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ABSTRAK 
 

Aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain 

berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak 

tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. Kerugian tidak hanya 

terbatas dialami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu 

transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya 

diperdagangkan. Jika pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa adanya 

penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapatkan 

penilaian negatif. 

Dalam perjanjian penjaminan emisi efek terdapat berbagai tipe yaitu full 

commitment, best effort commitment, stand by commitment, dan all or none 

commitment. Apabila para pihak sudah sepakat memilih perjanjian full 

commitment, maka underwriter harus mengambil sisa efek apabila ada yang tidak 

terjual. Undang-Undang Pasar Modal Pasal 39 menegaskan setiap pihak harus 

mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Namun tidak secara tegas menjelaskan 

apabila Underwriter tidak membeli sisa efek yang tidak terjual. Adanya 

kekosongan norma hukum menyebabkan harus dilakukan pendekatan untuk 

menentukan akibat hukum terhadap pelanggaran ini yang tergolong wanprestasi. 

 

Kata kunci : Emiten, Underwriter, Perjanjian Full Commitment 
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ABSTRACT 
 

Capital market activity has become increasingly complex which, among 

others, impacts on the increasingly sophisticated techniques undertaken by 

certain parties in committing criminal acts in the capital market. Losses are not 

only limited to investors or brokers who are directly involved in a transaction, but 

can extend and continue to companies whose securities are traded. If such 

violations continue to occur without legal and procedural remedies, then the 

capital market may obtain a negative rating.  

In the underwriting agreement there are various types of full commitment, 

best effort commitment, stand by commitment, and all or none commitment. If the 

parties have agreed to choose a full commitment agreement, then the underwriter 

must take a residual effect if there is unsold. Article 39 of the Capital Market Law 

confirms that all parties must comply with the agreements made. But it does not 

explicitly explain if the Underwriter does not buy the remaining unsold effects. 

The existence of void of legal norm cause cause must be done approach to 

determine the effect of law to this violation classified wanprestasi. 

 

Keywords: Emiten, Underwriter, Full Commitment Agreement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan suatu negara atau bangsa membutuhkan suatu dana 

investasi termasuk wahana dalam jumlah yang tidak sedikit salah satunya pasar 

modal. Pasar modal dari sejarahnya yang menggunakan sistem manual sekitar 

tahun 60-an yang kini sudah berakhir berubah menjadi transaksi keuangan dengan 

sistem khusus jaringan internet. Pasar modal adalah suatu pasar biasa tempat jual 

beli efek atau lebih dikenal bursa saham. 

Pasar modal mengalami pasang surut dengan dibuka dan ditutupnya Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sejarah krisis 1998 menjadi pelajaran bagi 

kita. Krisis hebat di bidang moneter memukul sektor jasa keuangan dan sektor riil. 

Sebenarnya krisis terjadi lebih dahulu di Korea, Malaysia dan kemudian 

Indonesia. Nilai saham merosot drastis. Saat itu investasi di pasar modal bukan 

menjadi hal menarik karena potensi kerugian besar dan pendapatan turun. 

Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuikan dengan 

krisis. Pemerintah pada saat itu melakukan langkah privatisasi melepaskan badan 

usaha negara agar tidak terjebak dalam birokrasi dan politik yang tidak stabil. 

Perusahaan yang mencatatkan nama di bursa berkurang, investor asing berkurang 

dan perusahaan sekuritas asing pergi. Sektor riil tidak mampu bertahan. 
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Praktik buruk business hazard rumitnya penyelesaian berpangkal pada 

sosial-politik dan hukum. Hal ini menunjukkan kegagalan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan transparan. termasuk prinsip good corporate governance 

pihak swasta. Globalisasi teknologi informasi telah membawa dampak penting 

mengubah tatanan dunia menjadi borderless sehingga membuka peluang tindak 

pelanggaran cyber crime. Penyesuaian dari waktu ke waktu tetap mengacu pada 

perlindungan investor dan peraturan adalah dua realitas seiring perkembangan 

pasar modal dunia. 

Pasar modal bersifat jangka panjang karena yang diperjualbelikan adalah 

saham dan obligasi. Saham berupa preferred stock dan common stock. Pasar 

modal juga bersifat likuid dan efisien. Efisien karena harga dari surat berharga 

mencerminkan nilai perusahaan dan sebagai sarana tidak langsung pengukur 

kualitas manajemen. Karena sifatnya yang khas itu diperlukan landasan hukum 

untuk melindungi kepentingan msyarakat umum dan menghindari pelanggaran. 

Dalam menjalankan fungsinya setiap pelaku pasar modal dituntut untuk 

menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar 

modal Indonesia. Hal ini karena kemajuan industri ini tergantung dari kepastian 

hukum bagi investornya. Investor tidak akan memasuki bursa apabila tidak 

disertai perangkat hukum yang memadai. Apalagi yang menjadi objek dari bisnis 

ini adalah informasi maka akan lebih aman bila dipayungi oleh aturan yang 

menjamin kepastian hukum. 
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Globalisasi melalui pasar modal sebagai wujud dari penanaman modal 

tidak langsung dalam negeri domestic indirect investment tanpa harus mendirikan 

perusahaan dengan memegang portofolio aktiva keuangan perusahaan publik di 

bursa efek membedakan pengaturan kegiatan ini dengan perundang-undangan 

penanaman modal dan perusahaan perseroan terbatas. Pasar modal diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal setelah mengalami 

perbaikan dengan ditambahkannya pengaturan prinsip keterbukaan dan kewajiban 

pihak-pihak saat penawaran umum dari Undang-Undang tentang Bursa. 

Perkembangan internasional dan dinamika internal yang menimbulkan 

kecenderungan terintegrasinya pasar modal dunia membuat Indonesia berencana 

merancang matrik peraturan perundang-undangan yang sesuai. Secara garis besar 

ada beberapa celah untuk perbaikan peraturan tersebut. Pertama departemen 

keuangan akan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan bank dan non 

bank yang lebih independen dan efisien bertanggung jawab langsung kepada 

presiden seperti The Australian Prudential Regulation Authority, Office of The 

Superintendent of Financial Institution di Kanada, dan Financial Supervisory 

Commission di Korea Selatan. Kedua orang perseorangan dan badan hukum di 

luar komoditas bursa akan lebih berpartisipatif bila dibukanya kemungkinan 

memegang saham bursa sendiri termasuk lembaga di bawah bursa untuk 

memperkuat kontrol masyarakat. Ketiga sistem Jakarta Automated Trading 

System dengan scripless trading-nya memiliki kelemahan dasar dilihat dari 

dokumen transaksi jual beli computerized tidak berkekuatan hukum hanya bersifat 

elektronik. 



xvi 

 

Aspek hukum tidak terpisahkan karena menjadi faktor penentu pasar 

modal mengantisipasi praktek penyelewengan pelanggaran hak business moral 

hazard, malpraktek, kecurangan-kecurangan terlebih lagi pelanggaran peraturan 

perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar 

modal antara lain: 

a. Supply-demand sekuritas 

Apakah terdapat jumlah perusahaan yang cukup banyak di suatu negara yang 

memerlukan dana yang bisa diinvestasikan dengan menguntungkan dan 

apakah mereka bersedia memenuhi persyaratan full disclosure. Pendapatan per 

kapita dan distribusi pendapatan turut mempengaruhi. 

b. Ekonomi dan politik 

Krisis moneter 1998 Indeks Harga Saham Gabungan terkoreksi tajam, 

tambahan emiten baru berkurang dan banyak emiten dikeluarkan. 

c. Hukum 

Aspek inilah yang sering negara dunia ketiga lemah pengaturan perlindungan 

investor dari informasi tidak benar. 

d. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan 

lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien 

Pasar modal menjadi sumber pembiayaan mudah, murah dan cepat sebagai 

fasilitas pemindah dana lender dan borrower mampu menjalankan finansial 

market, moneter dan perekonomian. 

Perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan kedua pihak secara 

itikad baik. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 39 dijelaskan bahwa 
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Penjamin Emisi Efek (underwriter) wajib mematuhi semua ketentuan dalam 

kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan 

Pendaftaran. Pernyataan pendaftaran ini dibuat bersama emiten untuk 

dicantumkan dalam prospektus. Kontrak di sini dapat berupa full commitment 

underwriter harus membeli sisa efek yang tidak terjual atau best effort 

underwriter berusaha sebaik-baiknya agar efek terjual namun tidak bertanggung 

jawab membeli sisa. Umumnya perjanjian full commitment yang lebih 

meyakinkan investor memperlihatkan bonafiditas reputasi emiten dan 

underwriter.  

Dalam proses penjaminan emisi (underwriting) terkandung resiko 

sehingga underwriter dapat bekerja sama dengan underwriter lainnya. Misalnya 

resiko inflasi, resiko tingkat suku bunga, resiko degradasi nilai saham dan resiko 

gagal bayar. Resiko ini menjadi dasar apabila setelah menentukan full commitment 

namun efek tidak terjual seluruhnya dan underwriter tidak membeli sisa efek 

tersebut. Perjanjian ini sudah mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi 

emiten dan underwriter. Full commitment juga tidak dapat serta merta dibatalkan 

secara sepihak saja baik emiten atau underwriter. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis berkeinginan 

untuk menyusun skripsi yang berjudul “UPAYA HUKUM EMITEN ATAS 

TANGGUNG JAWAB UNDERWRITER DALAM PERJANJIAN FULL 

COMMITMENT”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum underwriter terhadap emiten 

dalam perjanjian full commitment? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

underwriter dalam perjanjian full commitment? 

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Sebelum sampai pada permasalahan pokok, terlebih dahulu akan diuraikan 

mengenai pengertian tentang pasar modal, peran, manfaat, dan sifat pasar modal, 

serta dasar hukum kegiatan pasar modal. Kemudian uraian berikutnya mengenai 

pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan di pasar modal, termasuk profesi 

penunjang, serta mekanisme perdagangan di bursa efek baik pasar perdana 

maupun pasar sekunder. 

Setelah menguraikan hal tersebut di atas, maka diuraikan apa yang 

menjadi pokok permasalahan. Permasalahan pertama, bagaimana 

pertanggungjawaban hukum underwriter terhadap emiten dalam perjanjian full 

commitment. Permasalahan kedua, bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran 

yang dilakukan oleh underwriter dalam perjanjian full commitment. 
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1.4. Tujuan Penulisan 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah haruslah menunjukkan suatu tujuan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya 

penelitian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. 

2. Sebagai wahana dalam melatih diri mahasiswa untuk belajar 

menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum khususnya 

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum underwriter 

terhadap emiten dalam perjanjian full commitment yang 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta teori-teori yang didapatkan dalam perkuliahan. 

3. Untuk mengasah logika dan intuitif khususnya dalam menyatakan 

gagasan secara tertulis dan sistematis dalam kerangka teoritis guna 

memenuhi serta melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan 

untuk dapat menempuh ujian sarjana. 

4. Sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

b. Tujuan Khusus 

Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban 

hukum underwriter terhadap emiten dalam perjanjian full 

commitment. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh underwriter dalam perjanjian full commitment. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan berguna baik bagi penulis 

maupun pembaca. Manfaat penulisan di antaranya: 

 

a. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berkaitan dengan pengaturan pertanggungjawaban hukum underwriter 

terhadap emiten dalam perjanjian full commitment serta akibat hukum 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh underwriter dalam perjanjian 

full commitment tersebut. 

Selain itu, dengan penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat 

memperdalam pemahaman terhadap ilmu yang diperoleh penulis dalam 

mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia 

praktis. 

 

b. Manfaat Praktis 

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran tentang pertanggungjawaban hukum underwriter 
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terhadap emiten dalam perjanjian full commitment baik dari segi 

pengaturan maupun akibat hukum terhadap pelanggaran underwriter 

tersebut. 

 

1.6. Kerangka Teori 

 Termasuk investasi apabila penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan di dalam produksi yang efisien di masa mendatang. Apakah berbentuk 

aktiva nyata seperti rumah, tanah, emas atau aktiva keuangan surat-surat berharga 

yang diperjualbelikan di antara investor yang semua itu dapat meningkatkan 

utility kepuasan pelaku bisnis dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Investasi 

atau penanaman modal terbagi menjadi penanaman modal langsung direct 

investment dan penanaman modal tidak langsung indirect investment. Investasi 

langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan yang dapat 

diperjualbelikan di pasar uang money market. Aktiva keuangan yang dapat 

diperjualbelikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai resiko gagal kecil 

jatuh temponya pendek dengan tingkat likuiditas tinggi. Investasi langsung juga 

dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak diperjualbelikan 

biasanya diperoleh melalui bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan di 

bank atau sertifikat deposito. Penanaman modal juga terbagi penanaman modal 

asing foreign investment dan penanaman modal dalam negeri domestic investment. 

Khusus direct investment tidak dibahas dalam skripsi ini. Dana investasi terbagi 

menjadi dana dalam negeri dan dana luar negeri. Dana dalam negeri misalnya 

ekspor migas dan non-migas termasuk sektor lainnya. Dana luar negeri misalnya 
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devisa. Berdasarkan klasifikasi di atas pasar modal adalah penanaman modal tidak 

langsung dengan sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri 

memperdagangkan aktiva keuangan. Meskipun ada beberapa ketentuan khusus 

apabila saham harus dipegang oleh pihak asing. Pasar modal mampu menjadi 

sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat. Mudah artinya tanpa 

collateral. Murah artinya modal minimal. Cepat artinya tidak melalui sistem rumit 

seperti kredit perbankan.  

Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum 

dalam Undang-Undang Pasar Modal. Biro Administrasi Efek, Bursa Efek, Emiten, 

Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Penjamin Emisi Efek 

serta elemen-elemen lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal. 

Penawaran umum dilakukan oleh emiten yang berdasarkan kontrak dengan Biro 

Administrasi Efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak 

yang berkaitan dengan efek. Selain itu emiten membuat kontrak dengan Penjamin 

Emisi Efek untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan 

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 

 Sebelum perseroan terbatas menjadi perusahaan publik tentunya diadakan 

rapat umum pemegang saham. Beberapa persiapan yang harus dilakukan adalah 

menunjuk emiten, laporan keuangan auditan akuntan publik terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan, Anggaran dasar berikut amandemennya disiapkan notaris dan 

disahkan instansi berwenang, legal audit konsultan hukum terdaftar di Otoritas 
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Jasa Keuangan, laporan penilai independen bila ada dan prospektus penawaran 

umum. 

Secara keseluruhan perseroan terbatas yang telah beroperasi sekurang-

kurangnya 12 bulan memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan laporan keuangan auditan tahun 

buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menjual sekurang-kurangnya 50.000.000 

(lima puluh juta) saham atau 35 (tiga puluh lima) persen dari jumlah saham yang 

diterbitkan (mana yang lebih kecil) dan jumlah pemegang saham publik sekurang-

kurangnya 500 (lima ratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50(lima 

puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu saat penawaran umum 

dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. 

Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi 

nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan Efek adalah pihak yang 

melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang 

Efek dan Manajer Investasi. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang 

melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 

Sedangkan Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif 

untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank 

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Selain itu Manajer Investasi menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. 

 Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal menyiratkan perpanjangan 

waktu dan penambahan syarat permodalan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan pasar modal dunia. International Organization of Securities 

Commission atau Lembaga Pasar Modal International memperketat persyaratan 

permodalan, operasional perusahaan, kondisi keuangan, back office, pelayanan, 

sumber daya manusia dan ketaatan hukum di bidang pasar modal. Penyesuaian ini 

untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan resiko yang ditanggung oleh perusahaan 

dan lembaga penunjang pasar modal. Bagi perusahaan yang tidak mampu 

memenuhi ketentuan ini diminta untuk melakukan penggabungan usaha dengan 

perusahaan efek lain. Pemberian penambahan waktu dari 3 bulan menjadi 12 

bulan ini bermanfaat untuk mengukur kapasitas perusahaan efek. Bursa efek juga 

turut membantu dengan melakukan pelelangan efek 6 bulan setelah masa 

penyesuaian tersebut.  

Perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari Bursa Efek Indonesia 

dengan memajukan permohonan pencatatan melampirkan dokumen yang 

diperlukan. Hanya memerlukan waktu 10 hari bursa untuk proses ini. Bursa 

memberikan surat perjanjian kontrak pendahuluan pencatatan efek. Calon 

perusahaan terbuka tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas 
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Jasa Keuangan. Tergantung penawaran perdana emiten dan underwriter umumnya 

memerlukan 8-12 hari kerja. Penawaran umum dilakukan melalui media massa 

ditawarkan kepada lebih dari seratus pihak atau telah terjual kepada lebih dari 

lima puluh pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Prospektus adalah 

ringkasan perusahaan agar investor membeli efek. Efek adalah surat berharga. 

Efek dapat berupa saham, obligasi (surat pengakuan utang), reksadana (unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif) dan setiap derivatif dari efek. 

Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan (derivative 

market) adalah opsi (option) dan future contract. Disebut turunan karena nilainya 

merupakan jabaran dari surat berharga lain yang terkait. Contoh dari opsi 

misalnya warrant. Waran adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegangnya 

untuk membeli saham dari perusahaan bersangkutan dengan harga yang tertentu 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nilai dari waran merupakan jabaran 

dari harga saham yang terkait. Contoh opsi yang lain adalah put and call option. 

Put call option memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli 

sejumlah saham perusahaan lain dalam kurun waktu tertentu dengan harga yang 

sudah ditetapkan. Futures contract merupakan persetujuan untuk menyediakan 

aktiva di masa mendatang (futures) dengan harga pasar yang sudah ditentukan di 

muka. Aktiva yang diperdagangkan umumnya adalah komoditi hasil bumi. 

Selain kontrak full commitment dan best effort terdapat perjanjian 

penjaminan emisi (underwriting) modifikasi yaitu stand by commitment 

underwriter berkomitmen agar saham yang tidak terjual di pasar perdana dapat 
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dibeli oleh underwriter itu pada harga tertentu, all or none commitment 

underwriter berusaha menjual semua namun bila tidak perjanjian akan dibatalkan 

dan minimum-maximum underwriter berusaha mencapai penjualan sebatas 

minimum yang ditentukan atau melebihi untuk melindungi harga saham. 

 

1.7. Metode Penelitian 

 Untuk mencari bahan hukum dari suatu penelitian dibutuhkan salah satu 

komponen penentu sebagai syarat metode yang dipergunakan untuk mencari 

bahan hukum dari penelitian tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. 

 Dalam pembahasan permasalahan terhadap penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut 

pandang atau menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-

doktrin atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum. 

b. Jenis Pendekatan 

Dari jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

diperoleh jenis pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan 

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 

dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan 
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di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan 

historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.
 1

 

Pada pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis 

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu 

argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan 

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

ada dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin 

tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang 

relevan dengan masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi dalam 

skripsi ini adalah tentang pengaturan pertanggungjawaban hukum 

underrwriter terhadap emiten dalam perjanjian full commitment. 

c. Sumber Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan 

hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
2
 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif 

(mengikat) yang terdiri dari: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

                                                           
 
1
 Mahmud Marzuki, Peter, 2010, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, h. 93. 

 
2
 Soekanto, Soerjono, et.al, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.  
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b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

terbatas. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata 

Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. 

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 

Tentang Permodalan Perusahaan Efek. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri 

dari: Buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan 

karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan 

pertanggungjawaban hukum underwriter terhadap emiten dalam 

perjanjian full commitment. Serta Kamus Istilah Pasar Modal 

Akuntansi Keuangan dan Perbankan dan Kamus Inggris-Indonesia. 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini dalam hal ini pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, 

maka diperoleh teknik pengumpulan bahan hukum. Pada pendekatan 

undang-undang teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 

dengan mencari peraturan perundang-undangan terkait 

pertanggungjawaban hukum underwriter terhadap emiten dalam perjanjian 

full commitment. Pada pendekatan konseptual teknik pengumpulan bahan 
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hukum yang digunakan adalah dengan penelusuran literatur-literatur 

hukum yang banyak mengandung konsep-konsep hukum.
3
 

e. Teknik Analisis 

 Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari teknik 

pengumpulan bahan hukum di atas, yaitu berupa bahan hukum sekunder 

yang secara keseluruhan memuat materi tentang pengaturan 

pertanggungjawaban hukum underwriter terhadap emiten dalam perjanjian 

full commitment, kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara 

kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 

2. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan; dan 

3. Bahan hukum yang telah disistematisasikan selanjutnya dianalisis 

untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
3
 Mahmud Marzuki, Peter, op.cit, 196. 


