat) 

karena suatu keadaan tertentu tidak bisa memenuhi kewajiban dan 

tanggung jawabnya sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak 

perwaliamanatan. 

17. Penyelesaian Perselisihan 

Pasal ini memuat tentang cara atau pilihan penyelesaian sengketa apabila 
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terjadi suatu sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan atau 

pemenuhan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam kontrak 

perwaliamanatan. 

18. Ketentuan Lain-lain  

Dalam ketentuan lain-lain antara lain diatur bahwa perjanjian 

perwaliamanatan berakhir dengan sendirinya antara lain jika: 

a) tidak diperoleh peringkat Efek dari perusahaan pemeringkat efek; 

b) terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban yang ditentukan dalam 

perjanjian perwaliamanatan. 

 

2.10 Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Perwaliamanatan Terhadap 

Investor Pemegang Obligasi  

 
Investor yang ingin membeli obligasi diwajibkan untuk mengisi 

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang diterbitkan oleh 

emiten,105 dimana didalamnya tercantum sejumlah persyaratan-

persyaratan pemesanan pembelian obligasi yang wajib dipatuhi oleh 

investor. Selain itu, investor juga terikat oleh perjanjian perwaliamanatan 

yang merupakan satu kesatuan dengan FPPO. Kekuatan mengikat dari 

perjanjian perwaliamanatan terhadap investor didasarkan pada Pasal 1317 

ayat (2) KUHPerdata yaitu “siapa yang telah memperjanjikan sesuatu 

seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut 

telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakannya. 

 

                                                
105 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit, h. 98, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ini merupakan suatu 

bentuk formulir yang sudah distandarkan.  
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Pasal  1317 ayat (2) KUHPerdata tersebut dapat diketahui bahwa  

perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh emiten dan wali amanat 

tersebut dapat mengikatkan pemegang obligasi yang telah menyatakan 

kehendaknya. Secara a contrario dapat ditafsirkan juga bahwa sebelum 

pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerimanya, maka 

stipulator106 masih dapat menarik kembali janjinya.107 

Kehendak dari pemegang obligasi dapat diketahui pada saat 

investor melakukan pengisian FPPO dan memenuhi semua persyaratan 

dalam FPPO. Setelah menyatakan kehendak tersebut, tidak secara 

otomatis  perjanjian perwaliamanatan mengikatkan investor pemegang 

obligasi.108 Perjanjian perwaliamanatan baru mengikatkan investor 

pemegang obligasi, setelah dilakukan penjatahan atau alokasi obligasi oleh 

Penjamin Emisi Efek (underwriter) serta dilakukan pembayaran harga 

pembelian obligasi oleh investor. Hal ini sebagai pemenuhan salah satu 

persyaratan yang tercantum dalam FPPO. 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku 1) Cetakan 2, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2001), h. 108-109. J. Satrio membagi pihak-pihak dalam perjanjian yang mengandung janji pihak 
ketiga ke dalam tiga pihak, yaitu: Stipulator adalah pihak yang minta diperjanjikan suatu hak, baik untuk 
diri sendiri maupun untuk pihak ketiga; promissor adalah pihak yang menjanjikan sesuatu untuk pihak 
ketiga atas permintaan stipulator, Pihak ketiga adalah pihak yang sengaja diberikan hak oleh para atau 
salah satu pihak dalam perjanjian. 

107 Ibid, h. 123 
108 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit, h. 104 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Bagi 

Investor Pemegang Obligasi dalam Hal Pelaksanaan Buy Back 

Obligasi Oleh Emiten. 

3.1.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Dasar Perlindungan 

Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, obligasi termasuk dalam 

salah satu definisi efek yang dipersamakan dengan surat berharga. 

Undang-undang tersebut menggunakan istilah surat berharga 

sebagai suatu istilah yang sudah baku dan mendefinisikannya lebih 

lanjut dengan menyebutkan instrumen apa saja yang dapat disebut 

sebagai efek. Dasar dari hubungan hukum antara penerbit obligasi 

dengan pemegang obligasi adalah hutang piutang berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian perwaliamanatan.  

Hubungan hutang piutang tersebut memiliki beberapa 

keunikan dibandingkan dengan hubungan hutang piutang pada 

umumnya. Keunikan tersebut antara lain109, pertama perjanjian 

perwaliamanatan tidak dibuat oleh pihak yang menjadi kreditur atau 

pemegang obligasi, melainkan oleh wali amanat yang ditunjuk oleh 

penerbit obligasi. Kedua, jumlah pemegang obligasi pada umumnya 

cukup banyak karena nilai nominal untuk setiap obligasi cenderung 

                                                
109 Adrian Sutedi, Op. Cit, h. 13-14 
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cukup kecil. Ketiga, obligasi juga merupakan instrumen yang 

tercatat pada bursa efek, walaupun perdagangan dilakukan secara 

over the counter, obligasi merupakan instrumen yang cukup mudah 

untuk diperjual belikan. Dari titik pandang investor, obligasi menjadi 

suatu instrumen investasi yang cukup menarik karena obligasi 

merupakan hutang piutang yang menimbulkan kewajiban untuk 

membayar pokok dan bunga sebagaimana diperjanjikan. Sehingga, 

pemegang obligasi memiliki suatu kepastian mengenai kapan dan 

berapa lama investasinya akan kembali.  

Hal tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan dengan 

investasi dalam bentuk saham yang keuntungannya diperoleh dari 

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang jumlahnya tidak 

pasti serta dari selisih harga beli dan harga jual saham ketika saham 

tersebut dijual. Karena sifat obligasi yang ditawarkan kepada para 

investor merupakan hasil yang tetap dari investasinya sesuai dengan 

yang diperjanjikan, membuat resiko berinvestasi obligasi itu lebih 

kecil jika dibandingkan dengan investasi saham.110 Pemegang 

obligasi tidak mempunyai hak suara dan hak atas dividen seperti 

halnya pemegang saham, dimana pemegang obligasi hanya berhak 

atas bunga dan atas pelunasan pinjaman pada waktu pinjaman 

berakhir tanpa mempedulikan untung rugi perusahaan.111 

Perikatan yang menjadi dasar penerbitan obligasi adalah 

perjanjian perwaliamanatan yang ditanda tangani oleh emiten dan 

                                                
110 Ibid 
111 Perlindungan Bagi Pemegang Obligasi di Pasar Modal, Jurnal Hukum Bisnis Vol.3, Juli 1998,  
    h. 60 
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wali amanat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi: “Emiten 

dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam”.  Perjanjian 

Perwaliamanatan ini yang menarik adalah keberadaan dari wali 

amanat yang menjadi pihak dari perjanjian ini selaku kuasa dari 

pemegang obligasi yang belum ada, karena obligasi baru dijual 

setelah perjanjian ditandatangani, dan pada saat penandatanganan 

perjanjian, obligasi belum serta merta dikeluarkan. 

Apabila melihat karakter dari pasar modal dengan investor 

yang jumlahnya cukup banyak pendekatan tersebut dapat diterima, 

karena apabila tidak, maka calon penerbit obligasi akan mengalami 

kesulitan untuk dapat menyelesaikan negosiasi dengan jumlah calon 

investor yang banyak. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang 

merasa perlu untuk membentuk lembaga wali amanat dan 

memberikan kepadanya kuasa untuk mewakili pemegang obligasi. 

Dengan menciptakan lembaga wali amanat, pembentuk Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah 

memperkenalkan konsep trust  ke dalam hukum Indonesia yang 

selama ini menganut paham civil law yang dianggap tidak mengenal 

konsep trust.112 Diterapkannya konsep trustee  tersebut, maka wali 

amanat menjadi satu-satunya pihak yang dapat bertindak untuk dan 

atas nama kepentingan pemegang obligasi dalam konteks 

pelaksanaan ketentuan perjanjian perwaliamanatan.  

                                                
112Ahmad Fikri Assegaf dan  M. Faiz Aziz, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi, Jurnal Hukum dan 

Pasar Modal, Edisi 2/ Juli 2005, h. 27 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang 

menjadi dasar dari hubungan hukum antara pemegang obligasi 

dengan emiten adalah perjanjian perwaliamanatan, maka perjanjian 

inilah yang menjadi patokan mengenai sejauh mana perlindungan 

kepada investor diberikan113. Apabila kualitas perjanjian 

perwaliamanatannya tidak cukup memadai, maka akan sulit bagi 

investor untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Meskipun 

pemegang obligasi tidak memiliki kesempatan untuk secara 

langsung melakukan negosiasi mengenai ketentuan perjanjian 

perwaliamanatan, akan tetapi calon pemegang obligasi memiliki 

kesempatan yang cukup untuk mempelajari dengan baik ketentuan 

perjanjian perwaliamanatan sebelum membeli obligasi tersebut. 

Apabila calon investor bertindak cermat dan berhati-hati, 

tentu saja akan memilih untuk melakukan investasi pada obligasi 

yang bukan saja secara finansial menawarkan tingkat pengembalian 

atau pendapatan yang terbaik, tetapi juga memilih obligasi yang 

dikeluarkan oleh emiten yang  mempunyai reputasi dan kemampuan 

keuangan yang baik.114 Disamping itu, tentunya investor juga akan 

memperhatikan secara seksama ketentuan di dalam perjanjian 

perwaliamanatan. 

3.1.2 Peran Wali Amanat dalam Perlindungan Hukum Bagi 

Investor Pemegang Obligasi 

Investor obligasi pada umumnya jarang memperhatikan 

ketentuan perjanjian perwaliamanatan sebelum mengambil 

                                                
113 Ibid 
114 Ibid 
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keputusan investasi. Kurangnya perhatian ini disebabkan pada 

asumsi investor bahwa ketentuan perjanjian perwaliamanatan 

merupakan ketentuan yang baku dan tidak ada perbedaan yang 

berarti antara satu perjanjian dengan perjanjian yang lain.115 

Perjanjian perwaliamanatan mengatur berbagai hal mengenai syarat 

serta ketentuan-ketentuan mengenai obligasi yang bersangkutan, 

termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

laporan-laporan yang harus diberikan oleh emiten, tindakan-

tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh 

emiten, dan tindakan yang harus diambil apabila emiten ataupun 

wali amanat melakukan kelalaian. 

Secara prinsip tidak terdapat ketentuan yang mengatur 

standar perjanjian perwaliamantan. Pasal 52 Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1995 Tentang  Pasar Modal hanya menyebutkan bahwa 

emiten dan wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan. 

Acuan dasar dari perjanjian tersebut adalah asas kebebasan 

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan Pasal 52 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta 

penjelasannya yang menyebutkan bahwa ketentuan kontrak 

perwaliamanatan yang dibuat oleh wali amanat dan emiten dibuat 

sesuai dengan ketentuan Bapepam. Penjelasan dari pasal tersebut 

mensyaratkan ketentuan dasar yang harus ada di dalam perjanjian 

perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, antara lain adalah 

                                                
115Ibid. Berdasarkan diskusi antara Ahmad Fikri Assegaf dan M. Faiz Aziz dengan beberapa investor dan 

Penjamin Emisi Obligasi. 
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sebagai berikut : 

a. Utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari emiten; 

b. Saat jatuh tempo; 

c. Jaminan (jika ada); 

d. Agen pembayaran; dan 

e. Tugas dan Fungsi Wali Amanat. 

Ketentuan mengenai buy back obligasi tidak dimasukkan dalam 

ketentuan yang harus ada di dalam perjanjian perwaliamanatan.116 

Ketentuan-ketentuan penting yang umum terdapat dalam perjanjian 

perwaliamanatan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut117: 

a. Pengaturan penggunaan dana.  

Umumnya rencana penggunaan dana hasil emisi obligasi diatur 

secara cukup terperinci sehingga dapat memberikan gambaran 

yang cukup bagi calon pemegang obligasi tentang rencana 

tersebut dan sekaligus menjadi fungsi kontrol bagi emiten untuk 

tidak menggunakan dananya untuk kepentingan lain. 

b. Hak dan Kewajiban Wali Amanat.  

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban ini meliputi tugas, 

tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dijalankan Wali 

Amanat. 

 

                                                
116Ibid. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Ahmad Fikri Assegaf dan M. Faiz Aziz terhadap 

sekurangnya 10 perjanjian perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian tersebut memiliki 
kemiripan. Standar tersebut tidak tercipta karena adanya upaya sengaja untuk menciptakannya seperti 
pembuatan model dokumen sebagaimana dilakukan oleh American Bar Association yang membuat model 
indenture. Standarisasi yang dilakukan di Indonesia bukan hasil dari upaya yang sengaja, akan tetapi lebih 
didorong oleh adanya kecenderungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses emisi untuk tidak 
membuat sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan dalam penerbitan obligasi yang 
sebelumnya. 

117 Tim Studi Perwaliamanatan Bapepam, Op. Cit 
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c. Pembatasan terhadap tindakan yang dapat dilakukan emiten dan 

tindakan yang wajib dilakukan oleh emiten.  

Dalam perjanjian perwaliamanatan terdapat pembatasan-

pembatasan serta hal-hal yang wajib dilakukan oleh emiten 

selama belum dilunasinya jumlah terhutang oleh emiten. 

Seberapa ketat pembatasan dan hal yang dilakukan ini, 

bergantung pada posisi tawar emiten terhadap Penjamin Emisi 

Efek, yang cenderung lebih aktif menegosiasikan perjanjian 

tersebut, dan wali amanat. Apabila emiten merupakan 

perusahaan besar yang reputasinya dikenal sangat baik, memiliki 

rating yang baik dan tidak pernah melalaikan kewajibannya 

kepada kreditur pada umumnya, maka posisi tawarnya menjadi 

sangat baik dan oleh karena itu ketentuan perjanjian 

perwaliamanatan untuk perusahaan tersebut cenderung tidak 

ketat seperti perusahaan lainnnya. Salah satu penyebab posisi 

tawar yang baik itu adalah karena tidak sulit bagi perusahaan 

tersebut untuk mendapatkan alternatif pendanaan lain selain 

obligasi. Pembatasan-pembatasan serta kewajiban-kewajiban 

tersebut dapat disimpangi oleh emiten sepanjang terdapat 

persetujuan tertulis dari wali amanat.  

d. Jaminan.  

Tidak semua obligasi yang telah diperdagangkan dikeluarkan 

dengan adanya jaminan khusus. Ada atau tidaknya jaminan 

khusus ini juga sangat ditentukan oleh posisi tawar emiten pada 

umumnya seperti rating, kondisi keuangan emitan. Apabila 
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emiten memiliki posisi yang baik maka dimungkinkan untuk 

mengeluarkan obligasi tanpa jaminan khusus. 

e. Kejadian kelalaian.  

Dalam kejadian kelalaian, biasanya diatur mengenai kapan 

emiten dianggap dan dinyatakan melakukan kelalaian (default), 

misalnya lalai membayar hutang pokok obligasi dan/atau bunga 

obligasi dan/atau jumlah lain yang harus dibayarkan emiten, lalai 

melaksanakan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan. 

Pengaturan kejadian kelalaian ini tidak hanya meliputi kelalaian 

oleh emiten, namun juga meliputi kelalaian oleh wali amanat. 

Apabila wali amanat lalai, biasanya dalam perjanjian 

perwaliamanatan diatur bahwa terhadap kelalaian tersebut 

berlaku Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam 

hal ini pemegang obligasi memiliki pilihan hak apakah memaksa 

wali amanat tetap memenuhi perjanjian tersebut, atau menuntut 

pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya. 

f.  Pernyataan Emiten.  

Pernyataan ini umumnya berisi mengenai keabsahan perseroan 

beserta perubahan-perubahannya; susunan direksi dan komisaris; 

kebenaran keterbukaan (disclosure) sehubungan dengan 

pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, perizinan dan 

persetujuan yang dimiliki perseroan dalam menjalankan 

usahanya, keterlibatan perkara perseroan, penerbitan obligasi 

telah sesuai dengan anggaran dasar peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan laporan keuangan perseroan. 
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Standar perjanjian perwaliamanatan yang ada, terdapat 

hal-hal yang sesungguhnya dapat dikembangkan lebih lanjut demi 

perlindungan kepentingan pemegang obligasi. Mengingat perjanjian 

perwaliamanatan merupakan dasar dari perlindungan kepada 

pemegang obligasi, maka ketentuan perwaliamanatan secara terus 

menerus harus dikembangkan. Pengembangan terpenting 

semestinya dilakukan oleh wali amanat dengan cara lebih aktif 

berperan dalam melakukan negosiasi perjanjian perwaliamanatan.  

Saat ini secara umum peran wali amanat dalam proses 

tersebut terkesan sangat kurang, sehingga seringkali diskusi 

perjanjian perwaliamatan dilakukan oleh emiten dan Penjamin Emisi 

Efek118. Dalam hal ini Penjamin Emisi Efek cenderung memiliki 

kepentingan jangka pendek yaitu menjual obligasi tersebut dalam 

penawaran perdana. Dalam proses negosiasi tersebut penjamin 

emisi efek hampir selalu didampingi oleh advokat yang lebih 

memperhatikan kepentingan penjamin emisi efek sendiri. 

Agar wali amanat dapat menjalankan fungsinya dalam 

memberikan perlindungan bagi investor, maka dalam pembuatan 

perjanjian perwaliamanatan tidak boleh ada benturan kepentingan 

antara emiten dengan wali amanat. Peraturan mengenai benturan 

kepentingan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 51 ayat (1), yang bunyinya: “Wali 

Amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, 

kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau 

                                                
118 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Ahmad Fikri Assegaf dan M. Faiz Aziz. 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

96 

penyertaan modal pemerintah”; dan ayat (3) yang bunyinya:” Wali 

Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam 

jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat 

mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai 

kreditur dan wakil pemegang efek bersifat utang.” 

Hal tersebut sangat penting mengingat wali amanat adalah 

pihak yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang 

mewakili kepentingan investor pemegang obligasi baik didalam 

maupun diluar pengadilan, melalui kuasa yang diberikan oleh 

investor pemegang obligasi. Oleh karenanya, untuk menjalankan 

fungsinya wali amanat tidak boleh berpihak pada emiten, meski 

dalam kenyataannya tidaklah mudah mengingat wali amanat telah 

ditunjuk oleh emiten dan memperoleh imbalan atas jasanya dari 

pihak emiten. 

Sebagai wakil investor pemegang obligasi, antara wali 

amanat dan seluruh investor pemegang obligasi tersebut terdapat 

suatu hubungan kepercayaan (fiduciary relation).119 Baerdasarkan 

pada hubungan kepercayaan tersebut, wali amanat dihadapkan 

pada kewajiban untuk melakukan segala tindakan hanya untuk 

kepentingan dari seluruh investor dan menghindari terjadinya 

benturan kepentingan antara kepentingan wali amanat dengan 

kepentingan investor pemegang obligasi (duty of loyalty and good 

faith) yang tercermin dalam bentuk kewajiban wali amanat kepada 

investor pemegang obligasi.  

                                                
119 Gunawan Widjaja dan Jono, Op Cit, h. 117 
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Selain itu, wali amanat juga wajib memastikan bahwa para 

investor pemegang obligasi tersebut akan memperoleh hak-haknya 

tepat pada waktunya sedemikian rupa sehingga para investor 

pemegang obligasi tidak dirugikan hak-haknya (duty of care and 

diligence) yang tercermin dalam kewajiban tidak langsung wali 

amanat kepada investor pemegang obligasi, yang mewajibkan wali 

amanat untuk memastikan bahwa emiten akan tetap memenuhi 

kewajibannya.120  

Setelah perjanjian perwaliamanatan disetujui, maka para 

pihak termasuk investor pemegang obligasi tidak dapat meminta 

lebih dari apa yang telah diatur dalam perjanjian perwaliamanatan. 

Mungkin saja ada pemegang obligasi yang menyatakan bahwa 

karena dirinya tidak secara langsung menegosiasikan 

perwaliamanatan maka boleh merenegosiasi perjanjian tersebut 

setelahnya.121 Argumentasi tersebut sesunggguhnya tidak tepat, 

karena investor pemegang obligasi telah mendapat kesempatan 

untuk mempelajari perjanjian tersebut sebelum  membeli obligasi. 

Apabila investor menganggap bahwa ketentuan perjanjian itu tidak 

memenuhi standarnya, maka dapat memutuskan untuk tidak 

membeli obligasi tersebut. Jadi, investor seharusnya akan 

mempelajari setiap ketentuan atau klausula yang tercantum dalam 

perjanjian perwaliamanatan tersebut. 

Pengaturan mengenai klausula yang dimasukkan dalam 

perjanjian perwaliamanatan, termasuk klausula mengenai buy back 
                                                
120 Ibid, h. 118 
121 Ahmad Fikri Assegaf dan M. Faiz Aziz, Op Cit 
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obligasi, hingga saat ini masih diserahkan kepada para pihak yang 

membuat, yaitu emiten dengan wali amanat. Isi dari klausula 

tersebut tergantung sepenuhnya pada kemampuan wali amanat 

dalam menegosiasikan isi perjanjian, sehingga perlindungan hukum 

bagi investor pemegang obligasi menjadi sangat tergantung pada isi 

perjanjian yang dibuat oleh emiten dan wali amanat tersebut. 

Buy back obligasi adalah suatu keadaan dimana perseroan 

membeli sendiri obligasinya di pasar terbuka pada suatu diskonto. 

Hal ini dilakukan di pasar-pasar yang ditandai oleh naiknya suku 

bunga dengan cepat dan penurunan harga obligasi yang 

sebanding.122  Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan emiten 

melakukan buy back obligasi.123 Pertama, karena adanya kelebihan 

dana yang dimiliki oleh emiten. Kedua, karena kinerja perusahaan 

mengalami peningkatan yang cukup besar melalui penggunaan dana 

yang diperoleh dari penerbitan obligasi. Ketiga, adanya upaya 

emiten untuk menghindari kewajiban pembayaran bunga yang lebih 

tinggi. Keempat, dilihat dari jenis obligasi, jika jenis obligasi adalah 

convertible bond, maka dalam jangka waktu tertentu oleh emiten 

dapat ditukarkan dengan saham.124  

3.1.3 Pelaksanaan Buy Back Obligasi Oleh Emiten 

Buy back obligasi pada kondisi tertentu justru diinginkan 

oleh investor pemegang obligasi. Hal ini tergantung pada jenis 

                                                
122 John Downes dan Jordan Elliot Goodman, Op. Cit 
123 Adrian Sutedi, Op. Cit h. 64 
124 Wawancara dengan Bapak Herry-Biro Humas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK) di Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 jam 09.00 WIB. 
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obligasi yang dibeli oleh investor pemegang obligasi.125 Untuk jenis 

obligasi konversi, investor pemegang obligasi dapat meminta 

dilakukan buy back obligasi karena ingin menukarkan obligasinya 

dengan saham biasa. Obligasi konversi merupakan obligasi dimana 

para pemegangnya pada waktu yang telah ditetapkan dapat 

menukarkan obligasinya dengan saham biasa dari perseroan yang 

menerbitkan atas dasar harga konversi yang telah ditentukan 

sebelumnya.126  

Pelaksanaan buy back obligasi tidak selalu merugikan 

investor pemegang obligasi.127 Pelaksanaan buy back obligasi akan 

merugikan investor apabila emiten melakukan buy back obligasi 

secara diam-diam dan tidak segera memberitahukan atau 

mengumumkan kepada  publik atas keputusan tersebut. Yang 

dimaksud diam-diam disini adalah emiten melakukan pembelian 

kembali obligasi tanpa memberitahu pihak-pihak seperti wali 

amanat, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI), dan Bapepam seperti yang seharusnya dilakukan. 

Selain itu, emiten juga wajib membuat pengumuman yang disebut 

prospektus kepada masyarakat pemodal yakni investor dalam harian 

berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.128 Tidak 

seluruhnya dari para pemegang obligasi bersedia menjual kembali 

obligasi yang dipegangnya kepada emiten. Meskipun telah menawar 

                                                
125 Ibid 
126 Gunawan Widjaja dan Jono, Op. Cit, h. 55 
127Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho-Anggota Tim Studi Perwaliamanatan Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 jam 10.00 WIB. 
128 Ibid 
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obligasi dengan harga premium (di atas harga pasar), kadang-

kadang hanya sebagian pemegang obligasi yang bersedia 

menjualnya kembali kepada emiten. Investor merasa lebih untung 

jika tetap memegang obligasi tersebut, terutama untuk obligasi 

yang dikeluarkan dalam mata uang asing, misalnya Eurobond atau 

dalam dollar Amerika Serikat, karena akan memperoleh keuntungan 

dari selisih nilai tukar.  

Penyebab lainnya investor enggan melepas obligasinya 

dapat disebabkan harga obligasi yang dipegangnya terus mengalami 

kenaikan di bursa efek, sehingga akan menguntungkan jika terus 

dipegang. Hal-hal tersebut akhirnya membuat emiten melakukan 

buy back secara diam-diam. Apabila dalam perjanjian 

perwaliamanatan telah diatur mengenai ketentuan buy back obligasi 

ini, maka emiten harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 

investor pemegang obligasi melalui wali amanat sebelum 

melaksanakan buy back, karena investor perlu mempertimbangkan 

keputusan yang akan diambil terkait obligasi yang dipegangnya. 

Tetapi apabila dalam perjanjian perwaliamanatan tidak diatur 

ketentuan mengenai buy back obligasi, maka emiten dapat saja 

melaksanakannya tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada 

wali amanat dan investor pemegang obligasi, dan tanpa perlu 

adanya persetujuan. Hal ini yang sering menjadi penyebab emiten 

melakukan buy back obligasi secara diam-diam.  

Oleh karenanya apabila investor sering merasa dirugikan akibat 

pelaksanaan buy back obligasi, maka perlu diatur klausula mengenai 
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ketentuan buy back ini di dalam perjanjian perwaliamanatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Zacharias 

Omawele di Jakarta diperoleh keterangan bahwa tidak ada aturan 

yang melarang emiten untuk melakukan buy back obligasi, bahkan 

setuju apabila emiten melakukan buy back dengan alasan karena 

telah sesuai dengan undang-undang beserta peraturan 

pelaksananya, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tentang 

Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada 

Publik, yang didalamnya mengatur mengenai pembelian kembali 

obligasi.129 Meskipun tidak ada larangan dalam pelaksanaan buy 

back obligasi ini, tidak tertutup kemungkinan investor akan 

dirugikan, karena apabila pelaku bursa efek, jujur dan transparan, 

maka masyarakat pemodal atau investor tidak akan dirugikan. 

Adapun kerugian yang dihadapi investor pemegang obligasi dalam 

pelaksanaan buy back obligasi berupa materi (uang).  

Selain perjanjian perwaliamanatan, salah satu hal yang 

sangat penting bagi perlindungan kepada pemegang obligasi dari 

aspek hukum dalam hal pelaksanaan buy back obligasi adalah 

keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini merupakan jiwa 

dari ketentuan pasar modal, karena dengan adanya keterbukaan 

informasi investor diharapkan dapat mengambil keputusan 

investasinya berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh emiten. 

Informasi yang dikeluarkan oleh emiten berupa pengumuman yang 

                                                
129 Wawancara dengan Bapak  Zacharias Omawele-Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal di Jakarta pada hari 

Kamis tanggal 15 Juli 2010 jam 15.30 WIB. 
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ditulis dalam sebuah prospektus. Dengan demikian, menurut Notaris 

Zacharias Omawele maka keterbukaan informasi ini lebih mengacu 

pada kejujuran dan transparansi pelaku pasar modal. 

 

Setiap emiten yang pernyataan pendaftarannya telah 

menjadi efektif wajib menyampaikan kepada  Bapepam dan 

mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin apabila terjadi 

suatu peristiwa, informasi, atau fakta material yang mungkin dapat 

mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi 

pemodal. Demikian halnya dalam melakukan buy back obligasi, 

emiten wajib melaporkan kepada  wali amanat, Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 

Bapepam.  

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahapan, yaitu130: 

1. Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran 

umum  (primary market level); 

2. Tahap keterbukaan setelah emiten menerbitkan obligasi di bursa 

efek (secondary market level), dimana emiten berkewajiban 

untuk menyampaikan secara terus menerus laporan berkala 

(continuously disclosure) kepada Bapepam; 

3. Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang 

laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada 

Bapepam dan bursa efek (timely disclosure). 

                                                
130 Gunawan Widjaja dan Jono, Op Cit, h. 56 
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Keterbukaan informasi ini merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh emiten untuk beraktivitas di pasar modal. 

Keterbukaan informasi terkait mengenai pelaksanaan buy back  

obligasi diatur dalam angka 2 huruf (g) Peraturan Bapepam Nomor 

X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera 

Diumumkan Kepada Publik, yang berbunyi:  

2. Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat 
mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara 
lain hal-hal sebagai berikut: 
. . . 
(g). Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang 

bersifat utang. 
 

Walaupun ketentuan mengenai keterbukaan ini bukanlah 

merupakan bentuk perlindungan investor pemegang obligasi 

terhadap pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten, akan tetapi 

ketentuan ini setidaknya dapat memberikan investor pemegang 

obligasi kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang diterimanya (informed decision). Selebihnya, resiko-

resiko investasi lainnya seperti resiko bisnis dari emiten tentu saja 

sepenuhnya menjadi tanggungan investor. Satu-satunya yang dapat 

memberikan perlindungan kepada pemegang obligasi adalah 

klausula yang tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan. Oleh 

karenanya perjanjian perwaliamanatan inilah yang menjadi 

pedoman bagi pihak-pihak di dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya suatu 

perangkat peraturan yang dapat dijadikan standar atau pedoman 

dalam menyusun perjanjian perwaliamanatan. 
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Pembelian kembali (buy back) obligasi dilakukan oleh 

emiten setelah proses emisi obligasi, dan setelah pembayaran 

bunga berjalan sebelum berakhirnya masa jatuh tempo. Sehingga, 

investor pada umumnya tidak mengetahui adanya rencana buy back 

oleh emiten. Rencana buy back obligasi hanya diketahui oleh pihak 

emiten sendiri dengan berbagai macam sebab seperti yang telah 

diuraikan di atas. Bahkan sesungguhnya emiten juga tidak 

mengetahui rencana tersebut ketika menerbitkan obligasi, akan 

tetapi setelah tahun berjalan diperlukan pelaksanaan buy back 

obligasi, maka emiten akan mengambil keputusan untuk 

melaksanakan buy back. Perlu diingat bahwa buy back obligasi 

merupakan hak dari emiten, sehingga pelaksanaan buy back itu 

sendiri sebenarnya diperbolehkan.  

Beberapa artikel memang seringkali menyebutkan bahwa 

apabila emiten melakukan buy back obligasi maka investor akan 

dirugikan dalam hal hilangnya pendapatan dan kepemilikan atas 

obligasi, akan tetapi hal tersebut adalah wajar, karena setiap ada 

perubahan pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh 

masyarakat pemodal (investor).131 Apabila emiten mengalami 

keuntungan yang signifikan dalam laporan keuangan tahun berjalan 

yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan yang 

dibiayai oleh penerbitan obligasi, maka sangat wajar jika emiten 

melakukan buy back, namun tetap diperlukan pengawasan yang 

                                                
131 Wawancara dengan Bapak Zacharias Omawele , Op. Cit 
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ketat.132 

Wali amanat sendiri dalam hal ini juga mengharapkan 

adanya keterbukaan informasi dilakukan sebelum pelaksanaan buy 

back obligasi oleh emiten.133 Apabila emiten melaksanakan 

kewajibannya dalam hal keterbukaan informasi ini, maka akan 

memudahkan wali amanat dalam mengambil tindakan yang 

diperlukan guna kepentingan investor pemegang obligasi. Wali 

amanat sesuai dengan tugas dan kewenangannya tentu akan 

menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan oleh emiten, 

dimana wali amanat akan memanggil investor pemegang obligasi 

untuk mendiskusikan mengenai rencana pelaksanaan buy back 

obligasi, terutama menyangkut kesepakatan tentang opsi harga 

yang ditawarkan oleh emiten, dalam hal ini apakah disetujui atau 

tidak oleh investor pemegang obligasi. Jika diperlukan, pemegang 

obligasi dapat menyelenggarakan RUPO untuk memperoleh suara 

terbanyak dalam korum, yakni sebanyak 75%. Tetapi pembahasan 

mengenai buy back obligasi harus dilaksanakan dalam RUPO selama 

ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.134 

Peraturan yang ada selama ini tidak cukup memberikan 

perlindungan kepada investor pemegang obligasi.135 Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus 

Segera Diumumkan Kepada Publik bukan merupakan suatu aturan 

yang dapat memberikan perlindungan kepada investor pemegang 

                                                
132 Ibid 
133 Tim Studi Perwaliamanatan- Bapepam, Op. Cit 
134 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op. Cit 
135 Ibid 
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obligasi dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten. 

Selama tidak ada kesepakatan atau klausula mengenai buy back 

obligasi dalam perjanjian perwaliamanatan, maka emiten tetap 

mempunyai hak untuk melaksanakan buy back, meskipun tidak 

memberitahukan kepada wali amanat dan pemegang obligasi.  

Ketentuan mengenai buy back obligasi seringkali tidak 

diatur dalam perjanjian perwaliamanatan. Hal ini disebabkan tidak 

adanya pedoman mengenai standar kontrak perwaliamanatan yang 

diperlukan untuk menyusun perjanjian perwaliamanatan. Oleh 

karenanya untuk menunjang peraturan tentang keterbukaan 

informasi tersebut diperlukan aturan yang mengatur tentang 

pedoman penyusunan kontrak perwaliamanatan yang akan dijadikan 

dasar perlindungan kepada para pihak. Peraturan tersebut saat ini 

sedang dalam proses penyusunan dan akan segera diterbitkan oleh 

Bapepam,136dan lebih banyak mengatur tentang pelaksanaan buy 

back obligasi. 

Salah satu kasus yang terjadi dalam pelaksanaan buy back 

obligasi adalah ketika emiten merasa mempunyai hak untuk 

membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Keputusan emiten 

diambil setelah mendapat kucuran dana dari hasil penjualan 

sebagian saham anak perusahaan sehingga memiliki kelebihan dana 

untuk melakukan buy back obligasi. Rencana untuk buy back 

obligasi telah diumumkan kepada publik, yakni masyarakat investor, 

wali amanat dan KSEI serta Bapepam. Maka dalam hal ini emiten 

                                                
136 Ibid 
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telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 

Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan 

Kepada Publik. 

Akan tetapi setelah diumumkan rencana pembelian 

kembali obligasi tersebut, justru menyebabkan harga obligasi 

mengalami kenaikan secara terus menerus. Hal ini menyebabkan 

investor pemegang obligasi tidak mau melepaskan obligasi yang 

telah dipegangnya dengan alasan investor mendapat keuntungan 

dari kenaikan harga obligasi tersebut.137 Klausula dalam perjanjian 

perwaliamanatan yang dibuat antara emiten dengan wali amanat 

tidak mencantumkan ketentuan mengenai pembelian kembali 

obligasi apabila terjadi lonjakan harga obligasi. Tetapi karena emiten 

merasa memiliki hak untuk melakukan pembelian kembali obligasi 

tersebut, maka emiten memaksakan untuk tetap dilaksanakan buy 

back obligasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 

memanggil RUPO untuk mengambil keputusan tentang pembelian 

kembali obligasi tersebut.  

Investor pemegang obligasi tetap tidak ingin melepaskan 

kepemilikan obligasinya, hingga akhirnya dalam RUPO diputuskan 

untuk menjual obligasi kepada emiten diatas harga premium yang 

ditawarkan oleh emiten atau pada harga pasar dan memberikan 

insentif atas pembelian kembali obligasi kepada investor.138 Tentu 

                                                
137Harga Obligasi MPPA Naik Menjelang Buy Back, diakses dari 

http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/32184/Harga-Obligasi-MPPA-Naik-Menjelang-Buyback-, 
tanggal 30 Juli 2010 

138MPPA Kekeuh Buy Back Obligasi, Jum’at, 14 Mei 2010, diakses dari 
http://autos.okezone.com/read/2010/05/14/278/332544/278/mppa-kekeuh-buy-back-obligasi 
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saja emiten keberatan dengan keputusan yang diambil dalam RUPO, 

sehingga tidak ada titik temu antara emiten dengan investor 

pemegang obligasi, dimana kedua pihak sama-sama mempunyai 

hak atas obligasi tersebut. Klausula dalam perjanjian 

perwaliamanatan antara emiten dengan investor pemegang obligasi 

yang diwakili oleh wali amanat mencantumkan klausula yang 

menyebutkan bahwa emiten dapat membeli obligasinya pada 

rentang harga tertentu, bukan pada harga pasar, tetapi tidak 

mencantumkan ketentuan mengenai adanya klausula pemberian 

insentif bagi pemegang obligasi jika terjadi percepatan pembayaran. 

Contoh kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan buy back obligasi seringkali menimbulkan masalah, 

tentunya bagi emiten dengan investor pemegang obligasi. Pada satu 

pihak emiten merasa mempunyai hak, dan disisi lain investor 

pemegang obligasi juga merasa memiliki hak untuk tetap 

memegang obligasi karena telah memberikan dana kepada emiten 

dengan mengharapkan adanya keuntungan dari investasi tersebut, 

sehingga emiten tidak serta merta dapat melaksanakan buy back 

obligasi dengan dalih hal tersebut merupakan haknya, yang pada 

akhirnya menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan diantara 

kedua belah pihak. Oleh karenanya diperlukan suatu perangkat yang 

dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor pemegang 

obligasi, yaitu perjanjian perwaliamanatan yang menjadi patokan 

dalam pemberian perlindungan hukum.  
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3.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi 

Bapepam merupakan otoritas yang memiliki tugas dalam 

mengawasi kegiatan perdagangan di pasar modal. Selain tugas 

mengawasi, Bapepam juga berperan sebagai penjaga dalam rangka 

perlindungan investor pasar modal. Peran penjaga di sini bermakna 

bahwa Bapepam dengan segala kewenangannya di bidang pasar 

modal memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga,  

mengembangkan dan memajukan pasar modal Indonesia dengan 

memberikan perlindungan terhadap para investor pasar modal. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah 

memberikan kewenangan yang penuh kepada Bapepam, serta 

kewajiban dalam mengawasi, mengatur dan membina setiap pihak 

yang melakukan kegiatan di pasar modal. 

Kewenangan dan kewajiban tersebut pada hakikatnya 

adalah demi perlindungan masyarakat pemodal atau investor, dan 

dalam jangka panjang melindungi perekonomian negara. Terkait 

dengan buy back obligasi diperlukan suatu pedoman tentang buy 

back obligasi agar perlindungan terhadap investor pemegang 

obligasi tetap terpenuhi. Sarana hukum untuk melindungi investor 

pemegang obligasi terdiri dari dua bentuk.139 Bentuk-bentuk 

perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif dalam bentuk 

aturan, pedoman, bimbingan dan arahan; serta bentuk perlindungan 

represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan 

sanksi. Dalam konteks perlindungan investor pemegang obligasi, 

                                                
139 Wawancara dengan Ayu Setyowati-Biro Hukum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(Bapepam-LK) di Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 jam 14.30 WIB 
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kedua bentuk perlindungan tersebut diterapkan melalui peraturan 

Bapepam, karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal telah memberikan kewenangan penuh kepada 

Bapepam untuk membuat suatu peraturan pelaksana. Mengingat 

perkembangan obligasi di pasar modal yang terus meningkat, maka 

diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai pedoman atau 

standar kontrak perwaliamanatan. Adanya ketentuan-ketentuan 

tersebut, maka diharapkan pelaksanaannya akan menjadi lebih 

mudah. 

Phillipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya 

perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 

preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan 

terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya 

adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk 

menyelesaikan sengketa, seperti contohnya adalah penyelesaian 

sengketa di pengadilan.140 Perlindungan terhadap investor 

merupakan kewajiban negara melindungi rakyatnya.141 Negara yang 

dimaksud adalah Bapepam sesuai dengan Undang Undang No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal.142  

Perlindungan investor ini merupakan sebuah penerapan 

keadilan terhadap seluruh investor. Keadilan merupakan tujuan 

hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat.  

                                                
140 Phillipus M. Hadjon, Op. Cit,  h. 1 
141 Ibid, h. 7 
142 Adler Haymans Manurung, Op. Cit 
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Rawls dalam Adler Haymans Manurung menyatakan bahwa keadilan 

juga sebagai suatu tindakan kewajaran yang disebut fairness. 

Emiten yang melakukan pembelian atau penjualan terhadap 

instrumen keuangan (baik saham maupun obligasi) juga harus 

menerapkan fairness. Kewajaran ini sangat penting terutama di 

dalam melakukan transaksi. Kewajaran ini akan timbul apabila 

penyebaran informasi dilakukan secara merata atau perusahaan 

melakukan keterbukaan informasi. Pemberian keadilan terhadap 

investor juga merupakan perlindungan hukum terhadap investor. 

Untuk memberikan perlindungan hukum maka harus dilakukan 

penegakan hukum (law enforcement).  

3.1.4.1 Perlindungan Hukum Preventif 

Sarana hukum preventif merupakan tindakan 

pencegahan dan berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal 

yang dapat merugikan investor termasuk pertimbangan 

yang diambil investor dalam mengambil keputusan 

investasi, yang dapat berupa143: 

1. Informasi dan/atau dokumen-dokumen yang 

menampilkan kinerja emiten yang tersedia bagi 

investor, khususnya kemungkinan emiten melakukan 

buy back obligasi ketika perusahaannya mengalami 

perkembangan usaha yang signifikan setelah 

memperoleh dana dari investor dengan menerbitkan 

                                                
143 Rahmi Jened, Soendari Kabat, Mas Rahmah, Perlindungan Hukum Investor Pemegang Obligasi dalam Rangka 

Perjanjian Perwaliamanatan Bank di Pasar Modal, Laporan Penelitian DIK Suplemen Universitas Airlangga 
Tahun Anggaran 1999/2000, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Universitas 
Airlangga, Februari 2000. 
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obligasi.  

Investor dapat mengandalkan informasi yang dibuat 

pada emiten dan wali amanat, karena informasi 

tersebut dibuat dengan dilandasi prinsip keterbukaan 

(disclosure).  

Oleh karenanya keterbukaan informasi ini menjadi 

sangat penting peranannya dalam memberikan 

perlindungan bagi investor pemegang obligasi. 

2. Lembaga wali amanat dengan misinya diperlukan untuk 

mewakili dan memperjuangkan kepentingan investor 

pemegang obligasi. Oleh karenanya wali amanat harus 

menjunjung independensi dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang mewakili 

investor pemegang obligasi, serta tidak boleh ada 

benturan kepentingan dengan emiten.  

Wali Amanat merupakan wakil dari investor pemegang 

obligasi, wajib untuk menjamin pemenuhan perjanjian 

perwaliamanatan tentang kewajiban keterbukaan 

informasi.144 

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan untuk 

melindungi investor pemegang obligasi dalam hal 

pelaksanaan buy back obligasi dapat dilakukan dengan 

membuat suatu aturan yang lebih jelas dan terperinci 

mengenai pelaksanaan buy back obligasi.  

                                                
144 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op.Cit 
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Emiten dalam melakukan pembelian kembali atau 

buy back obligasi harus lebih mendahulukan penawaran 

jual dari pemegang obligasi yang bukan merupakan afiliasi 

emiten. Selain itu perlu diatur dalam perjanjian 

perwaliamanatan mengenai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh emiten dalam pelaksanaan buy back 

obligasi,145 misalnya syarat mengenai adanya kesepakatan 

harga, kompensasi yang akan diberikan oleh emiten 

kepada investor pemegang obligasi, termin pembayaran, 

pelunasan pembayaran bunga dan denda, dan sebagainya. 

Ditinjau dari sisi peraturan yang ada saat ini, 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

telah memberikan rambu-rambu yang mengatur 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada wali 

amanat yang mewakili investor pemegang obligasi, yakni 

yang diatur dalam pasal 51 dan pasal 52. Tetapi ketentuan-

ketentuan yang ada tersebut masih terdapat beberapa 

masalah yang dirasa cukup mendesak untuk dilakukan 

pengaturan seperti aspek independensi dan 

profesionalisme wali amanat, standar pelaporan dan 

keterbukaan informasi, kode etik, pedoman perjanjian 

perwaliamanatan serta berbagai aspek teknis pelaksanaan 

tugas wali amanat dalam mewakili kepentingan investor 

                                                
145 Wawancara dengan Bapak Herry, Op.Cit  
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pemegang obligasi.146  

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal maupun Peraturan Bapepam 

yang ada selama ini perlu dilakukan pembenahan terutama 

yang menyangkut kepentingan Negara dan masyarakat 

pemodal (investor). Pengaturan tersebut tergantung pada  

 

DPR dan Pemerintah, dan semestinya juga 

mengikutsertakan masyarakat. 

3.1.4.2 Perlindungan Hukum Represif  

Bentuk perlindungan lain yang diberikan dalam 

rangka melindungi pemegang obligasi adalah dengan 

melakukan pemeriksaan, dan penyidikan kepada emiten 

yang telah melanggar peraturan, atau yang disebut 

perlindungan hukum represif. Investor bahkan dapat 

mengajukan emiten ke pengadilan apabila ternyata 

kelalaian emiten disebabkan karena telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dengan itikad buruk sehingga 

investor pemegang obligasi dirugikan. Aturan yang ada 

selama ini, investor hanya dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri melalui wali amanat.  

Sarana hukum yang bersifat represif ini merupakan 

sanksi terhadap emiten jika terjadi hal-hal yang dapat 

                                                
146 Novi Cahyowidodo, Tanggung Gugat Wali Amanat Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Perjanjian 

Perwaliamanatan, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h. 77 
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merugikan investor, terdiri dari147: 

1. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 

ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal, yang berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b.Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu; 

c. Pembatasan kegiatan usaha; 

d. Pembekuan kegiatan usaha; 

e. Pencabutan izin usaha; 

f. Pembatalan persetujuan; dan 

g. Pembatalan pendaftaran. 

Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada pihak-pihak 

yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut 

diatas. 

2. Sanksi pidana, yang diatur dalam Pasal 103 sampai 

dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal. 

3. Sanksi perdata, yang diatur dalam Pasal 111 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, 

yang menyatakan bahwa “setiap pihak yang menderita 

kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-

undang ini dan/atau peraturan pelaksananya dapat 

menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun 

                                                
147 Novi Cahyowidodo ,Op. Cit,  h. 62 
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bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki 

tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak 

yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.” 

 Ketentuan ini pada dasarnya merupakan gugatan yang 

didasarkan pada perbuatan melawan hukum (on recht 

matige daad). Ketentuan Pasal 111 ini tentunya akan 

merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, yang untuk pembuktiannya meliputi unsur: 

 

a. Adanya suatu perbuatan tergugat yang bersifat 

melawan hukum; 

b. Adanya hubungan kausal antara kesalahan tergugat 

dengan kerugian yang diderita oleh penggugat; 

c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi 

penggugat. 

Pembuktian ini akan mengikuti seperti yang ditentukan 

dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang membebankan 

kewajiban pembuktian kepada penggugat. 

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pemegang 

obligasi hanya dapat mengajukan suatu tuntutan atau 

gugatan kepada emiten melalui wali amanat. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa “Wali Amanat mewakili 

kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam 

maupun di luar pengadilan.”  
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Berdasarkan ketentuan tersebut pula, wali amanat 

menjadi kuasa dari pemegang obligasi berdasarkan 

undang-undang, bukan dari perjanjian pemberian kuasa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Karena 

walaupun sesungguhnya terdapat hubungan hukum antara 

emiten dan pemegang obligasi, akan tetapi undang-

undang telah secara spesifik menyatakan bahwa wali 

amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang 

melakukan tindakan hukum atas nama pemegang efek 

bersifat hutang, sehingga tidak dimungkinkan bagi investor 

untuk melakukan gugatan tanpa melalui wali amanat. 

Dalam praktek obligasi di beberapa negara lain, umumnya 

trust deed atau indenture dapat memuat klausul no action 

clause, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa 

pemegang obligasi baru dapat mengajukan tuntutan 

secara langsung kepada emiten dalam hal wali amanat 

tidak melakukan tuntutan tersebut dalam waktu yang 

wajar.148 

Undang-undang pasar modal seharusnya 

memberikan jalan bagi pemegang obligasi untuk dapat 

menuntut emiten secara langsung.149 Karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa betapapun kecilnya nilai nominal obligasi 

yang dipegang, obligasi tersebut seharusnya memberikan 

kepada pemegangnya segala hak yang sewajarnya dimiliki 

                                                
148 Ahmad Fikri Assegaf dan M. Faiz Aziz, Op. Cit, h 9 
149 Ibid 
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oleh seorang yang memiliki hak tagih, termasuk hak untuk 

menagih pembayaran kompensasi yang seharusnya 

diterima oleh investor pemegang obligasi atas keputusan 

buy back yang dilaksanakan oleh emiten kepadanya.  

Apabila tindakan tersebut digantungkan pada wali 

amanat yang selalu akan mempertimbangkan untung rugi 

dilakukannya gugatan karena seluruh biaya proses hukum 

tersebut praktis harus ditanggung sendiri oleh wali 

amanat. Tentu saja hal pertimbangan ini sangat membatasi 

ruang gerak wali amanat mengingat kompensasi bagi wali 

amanat relatif tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan 

kemungkinan biaya untuk melakukan proses hukum 

tersebut. Oleh karena itu adalah wajar apabila pemegang 

obligasi dilepas dari belenggu yang mengikat wali amanat 

dengan memberikan hak langsung untuk melakukan 

tindakan hukum.150  

3.1.5 RUPO Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Investor 

Pemegang Obligasi dalam Pelaksanaan Buy Back Obligasi 

oleh Emiten 

Pengembangan terpenting yang semestinya dilakukan oleh 

wali amanat adalah dengan cara lebih aktif berperan dalam 

melakukan negosiasi perjanjian perwaliamanatan. Karena peran wali 

amanat sebagai kuasa dari pemegang obligasi, maka wali amanat 

menjadi kunci penting dalam perlindungan pemegang obligasi. 

                                                
150 Ibid 
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Semua perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan emiten 

dalam konteks obligasi yang bersangkutan haruslah demi 

kepentingan pemegang obligasi.  

Notaris juga sangat besar peranannya dalam memberikan 

perlindungan terhadap investor pemegang obligasi dalam 

pelaksanaan buy back. Hal ini tercermin dari perjanjian 

perwaliamanatan yang dibuat oleh notaris. Karena perjanjian 

perwaliamanatan juga merupakan sarana perlindungan hukum, 

maka notaris harus mencermati isi dari dari perjanjian apakah sudah 

cukup fair.151 Klausula dalam perjanjian perwaliamanatan dapat 

mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada pemegang 

obligasi rencana pembelian kembali obligasi dalam waktu tertentu 

sebelum pelaksanaannya.152 Isi dari perjanjian perwaliamanatan 

seharusnya melindungi kepentingan semua pihak tidak hanya 

investor tetapi semua pelaku pasar modal, sehingga perlu dibuat 

peraturan pelaksana yang mengatur khusus tentang perjanjian 

perwaliamanatan.153 

Pengaturan mengenai pelaksanaan buy back obligasi selama 

ini masih dalam bentuk Surat Bapepam sehingga dasar hukumnya 

masih belum kuat.154  Oleh karenanya perlu diatur dalam Peraturan 

Bapepam yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian 

perwaliamanatan, agar ada pedoman tentang buy back, sehingga 

perlindungan tetap terpenuhi. Pedoman pelaksanaan buy back 

                                                
151 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op. Cit 
152 Wawancara dengan Ibu Ayu Setyowati, Op.Cit 
153 Wawancara dengan Bapak Zacharias Omawele – Notaris di Jakarta, Op Cit 
154 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op. Cit 
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antara lain mengatur persyaratan buy back, yakni sebelum 

pelaksanaan buy back tersebut hal-hal apa saja yang seharusnya 

dilakukan oleh emiten.155 Praktek di lapangan yang sering terjadi 

selama ini, klausula yang mengatur tentang keterbukaan informasi 

dalam pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten masih belum 

maksimal, oleh karena itu seharusnya diatur.156 

Untuk meningkatkan perlindungan pemegang obligasi dan 

demi kepastian serta kejelasan tugas wali amanat, perlu 

dipertimbangkan untuk membuat ruang lingkup tugas yang lebih 

realistis serta adanya penjabaran tugas wali amanat secara lebih 

rinci, sehingga diharapkan kinerja wali amanat dapat menjadi lebih 

baik. Walaupun demikian, peran wali amanat antara sebelum dan 

setelah krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 mulai 

mengalami perkembangan. Saat ini wali amanat bersikap lebih 

proaktif dalam mengawasi emiten penerbit obligasi dalam rangka 

upaya melindungi investor.157 Salah satu kewenangan yang dimiliki 

oleh wali amanat dalam melakukan pengawasan bagi emiten adalah 

wali amanat dapat mengadakan RUPO untuk membahas mengenai 

pelanggaran yang dilakukan oleh emiten.158 

Perjanjian perwaliamanatan memuat klausul tentang rapat 

umum para investor pemegang obligasi atau yang dikenal dengan 

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). RUPO ini merupakan 

bentuk perlindungan kepada para investor pemegang obligasi oleh 

                                                
155 Ibid 
156 Wawancara dengan Bapak Zacharias Omawele, Op Cit 
157 Wawancara dengan Ibu Ayu Setyowati, Op. Cit 
158 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op.Cit 
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perjanjian perwaliamanatan.159 RUPO akan diselenggarakan bila 

dianggap diperlukan, tujuannya untuk mengambil keputusan 

tertentu, antara lain perubahan nilai pokok obligasi, perubahan 

tingkat bunga, perubahan tata cara pembayaran dan perubahan 

jangka waktu. Akan tetapi, pelaksanaan buy back obligasi oleh 

emiten selama ini tidak ada ketentuan yang mengatur untuk dibahas 

dalam RUPO.160  

Perjanjian perwaliamanatan yang diatur dalam Pasal 51 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

mengatur secara lengkap mengenai kuasa, tidak hanya kuasa umum 

tetapi juga kuasa khusus. Pasal 1796 KUHPerdata mengatur apabila 

kuasa diberikan secara umum, maka tindakan yang dapat dilakukan 

oleh penerima kuasa sebatas pada tindakan pengurusan, sedangkan 

tindakan lain yang bersifat bukan pengurusan, misalnya pengalihan 

kekayaan, penjaminan kekayaan, hanya dapat dilakukan oleh 

penerima kuasa, jika hal tersebut harus secara tegas dinyatakan 

dalam pemberian kuasa. Disinilah fungsi RUPO dilaksanakan, bahwa 

untuk tindakan tertentu wali amanat harus mendapatkan 

persetujuan dan kuasa harus secara tegas dinyatakan dalam 

pemberian kuasa, dimana pemberian kuasa tersebut dilaksanakan 

dengan mekanisme RUPO.161  

Perjanjian perwaliamanatan mengatur masalah korum dalam 

pengambilan keputusan RUPO. Untuk mengambil keputusan 

                                                
159 Novi Cahyowidodo, Op. Cit, h. 74 
160 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op. Cit 
161 Novi Cahyowidodo, Op. Cit, h. 75 
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tertentu, yaitu perubahan nilai pokok obligasi, perubahan tingkat 

bunga, perubahan tata cara pembayaran bunga dan perubahan 

jangka waktu, diperlukan korum yang cukup ketat, yaitu harus 

dihadiri pemegang obligasi paling sedikit 3/4 dari seluruh pemegang 

obligasi dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 yang hadir. Sedangkan 

untuk pengambilan keputusan yang lain, cukup dihadiri pemegang 

obligasi paling sedikit 2/3 dari seluruh pemegang obligasi dan 

disetujui oleh paling sedikit 2/3 yang hadir.162 

Klausul tentang syarat untuk mengadakan RUPO, didalamnya 

merupakan sesuatu yang dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh 

para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, yakni 

yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 

1338 KUHPerdata.163 Meskipun pencantuman kewajiban 

menyelenggarakan RUPO tidak bertentangan dengan undang-

undang, akan tetapi hal tersebut tidak selamanya memberikan 

manfaat maksimal, baik bagi emiten maupun bagi investor sendiri, 

mengingat penerbitan obligasi berbasis pada suatu perjanjian yang 

tercermin dalam perjanjian perwaliamanatan, maka setiap klausul 

berlaku sebagai undang-undang dan hanya dapat ditarik atau 

dibatalkan atau diubah dengan kesepakatan para pihak yang 

membuat perjanjian, atau karena diwajibkan oleh ketentuan 

undang-undang, yaitu Pasal 1338 KUHPerdata. 

Terkait dengan RUPO, ketentuan tersebut relevan sepanjang 

RUPO tersebut dimaksudkan untuk membatalkan atau mengubah isi 

                                                
162 Ibid 
163 Tim Studi Perwaliamanatan- Bapepam, Op. Cit, h. 39 
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perjanjian perwaliamanatan. Dengan kata lain, jika tidak ada 

maksud dari para pihak untuk mengubah isi perjanjian, maka dapat 

dikatakan tidak perlu diadakan RUPO. Berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejauh ini memang 

tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai RUPO.164 

Namun demikian, mengingat pada prinsipnya penerbitan obligasi 

dilakukan berdasarkan perjanjian, maka para pihak yang membuat 

perjanjian dapat menetapkan syarat-syarat, sepanjang tidak 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Kendala yang dihadapi oleh wali amanat dalam memanggil 

RUPO terkait dengan buy back obligasi adalah tidak 

dimungkinkannya RUPO tersebut dilaksanakan. Hal ini dikarenakan 

buy back obligasi yang dilakukan oleh emiten mengakibatkan 

hapusnya segala hak yang melekat  pada obligasi yang dibeli 

kembali, termasuk hak menghadiri rapat umum pemegang obligasi, 

hak suara dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari 

obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan.165 

Maka jika buy back obligasi tidak dilakukan untuk pelunasan, yakni 

hanya beberapa bagian dari total nilai pokok obligasi, maka 

seharusnya investor pemegang obligasi masih mempunyai hak 

dalam RUPO.166  

Pihak yang dapat memanggil RUPO adalah wali amanat, dan 

dapat juga dilakukan oleh pemegang obligasi yang memiliki minimal 

                                                
164 Novi Cahyowidodo, Op. Cit, h. 76 
165 Wawancara dengan Ibu Ayu Setyowati, Op Cit 
166 Ibid 
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20% (dua puluh persen) dari jumlah nilai pokok obligasi yang belum 

dilunasi, tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh 

emiten dan atau afiliasinya.167 Adanya RUPO ini pemegang obligasi 

dapat menentukan dan memutuskan apa yang menjadi aspirasi 

mereka untuk ditindaklanjuti oleh wali amanat dan emiten. Oleh 

karenanya perlu diatur ketentuan mengenai kewajiban bagi wali 

amanat untuk mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas 

nama pemegang obligasi, termasuk dalam penentuan potensi 

kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran 

sebagaimana yang telah dirumuskan atau diatur dalam perjanjian 

perwaliamanatan. Wali amanat harus memiliki kemampuan untuk 

menegosiasikan isi kontrak perwaliamanatan dengan mengusulkan 

syarat-syarat pelaksanaan buy back obligasi sebagaimana yang 

diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya, misalnya 

minimal dilakukan setelah satu tahun sejak tanggal emisi obligasi.168  

Emiten jika dalam kondisi dapat melaksanakan seluruh 

kewajiban dengan baik, maka posisi wali amanat saat itu relatif 

pasif, yaitu hanya memonitor kondisi emiten. Namun, ketika emiten 

lalai atau melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ada dalam 

perjanjian perwaliamanatan, maka posisi wali amanat menjadi aktif 

dalam melaporkan hal tersebut kepada investor pemegang obligasi 

dan melakukan upaya agar emiten dapat memperbaiki pelanggaran 

tersebut.169 Dalam hal waktu yang diberikan untuk emiten agar 

                                                
167 Tim Studi Perwaliamanatan Bapepam, Op Cit, h. 34 
168 Wawancara dengan Bapak Herry, Op. Cit 
169 Wawancara dengan Ibu Ayu Setyowati, Op. Cit 
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dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan telah terlampaui, 

maka wali amanat dapat memanggil investor pemegang obligasi 

untuk mengadakan RUPO untuk membahas tindakan apa yang 

harus dilakukan.  

Faktor independensi wali amanat tidak kalah pentingnya 

dalam memberikan perlindungan bagi pemegang obligasi. Adanya 

hubungan kredit antara wali amanat dengan emiten perlu dibatasi 

karena hubungan inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan 

benturan kepentingan bagi wali amanat di dalam melaksanakan 

tugasnya untuk mewakili investor pemegang obligasi.170 Selama ini 

dalam prakteknya wali amanat masih belum maksimal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mewakili kepentingan 

investor pemegang obligasi dalam menegosiasikan isi kontrak 

perwaliamanatan dengan emiten.171 Dapat dikatakan bahwa setiap 

tindakan yang diambil oleh emiten, wali amanat harus selalu 

melindungi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang 

diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya 

ataupun berdasarkan klausul kewajiban yang dicantumkan dalam 

perjanjian perwaliamanatan.  

Kondisi perekonomian yang terus menerus mengalami 

perubahan dan perkembangan, secara signifikan berdampak pada 

kegiatan di pasar modal. Oleh karenanya wali amanat harus 

memiliki kemampuan dalam menyerap informasi yang ada. Wali 

amanat harus mempunyai kredibilitas yang tinggi sesuai dengan 

                                                
170 Wawancara dengan Ibu Ayu Setyawati, Op Cit 
171 Wawancara dengan Bapak Zacharias Omawele, Op Cit 
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perubahan kondisi pasar yang semakin kompleks.172 Oleh karenanya 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian perwaliamanatan sebagai 

dasar penerbitan obligasi saat ini sudah  semestinya juga  lebih 

kompleks dalam mengatur mengenai berbagai kondisi atau klausula 

yang terus berkembang, seperti adanya ketentuan mengenai buy 

back obligasi oleh emiten dan ketentuan RUPO terkait perubahan 

kondisi penting dalam obligasi. 

Mengingat pentingnya pembahasan mengenai masalah buy 

back ini, maka sebaiknya juga perlu untuk dibahas didalam RUPO, 

mengingat investor juga mempunyai hak suara di dalam RUPO 

terkait keputusan emiten terhadap obligasi yang telah diterbitkan. 

Karena selama ini tidak ada ketentuan khusus mengenai RUPO 

untuk atau yang terkait dengan buy back obligasi, maka perlu diatur 

dalam ketentuan tersendiri, baik dalam bentuk peraturan maupun 

dalam klausula mengenai RUPO di dalam perjanjian 

perwaliamanatan itu sendiri, khususnya dalam hal sebelum buy back 

obligasi dilaksanakan oleh emiten.  

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor pemegang 

obligasi dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten adalah 

dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan 

hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat diberikan 

dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang pedoman 

penyusunan perjanjian perwaliamanatan, yang didalamnya diatur 

                                                
172 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op. Cit 
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juga ketentuan mengenai buy back obligasi, dan juga pengaturan 

mengenai pelaksanaan RUPO terkait dengan adanya pelaksanaan 

buy back  obligasi agar tercapai kesepakatan antara emiten dengan 

investor pemegang obligasi sebelum emiten melaksanakan buy back 

obligasi. 

Perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk 

sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh emiten 

dalam hal pelaksanaan buy back obligasi. Sanksi tersebut dapat 

berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi dilakukan dalam bentuk peringatan tertulis, denda, 

pembatalan persetujuan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan 

kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi perdata 

berbentuk pemberian ganti rugi kepada investor yang dirugikan, 

dimana sebelumnya investor mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri. Selama ini pengajuan gugatan disampaikan melalui wali 

amanat, diharapkan ada peraturan yang mengatur bahwa investor 

dapat mengajukan gugatan langsung tanpa melalui wali amanat. 

Sedangkan sanksi pidana diberikan dalam bentuk kurungan dan 

denda sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 

110 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 
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3.2 Pelaksanaan Asas Keseimbangan dalam Klausula Yang Mengatur 

Mengenai Buy Back Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan 

3.2.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Emiten Melaksanakan Buy 

Back Obligasi 

Perjanjian perwaliamanatan lahir dari asas kebebasan 

berkontrak, dimana para pihak dalam perjanjian perwaliamanatan 

dapat menentukan kehendaknya masing-masing. Asas kebebasan 

berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 

KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak ini didasari bahwa setiap 

individu dapat membuat perjanjian sesuai dengan yang 

dikehendakinya. Asas kebebasan berkontrak mengisyaratkan bahwa 

para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian dan kebebasan 

bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa mengadakan 

perjanjian.  

Asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 

KUHPerdata tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan 

tertentu, hakim melalui tafsiran hukum,  berwenang untuk meneliti 

dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam 

suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang 

sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap bebas untuk 

menyatakan kehendaknya.173 Maka asas ini dalam menjalankannya 

diperlukan posisi yang seimbang antara para pihak, yang dikenal 

dengan asas keseimbangan.  

 

                                                
173 R.Z.Asikin Kusuma Atmadja, Op. Cit. h. 30 
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Para pihak dalam suatu perjanjian mengungkapkan 

kehendak mereka dalam bentuk janji. Fakta menunjuk pada adanya 

keterjalinan dengan gejala kemunculan suatu perjanjian, yang 

dibentuk oleh para pihak, keterikatan atau kekuatan mengikat  dan 

dipenuhinya perikatan.174 Pencapaian tujuan suatu perjanjian 

dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yakni dalam 

bentuk janji-janji diantara para pihak yang terkait. Menurut Atiyah 

dalam Herlien Budiono, kontrak memiliki tiga tujuan dasar, yaitu175: 

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak adalah memaksakan suatu 

janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya; 

2. Tujuan kedua dari suatu kontrak adalah mencegah pengayaan 

(upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau 

tidak benar; 

3. Tujuan ketiga adalah to prevent certain kinds of harm; 

Disamping ketiga tujuan yang disebutkan diatas, menurut Herlien 

Budiono176dapat ditambahkan tujuan esensial lain, yakni yang 

diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat, yakni: 

tujuan keempat dari kontrak adalah mencapai keseimbangan antara 

kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan. 

Keempat tujuan tersebut diatas juga merupakan tujuan yang 

diinginkan oleh para pihak di dalam perjanjian perwaliamanatan. 

Klausula-klausula mengenai buy back obligasi seperti yang telah 

dipaparkan diatas dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak 

                                                
174 Herlien Budiono, Op. Cit. h. 308 
175 Ibid, h. 310 
176 Ibid 
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apabila dikemudian hari dalam keadaan atau kondisi tertentu terjadi 

buy back obligasi. Yang menjadi indikator asas keseimbangan dalam 

klausula yang mengatur tentang buy back obligasi dalam perjanjian 

perwaliamanatan adalah klausula-klausula tersebut telah memenuhi 

rasa keadilan hukum bagi para pihak dalam perjanjian.  

Namun dalam prakteknya, sering terjadi kesenjangan antara 

para  pihak, dimana pihak yang satu memiliki posisi tawar 

(bargaining position) yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak 

yang lain. Adanya asas keseimbangan ini sangat penting dalam 

suatu perjanjian perwaliamanatan, karena hal ini berpengaruh pada 

syarat materiil, yaitu pada saat terjadinya perjanjian dan berkaitan 

dengan muatan atau isi dari pelaksanaan perjanjian. 

Adapun pihak yang dimungkinkan memiliki posisi tawar 

(bargaining position) yang lebih kuat dalam hal ini adalah 

perusahaan penerbit obligasi atau emiten, sedangkan pihak lain 

yang dimaksud adalah wali amanat. Posisi tawar wali amanat dalam 

mewakili investor pemegang obligasi dikhawatirkan berpotensi 

menimbulkan ketidakseimbangan, mengingat emiten adalah pihak 

yang memiliki wewenang menunjuk pihak wali amanat untuk 

obligasi yang diterbitkannya.177 Dari sini sudah terlihat 

ketidakseimbangan kedudukan wali amanat dengan emiten sebagai 

pihak yang menunjuk dan membayar jasanya. Disisi lain, ketiadaan 

pedoman yang dapat dijadikan dasar bagi wali amanat untuk 

merundingkan pasal-pasal dalam perjanjian perwaliamanatan 

                                                
177 Tim Studi Perwaliamanatan-Bapepam, Op. Cit. h.41 
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mengakibatkan wali amanat kurang maksimal dalam menghasilkan 

isi perjanjian yang idealnya dapat melindungi investor pemegang 

obligasi.178 

Kewenangan wali amanat untuk mewakili investor pemegang 

obligasi  dalam membuat perjanjian perwaliamanatan dengan 

emiten adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Meskipun pada saat 

dibuat perjanjian tersebut kewenangan wali amanat belum diberikan 

oleh investor pemegang obligasi, karena investornya belum ada. 

Maka, agar syarat sahnya perjanjian, yakni syarat subjektif 

terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak dan adanya 

kecakapan dan kewenangan dari subjek perjanjian, maka Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memasukkan 

konsep wali amanat, yang berdasarkan undang-undang diberikan 

kuasa untuk mewakili kepentingan investor pemegang obligasi, 

yakni yang diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal. Berdasarkan kuasa dari undang-undang 

tersebut, wali amanat membuat perjanjian penerbitan obligasi 

dengan emiten, serta melaksanakan segala sesuatu yang terkait 

dengan pelaksanaan perjanjian, untuk kepentingan pihak yang 

diwakili, yakni investor pemegang obligasi.  

Penyusunan draft perjanjian perwaliamanatan dalam 

prakteknya, pihak emiten selaku debitur selalu didampingi oleh 

advokat/konsultan hukum di dalam menegosiasikan klausula 

                                                
178 Wawancara dengan Bapak Zacharias Omawele, Op. Cit 
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perjanjian perwaliamanatan. Wali amanat dalam menegosiasikan 

perjanjian perwaliamanatan guna mewakili kepentingan investor 

pemegang obligasi tidak didampingi oleh advokat/konsultan 

hukum.179 Maka konsultan hukum sebaiknya juga diberikan 

keleluasaan mewakili pemegang obligasi dalam menegosiasikan 

perjanjian perwaliamanatan bersama-sama dengan wali amanat, 

dan wali amanat sebaiknya bekerjasama dengan konsultan hukum 

dalam membuat suatu standar perjanjian perwaliamanatan.180 

Perjanjian perwaliamanatan didalamnya memuat klausul-

klausul yang standar atau umum dibuat dalam rangka penerbitan 

obligasi, terdiri dari181: 

1. Definsi; 

2. Penggunaan Dana Hasil Emisi; 

3. Penunjukan Tugas, Hak dan Kewajiban Wali Amanat; 

4. Imbalan Jasa Wali Amanat; 

5. Syarat-syarat Obligasi; 

6. Pembatasan-pembatasan Terhadap Emiten; 

7. Kewajiban Emiten; 

8. Kuasa Pemegang Obligasi Kepada Wali Amanat; 

9. Pernyataan Wali Amanat; 

10. Kelalaian Emiten; 

11. Rapat Umum Pemegang Obligasi; 

12. Jaminan; 

                                                
179 Ahmad Fikri Assegaf dan M. Faiz Aziz, Op. Cit 
180Ibid 
181 Tim Studi Perwaliamanatan – Bapepam, Op. Cit, h. 26-40 
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13. Kelalaian Wali Amanat; 

14. Pernyataan Emiten; 

15. Pemberitahuan; 

16. Keadaan Memaksa; 

17. Penyelesaian Perselisihan; 

18. Ketentuan Lain-lain. 

Namun demikian, dalam praktek yang terjadi selama ini antara 

perjanjian perwaliamanatan yang satu dengan yang lainnya terdapat 

perbedaan baik format maupun materi yang diatur.182 Hal ini 

dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai standar perjanjian 

perwaliamanatan secara lebih rinci yang dituangkan dalam 

peraturan pelaksananya seperti dalam Peraturan Bapepam. 

Demikian halnya dengan klausula tentang pembelian kembali (buy 

back) obligasi, selama ini hanya tergantung pada kesepakatan para 

pihak.  

Perkembangan yang terjadi dalam praktek, klausula 

mengenai buy back obligasi ini mulai ada beberapa yang 

memasukkannya, meskipun masih belum maksimal. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Notaris Zacharias Omawele di Jakarta, 

klausula mengenai buy back obligasi ini seharusnya masih perlu 

diatur, guna memberikan perlindungan kepada para pihak dalam 

perjanjian perwaliamanatan. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isi klausula yang 

mengatur tentang buy back obligasi, berikut ini adalah beberapa 

                                                
182 Wawancara dengan Bapak Heru Nugroho, Op. Cit 
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faktor yang  menyebabkan dilaksanakannya buy back obligasi oleh 

emiten dalam praktek yang terjadi di bursa efek, antara lain183: 

1. Semakin meningkatnya harga obligasi. 

Dalam beberapa kejadian, pengumuman tentang rencana buy 

back obligasi dapat mengakibatkan harga obligasi tersebut 

bertambah naik, bahkan bisa jadi terus menerus naik hingga 

beberapa persen. Kenaikan harga tersebut menyebabkan emiten 

harus mengeluarkan dana yang lebih besar pada saat 

pelaksanaan buy back obligasi. Hal ini dapat disebabkan emiten 

tidak memasukkan klausula tentang buy back yang akan 

melindungi emiten dari lonjakan harga obligasi. 

 

2. Adanya perubahan pemegang saham. 

Perubahan pemegang saham juga dapat mengakibatkan emiten 

melaksanakan buy back obligasi, dimana emiten bukan lagi 

merupakan pemegang saham mayoritas dan kepemilikan 

sahamnya kurang dari 51%. Dalam hal terjadi penurunan 

kepemilikan saham dibawah 51%, maka perseroan dalam hal ini 

emiten wajib melakukan offer to purchase terhadap obligasi 

yang diterbitkan dengan nilai yang telah ditetapkan, biasanya 

lebih tinggi daripada nilai nominal obligasi.  

3. Penghematan biaya bunga. 

Emiten pada umumnya akan merencanakan untuk melakukan 

buy back obligasi dengan pertimbangan untuk menghemat biaya 

                                                
183 Wawancara dengan Ibu Ayu Setyowati, Op.Cit 
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atau beban bunga yang jauh lebih besar daripada suku bunga di 

pasar yang mempunyai kecenderungan menurun. Emiten 

berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dengan cara 

mengurangi biaya bunga tersebut. 

4. Mengurangi beban dalam mata uang asing. 

Emiten akan melakukan buy back obligasi apabila obligasi yang 

diterbitkannya dalam mata uang asing yang selalu berfluktuasi, 

sehingga dapat mengurangi beban dalam mata uang asing. 

Emiten akan lebih memilih untuk mempunyai utang dalam mata 

uang rupiah sehingga tidak mengalami kerugian nilai tukar. Buy 

back obligasi dilakukan oleh emiten akibat mengalami  kerugian 

dari selisih kurs yang besar akibat utang tersebut, sehingga 

menyebabkan laba bersih perusahaan mengalami penurunan. 

Pada kondisi tertentu emiten akan terancam default apabila 

tidak segera melakukan buy back obligasi dalam jangka waktu yang 

telah ditetapkan. Peringkat obligasi emiten akan diturunkan menjadi 

selective default” disebabkan oleh adanya potensi gagal bayar 

(default) perusahaan tersebut. Emiten dapat meminta dilakukan 

restrukturisasi utang kepada wali amanat dan pemegang obligasi, 

misalnya dengan memperpanjang masa jatuh tempo obligasi melalui 

diskusi yang intensif dengan wali amanat dan pemegang obligasi.  

3.2.2 Asas Keseimbangan dalam Klausula Yang Mengatur Tentang 

Buy Back Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan 

Isi klausula yang mengatur tentang buy back obligasi 

bervariasi tergantung pada kesepakatan para pihak. Secara garis 
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besar isi klausula yang mengatur tentang buy back obligasi tersebut 

antara lain184: 

1. “Dalam hal terjadi event of default terhadap perjanjian utang 
yang melebihi 30% dari jumlah ekuitas perseroan berdasarkan 
laporan keuangan triwulan terakhir, maka dapat berakibat 
dipercepatnya kewajiban pelunasan dari obligasi rupiah dan 
jumlah utang obligasi US dolar tersebut telah melebihi 30% dari 
jumlah ekuitas.” 

 
Hal ini berarti emiten terancam default atau gagal bayar 

apabila gagal melakukan buy back obligasi pada waktu yang 

telah ditetapkan. Klausula tersebut diatas dimaksudkan bagi 

emiten yang menerbitkan obligasi dalam dua mata uang yang 

berbeda, dalam hal ini mata uang rupiah dan mata uang dolar 

Amerika Serikat.  

Klausula tersebut diatas dimaksudkan apabila pada 

waktu tertentu emiten mengalami gagal bayar yang melebihi 

batas nilai yang telah ditetapkan, maka merupakan kewajiban 

emiten untuk membeli kembali obligasi yang telah 

diterbitkannya. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi 

investor pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya 

wanprestasi oleh emiten. Dalam hal ini investor melalui wali 

amanat menghendaki dilakukannya buy back obligasi apabila 

dikemudian hari ternyata emiten melakukan kelalaian (event of 

default) yang dapat mengakibatkan peringkat perusahaan akan 

diturunkan185, sehingga timbul kekhawatiran bahwa emiten tidak 

                                                
184 Wawancara dengan Bapak  Zacharias Omawele, Op. Cit 
185 S&P:   Peringkat   Mobile – 8  Default,   diakses    dari  

http://www.detikfinance.com/read/2008/12/03/094544/1047015/6/sp-peringkat-mobile-8-default, tanggal 
20 Juli 2010. 
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akan mampu melunasi jumlah pokok obligasi karena tidak 

memiliki dana atau likuiditas yang cukup untuk melakukan 

pelunasan.  

Maka klausula tersebut memberikan posisi yang aman 

bagi investor pemegang obligasi. Di lain pihak, bagi emiten 

sendiri klausula ini akan menghindarkan dirinya dari beban 

bunga yang akan terus meningkat apabila tidak segera 

melaksanakan buy back obligasi. Maka dapat dikatakan bahwa 

klausula tersebut telah memberikan kedudukan yang seimbang 

bagi para pihak, dimana tidak ada satu pihak yang berada dalam 

posisi yang lebih diuntungkan daripada pihak lainnya. 

2. “Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham mayoritas, 
dimana kepemilikan saham perseroan berubah menjadi kurang 
dari 51%, dalam arti tidak lagi menjadi pemegang saham 
pengendali selama periode perjanjian, maka surat utang harus 
dilunasi lebih awal daripada waktu jatuh tempo, dan wajib 
melakukan buy back surat utang dalam waktu 30 hari setelah 
terjadi perubahan pengendali perusahaan. ” 

Klausula tersebut merupakan bentuk komitmen dari 

emiten untuk melakukan pembelian kembali sebelum jatuh 

tempo sebagaimana yang telah ditentukan sebagai akibat dari 

adanya perubahan pemegang saham perusahaan, dimana 

emiten bukan lagi merupakan pemegang saham mayoritas 

karena kepemilikan sahamnya di perusahaan kurang dari 51%. 

Keadaan ini dapat memicu terjadinya event of default186 karena 

emiten bukan lagi merupakan pemegang saham pengendali, 

sehingga terdapat kekhawatiran bahwa emiten tidak 

                                                
186 Ibid 
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sanggup lagi membayar bunga obligasi maupun melunasi utang 

pokoknya pada saat jatuh tempo. Hal ini disebabkan perusahaan 

tidak memiliki likuiditas yang cukup dan membutuhkan waktu 

yang fleksibel untuk melakukan pembayaran.  

Klausula ini menempatkan investor pemegang obligasi 

pada posisi yang seimbang karena dana yang diinvestasikan 

dijamin akan dikembalikan oleh emiten seluruhnya melalui 

perjanjian perwaliamanatan ini. Sementara emiten sendiri telah 

memiliki keleluasaan untuk mempergunakan dana dari 

penerbitan obligasi tersebut untuk keperluan perusahaan hingga 

terjadi perubahan pemegang saham, maka merupakan 

kewajiban bagi emiten untuk melakukan pelunasan tanpa perlu 

menunggu jatuh tempo, atau disebut buy back obligasi. Maka 

dapat dikatakan bahwa klausula tersebut tidak memberikan 

posisi yang lebih menguntungkan dari satu pihak kepada pihak 

yang lain sehingga dapat dikatakan telah memenuhi asas 

keseimbangan. 

3. “Apabila terjadi perubahan kebijakan perpajakan yang 
mengakibatkan biaya tinggi, maka perseroan berhak untuk 
mengajukan pembelian kembali atas obligasi yang diterbitkan 
sebelum jatuh tempo pelunasan.” 

 
Klausula ini diusulkan oleh pihak emiten, sebagai upaya 

berjaga-jaga apabila dalam jangka panjang terjadi perubahan 

kebijakan pemerintah menyangkut perpajakan yang dapat 

menyebabkan high cost economy (ekonomi biaya tinggi), maka 

emiten tidak akan mengalami kerugian yang cukup besar. 
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Kerugian yang dimaksud adalah pembayaran bunga yang tinggi 

kepada investor pemegang obligasi yang justru akan semakin 

meningkatkan beban perusahaan. Klausula tersebut justru lebih 

menguntungkan posisi emiten, karena hanya akan melindungi 

emiten dari resiko kerugian yang mungkin dialami perusahaan 

saja, tetapi tidak mampu memberikan perlindungan bagi 

investor pemegang obligasi.  

Ketentuan mengenai kenaikan pajak oleh pemerintah, 

yang merupakan kebijakan fiskal, yang disebutkan dalam 

klausula tersebut diatas tidak jelas dan sumir. Hal ini disebabkan 

tidak adanya kepastian mengenai jenis kenaikan pajak yang 

dimaksudkan dalam klausula tersebut, misalnya pajak 

penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak 

penjualan barang yang tergolong mewah (PPnBM),  atau pajak 

yang menyangkut operasional perusahaan, misalnya pajak 

reklame, dan sebagainya. Pemerintah tidak dimungkinkan  

mengeluarkan sebuah aturan atau perubahan kebijakan tentang 

perpajakan, khususnya kenaikan pajak, secara serta merta. 

Selain itu, apabila terdapat perubahan ketentuan perpajakan 

tidaklah dimungkinkan pemerintah akan menaikkan atau 

mengubah jenis-jenis pajak secara keseluruhan, seperti pajak-

pajak yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini seolah-olah 

investor pemegang obligasi harus ikut menanggung resiko bisnis 

perusahaan emiten.  

Wali amanat seyogyanya tidak menyetujui usulan dalam 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

140 

klausula tersebut, dengan pertimbangan bahwa ada 

kemungkinan investor pemegang obligasi enggan untuk 

melepaskan obligasi yang telah dipegangnya dengan berbagai 

alasan, misalnya, obligasi tersebut telah memberikan 

keuntungan yang signifikan bagi investor pemegang obligasi 

ketika harga obligasi terus mengalami kenaikan di bursa efek. 

Dalam keadaan tertentu sangat dimungkinkan investor 

pemegang obligasi tetap ingin memegang obligasi yang 

diterbitkan dengan bermacam-macam alasan. Hal ini seharusnya 

menjadi pertimbangan bagi wali amanat sebelum memutuskan 

untuk menerima klausula dalam perjanjian perwaliamanatan, 

sehingga akan terhindar dari resiko terjadinya sengketa di 

kemudian hari.  

Terlepas dari hal tersebut, klausula tentang perubahan 

kebijakan pajak ini tidaklah tepat untuk dimasukkan dalam 

klausula mengenai buy back obligasi, karena akan menempatkan 

investor pada posisi yang tidak seimbang, dan hanya akan 

menguntungkan pihak emiten saja. Maka dapat dikatakan 

klausula tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan dalam 

perjanjian perwaliamanatan ini. 

4. “Emiten dapat melakukan pembelian kembali (buy back) obligasi 
untuk sebagian atau seluruh obligasi sebagai pelunasan, 
maupun untuk disimpan, dan yang di kemudian hari dapat dijual 
kembali dan/atau untuk diberlakukan sebagai pelunasan, 
dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dapat dilaksanakan 
setelah satu tahun sejak tanggal emisi. Pembelian kembali (buy 
back) obligasi tidak dapat dilakukan oleh emiten apabila emiten 
berada dalam keadaan lalai atas pembayaran jumlah terhutang 
atau jika pelaksanaan pembelian kembali (buy back) obligasi 
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tersebut terbukti dapat mengakibatkan emiten tidak dapat 
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. Rencana buy back diumumkan selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permulaan 
penawaran buy back. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja 
sejak dilakukannya buy back, emiten wajib mengumumkan 
perihal buy back tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa 
Indonesia berperedaran nasional.” 
 

Klausula diatas menggambarkan bahwa emiten dapat 

sewaktu-waktu melaksanakan buy back obligasi. Selain itu 

klausula ini tidaklah jelas atau secara rinci menyebutkan alasan 

emiten melakukan buy back obligasi. Dalam klausula tersebut 

seolah-olah emiten berhak untuk melakukan buy back obligasi 

kapan saja yang dikehendaki oleh emiten sepanjang telah 

melewati satu tahun dari penerbitan obligasi, tanpa perlu 

mengungkapkan alasan mengapa buy back dilaksanakan. 

Meskipun dalam klausula tersebut dicantumkan kalimat bahwa 

pelaksanaan buy back obligasi tidak dapat dilaksanakan dalam 

keadaan emiten wanprestasi, tetapi klausula tersebut tidak 

memberikan pilihan bagi investor pemegang obligasi untuk tetap 

memegang hak kepemilikan atas obligasi yang diterbitkan.  

Wali amanat wajib untuk mempertimbangkan resiko 

bahwa investor pemegang obligasi tetap tidak ingin menjual 

atau melepaskan obligasi yang dipegangnya karena berbagai 

sebab, diantaranya obligasi yang dipegangnya secara signifikan 

memberikan keuntungan bagi investor, sebagai akibat dari 

adanya kenaikan harga obligasi tersebut di bursa efek, atau 

sebab-sebab lainnya. Oleh karenanya klausula tersebut disatu 
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sisi menimbulkan resiko kerugian bagi investor pemegang 

obligasi atas hilangnya pendapatan berupa bunga, hilangnya 

keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi akibat 

adanya kenaikan harga, serta sebab-sebab lainnya. Sedangkan 

disisi lain klausula tersebut dapat memberikan keuntungan bagi 

emiten karena emiten sewaktu-waktu dapat melaksanakan buy 

back obligasi tanpa perlu menjelaskan maksud dari 

dilaksanakannya buy back tersebut. Maka dari sini dapat 

dikatakan bahwa klausula tersebut tidak memenuhi asas 

keseimbangan, dimana satu pihak berada dalam posisi yang 

lebih diuntungkan daripada pihak lain dalam perjanjian 

perwaliamanatan. 

Klausula-klausula yang telah dipaparkan diatas, yang mengatur 

mengenai buy back obligasi mencerminkan beberapa kendala atau resiko 

yang di kemudian hari akan dihadapi oleh kedua pihak, baik emiten 

maupun investor pemegang obligasi, dan juga merupakan upaya untuk 

mencegah permasalahan yang akan timbul sekaligus mengatasi masalah 

yang tersebut. Jika dikaitkan dengan tujuan dari perjanjian adalah untuk 

mencapai keseimbangan, maka klausula-klausula tersebut belum mampu 

memenuhi tujuan yang esensial dari pembuatan sebuah kontrak. 

Para pihak dalam sebuah perjanjian, khususnya perjanjian 

perwaliamanatan, pastinya menginginkan adanya kesamaan kedudukan 

satu sama lain. Dari klausula-klausula tersebut dapat dilihat bahwa baik 

emiten maupun investor pemegang obligasi sama-sama ingin mempunyai 

kedudukan yang “aman” bagi kepentingan masing-masing pihak dalam 



Hild
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY
. 

143 

jangka panjang. Perjanjian perwaliamanatan tersebut dibuat sedemikian 

rupa untuk melindungi tidak hanya investor pemegang obligasi tetapi juga 

emiten, sehingga kedua pihak mendapatkan posisi yang seimbang dalam 

perjanjian perwaliamanatan tersebut.  

Di satu sisi, investor akan terlindungi hak-haknya ketika klausula 

mengenai buy back obligasi diatur sedemikian sehingga emiten tidak begitu 

saja dengan mudah melaksanakan buy back obligasi, dan di sisi lain emiten 

juga terlindungi haknya dengan klausula buy back, karena akan melindungi 

investor dari beberapa hal, seperti lonjakan harga obligasi, menurunnya 

pendapatan perusahaan akibat beban bunga yang tinggi, dan lain 

sebagainya. Disinilah peran aktif wali amanat dibutuhkan, dan wali amanat 

harus menjunjung tinggi profesionalismenya sebagai pihak yang telah diberi 

kewenangan yang begitu luas oleh undang-undang pasar modal untuk 

mewakili kepentingan investor pemegang obligasi. Dalam prakteknya 

klausula-klausula yang dibuat dalam perjanjian perwaliamanatan seringkali 

tidak dapat memberikan kedudukan yang seimbang bagi pihak, dalam hal 

ini investor pemegang obligasi dalam perjanjian yang pada akhirnya 

memicu terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh emten sehingga 

menimbulkan sengketa di pengadilan.   

Uraian yang telah dipaparkan diatas, maka pelaksanaan asas 

keseimbangan dalam klausula yang mengatur tentang buy back obligasi 

perlu dilakukan revisi atas klausula-klausula yang tidak seimbang tersebut 

menjadi klausula yang seimbang. Agar dapat diperoleh keseimbangan 

dalam klausula yang mengatur tentang buy back obligasi dalam perjanjian 

perwaliamanatan, maka diperlukan peran aktif dari berbagai pihak. Wali 
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amanat sebagai pihak yang telah ditunjuk oleh undang-undang untuk 

mewakili kepentingan investor pemegang obligasi menjadi tokoh sentral 

dalam pemenuhan asas keseimbangan, sehingga perlu diberi kekuasaan 

yang lebih atas peranannya tersebut. Demikian halnya dengan Bapepam, 

diharapkan dapat berperan lebih aktif untuk terciptanya keseimbangan 

dengan menerbitkan peraturan tentang perjanjian perwaliamanatan, 

khususnya mengenai buy back obligasi. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa klausula-klausula yang mengatur tentang buy back obligasi dalam 

perjanjian perwaliamanatan masih belum seluruhnya memenuhi asas 

keseimbangan sehingga dibutuhkan kecermatan dan profesionalisme serta 

peran aktif wali amanat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

pihak yang mewakili kepentingan investor pemegang obligasi. Dari indikator 

asas keseimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam klausula yang 

mengatur tentang buy back obligasi diatas diketahui bahwa masih terdapat 

beberapa klausula yang tidak memenuhi asas keseimbangan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan atas 

permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1.  Pelaksanaan buy back obligasi seringkali menimbulkan masalah antara 

emiten dengan investor pemegang obligasi yang diwakili oleh wali 

amanat. Investor pemegang obligasi sebagai pihak yang mengeluarkan 

dana untuk kepentingan emiten dan tidak ikut terlibat dalam pembuatan 

perjanjian perwaliamanatan, perlu mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi dalam hal 

pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten adalah dengan cara 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif dapat diberikan dalam bentuk peraturan 

yang mengatur tentang pedoman penyusunan perjanjian 

perwaliamanatan, yang didalamnya diatur juga ketentuan mengenai buy 

back obligasi, dan juga pengaturan mengenai pelaksanaan RUPO terkait 

dengan adanya pelaksanaan buy back  obligasi agar tercapai 

kesepakatan antara emiten dengan investor pemegang obligasi. 

Perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk sanksi dalam 

hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh emiten dalam hal 

pelaksanaan buy back obligasi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi 

administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administrasi 

dilakukan dalam bentuk peringatan tertulis, denda, pembatalan 

persetujuan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, 
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dan pencabutan izin usaha. Sanksi perdata berbentuk pemberian ganti 

rugi kepada investor yang dirugikan, dimana sebelumnya investor 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama ini pengajuan 

gugatan disampaikan melalui wali amanat, diharapkan ada peraturan 

yang mengatur bahwa investor dapat mengajukan gugatan langsung 

tanpa melalui wali amanat. Sedangkan sanksi pidana diberikan dalam 

bentuk kurungan dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 103 

sampai dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal. 

2.  Klausula-klausula yang mengatur tentang buy back obligasi dalam 

perjanjian perwaliamanatan masih belum seluruhnya memenuhi asas 

keseimbangan, dimana masih ada beberapa klausula yang menunjukkan 

adanya ketidakseimbangan. Klausula-klausula tersebut dapat dilihat 

bahwa baik emiten maupun investor pemegang obligasi sama-sama ingin 

mempunyai kedudukan yang “aman” bagi kepentingan masing-masing 

pihak dalam jangka panjang. Perjanjian perwaliamanatan tersebut dibuat 

sedemikian rupa untuk melindungi tidak hanya investor pemegang 

obligasi tetapi juga emiten, sehingga kedua pihak mendapatkan posisi 

yang seimbang dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut. Di satu sisi, 

investor akan terlindungi hak-haknya ketika klausula mengenai buy back 

obligasi diatur sedemikian sehingga emiten tidak begitu saja dengan 

mudah melaksanakan buy back obligasi, dan di sisi lain emiten juga 

terlindungi haknya dengan klausula buy back, karena akan melindungi 

investor dari beberapa hal, seperti lonjakan harga obligasi, menurunnya 

pendapatan perusahaan akibat beban bunga yang tinggi, dan lain 
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sebagainya. Disinilah peran aktif wali amanat dibutuhkan, dan wali 

amanat harus menjunjung tinggi profesionalismenya sebagai pihak yang 

telah diberi kewenangan yang begitu luas oleh undang-undang pasar 

modal untuk mewakili kepentingan investor pemegang obligasi. Dalam 

prakteknya klausula-klausula yang dibuat dalam perjanjian 

perwaliamanatan seringkali tidak dapat memberikan kedudukan yang 

seimbang bagi pihak, dimana masih terdapat beberapa klausula yang 

mengatur buy back obligasi. Hal ini pada akhirnya memicu terjadinya 

sengketa di pengadilan antara emiten dengan investor pemegang 

obligasi. 

 

4.2 Saran   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan 

perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi dalam perjanjian 

perwaliamanatan dalam hal pelaksanaan buy back obligasi oleh emiten serta 

asas keseimbangan dalam klausula yang mengatur tentang buy back 

obligasi, saran penulis adalah: 

1.  Bagi Notaris, sebagai profesi penunjang pasar modal yang berwenang 

dalam membuat akta perjanjian perwaliamanatan, diharapkan dalam 

membuat perjanjian perwaliamanatan sebagai dasar penerbitan obligasi, 

untuk terus mengembangkan klausula-klausula, khususnya yang 

mengatur mengenai buy back obligasi, karena adanya perkembangan 

yang lebih kompleks dalam praktek buy back obligasi. 
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2. Bagi Bapepam, sebagai lembaga yang diberi kewenangan khusus oleh 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk 

membuat atau menyusun suatu peraturan pelaksana dari undang-

undang, diharapkan untuk segera membuat peraturan tentang pedoman 

pembuatan kontrak perwaliamanatan, khususnya yang menyangkut 

mengenai buy back obligasi secara tegas dan terperinci, sehingga akan 

memudahkan bagi para pihak dalam pelaksanaannya.  

3. Bagi Masyarakat Pemodal, diharapkan sebelum mengambil keputusan 

investasi obligasi, mempelajari serta memahami isi dari klausula-klausula 

dalam perjanjian perwaliamanatan, sehingga akan terhindar dari resiko 

kerugian serta terjadinya sengketa di kemudian hari. 
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PANDUAN WAWANCARA 

1.  Biro Humas Bapepam-LK: 

a. Mengapa emiten melakukan buy back obligasi? Bagaimana pelaksanaan 

buy back tersebut? 

b. Dalam rangka melindungi kepentingan investor pemegang obligasi, hal-

hal apa sajakah yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan buy back 

obligasi? 

c. Adakah peranan atau tanggung jawab wali amanat dalam memberikan 

perlindungan terhadap pemegang obligasi terkait dilaksanakannya buy 

back obligasi oleh emiten? 

2.  Biro Hukum Bapepam-LK: 

a. Apakah pelaksanaan buy back obligasi selama ini dalam prakteknya sering 

terjadi masalah antara emiten dengan pemegang obligasi? 

b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi 

dalam pelaksanaan buy back obligasi? 

c. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor pemegang 

obligasi ketika emiten melakukan buy back obligasi? 

d. Sehubungan dengan dilaksanakannya buy back obligasi, kewajiban 

apakah yang harus dilaksanakan oleh emiten? 

e. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan emiten mengambil keputusan 

untuk melaksanakan buy back obligasi? 
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f. Bagaimana peran wali amanat sendiri sebagai pihak yang mewakili 

kepentingan investor pemegang obligasi? 

g. Apakah RUPO perlu untuk dilaksanakan apabila emiten ingin melakukan 

buy back obligasi? 

h. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh wali amanat untuk memanggil 

RUPO, adakah kendala yang dihadapi oleh wali amanat? Jika ada apakah 

kendala tersebut? 

i. Wali amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh emiten sekaligus mendapat 

imbalan jasa dari emiten, apakah dalam prakteknya telah benar-benar 

mewakili kepentingan pemegang obligasi dan tidak berpihak pada 

emiten?  

j. Selama ini adakah tindakan yang dilakukan oleh wali amanat untuk 

melindungi kepentingan pemegang obligasi? 

k. Untuk mencegah keberpihakan wali amanat, apa sajakah hal-hal yang 

perlu dilakukan oleh wali amanat? 

3.  Anggota Tim Studi Perwaliamanatan Bapepam-LK: 

a. Apakah pelaksanaan buy back selalu merugikan investor? 

b. Apa sajakah persyaratan dalam melaksanakan buy back? 

c. Bagaimana peranan wali amanat dalam pelaksanaan buy back obligasi, 

khususnya apabila investor tidak ingin buy back obligasi dilaksanakan? 
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d. Apakah selama ini ada aturan atau ketentuan tentang pelaksanaan 

RUPO? 

e. Apakah memang selama ini tidak ada ketentuan atau peraturan yang 

mengatur tentang buy back obligasi? 

f. Bagaimana dengan peraturan yang ada selama ini, khususnya peraturan 

bapepam sebagai peraturan pelaksana dari UUPM, apakah telah cukup 

memberikan perlindungan kepada investor? 

g. Apakah notaris juga mempunyai peranan dalam memberikan 

perlindungan bagi pemegang obligasi, misalnya dalam menyusun kontrak 

perwaliamanatan? 

h. Apakah kewajiban wali amanat dalam melindungi kepentingan pemegang 

obligasi? 

i. Apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh wali amanat sehingga dapat 

melindungi kepentingan investor pemegang obligasi? 

j. Apakah antara perjanjian perwaliamanatan yang dibuat selama ini selalu 

sama antara satu dengan yang lainnya? 

k. Apakah klausula mengenai buy back obligasi selama ini selalu dimasukkan 

dalam perjanjian perwaliamanatan? 
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4.  Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal 

a. Apakah ibu/bapak setuju jika emiten melakukan buyback atas obligasi 

yang diterbitkan? 

b. Jika setuju, mengapa?/ Jika tidak setuju mengapa? 

c. Adakah kemungkinan investor dirugikan atas pelaksanaan buyback 

obligasi oleh emiten? Jika iya apa kerugiannya? 

d. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa jika emiten melakukan buyback 

maka investor dirugikan karena akan kehilangan pendapatan dan 

kepemilikan atas obligasi. Bagaimana tanggapan ibu/bapak? 

e. Adakah kompensasi yang diterima investor terkait pelaksanaan buyback 

obligasi selama ini? 

f. Apakah ibu/bapak setuju jika ada larangan buyback terhadap emiten 

dalam hal emiten melakukan wanprestasi atas ketentuan dalam perjanjian 

perwaliamanatan? 

g. Bagaimana menurut ibu/bapak ketentuan dalam UUPM serta peraturan 

Bapepam mengenai keterbukaan informasi?  Apakah telah cukup 

melindungi kepentingan investor? 

h. Menurut ibu/bapak apakah perlu ketentuan dalam UUPM ataupun 

peraturan Bapepam tersebut dibenahi? 

i. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai buyback tersebut dilakukan? 

j. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh emiten 

dalam pelaksanaan buyback obligasi? 

k. Dalam hal emiten mengalami keuntungan yang signifikan dalam laporan 

keuangan tahun berjalan yang mana keuntungan tersebut diperoleh dari 
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kegiatan yang dibiayai oleh penerbitan obligasi, apakah ibu/bapak setuju 

jika emiten tetap dimungkinkan untuk melakukan buyback obligasi? 

l. Apakah wali amanat selama ini telah benar-benar menjalankan fungsinya 

sebagai wakil investor dalam negosiasi dengan emiten? 

m. Apakah hak-hak investor cukup terlindungi dalam perjanjian 

perwaliamanatan yang dibuat? 

n. Bagaimana perjanjian tersebut melindungi investor? 

o. Upaya apakah yang selama ini telah dilakukan agar investor terlindungi? 

p. Dari segi isi perjanjian, bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak 

terjadi pelanggaran di kemudian hari? 

q. Adakah sanksi yang dijatuhkan pada emiten jika dikemudian hari terjadi 

pelanggaran dalam pelaksanaan buyback obligasi? 

r. Apakah posisi wali amanat dalam perjanjian perwaliamanatan cukup 

seimbang dengan emiten, dalam arti tidak ada saling mendominasi? 

s. Apakah klausula mengenai buyback obligasi selama ini selalu diatur dalam 

perjanjian perwaliamanatan, atau kadang-kadang saja? 

t. Apa saja kendala di lapangan yang menjadikan Wali Amanat tidak dapat 

efektif melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mewakili maupun 

melindungi investor pemegang obligasi? 

 

 

 


