
ABSTRA WI 

Sekuritisasi aset n~erupakan suatu proses transfonnasi aset yang tidak likuid 
menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan 
investor. Dan dalam praktek istilah sekuritisasi diidentikkan dengan Asse~ Bucked 
Sccriy.irics (Efek Beragun Aset). Adapun pi utang yang dapat di jadikan zirzdcr./yirzg 
meliputi: piutang hipotck rumah, krcdir mobil, kartu krcdit, sewa guna usaha . 
Perkembangan sekuritisasi aset di Indonesia terbilang sailgat baru yakni diinulai 
dengan penerbitan sekuritisasi asetkartu kredit oleh City Bank pada tahun 1995, dan 
inipun dilakukan di luar negeri. Di pasar modal Indonesia, sampai saat Bapepam 
telah meiniliki perangkat peraturan yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset 
ini,sedangkan undang-undang sekuritisasi asset sendiri masih berbentuk RUU, 
namun belum ada satupun prusahaan yang memanfaatkan instrumen ini sebagai 
sarana pendanaan di pasar modal. Dalam peraturan-peraturan Bapepam inipun 
mencqkup proses pencrbitan Efek Beragun Aset dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
pembuatannya tennasuk peran Kreditur awal/orignator, penyedia jasdserviser, 
Manqier Investasi, Bank Kustodian, Konsultan hukum, Akuntan Publik, pemeringkat 
efek, dsb. Lebih lanjut, keunggulan, resiko, sarana peningkatan kredit serta 
pernasalahan-pennasalahan yang muncul dari Efek Beragun Aset layak 
diketingahkan, dengan asumsi dapat diperoleh gambaran dan posisi yang jelas dari 
instrymen dimaksud. Dikarenakan mekanisme sekuritisasi aset merupakan suatu 
prose's yang komplek dan mmit, maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
proses sekuritisasi aset harus merencanakan dengan baik yang bertumpu pada 
ketentuan peratumn perundang-undangan yang berlaku agar kepentingan para pihak 
baik' debitur awal, kreditur awal dan terutana investor dapat terlindungi . 
Mem~rhatikan kberapa perrnasalahan yang ada pada Efek Beragun Aset, maka 
peraturan Bapepam tentang Efek Beragun Aset yang ada pa& saat ini bisa dijadikan 
pedoman bagi pemsahaan yang berkeinginan menerbitkan efek ini. Namun 
demikian, peraturan-peraturan tersebut hendaknya direvisi khususnya yang 
menjelaskan tentang pedoman tentang keterbukaan infonnasi yang dituangkan 
dalam prospektus dan kontrak investasi kolektif, serta menjabarkan fungsi dan pran  
yang dijalankan oleh masing-masing pihak yang terlibat. 
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