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Abstrak 

Perusahaan tentunya tidak menginginkan dalam pelaksanaan penawaran umum (go 
public) timbul keraguan apakah efek yang dilepas ke pasar terjual habis atau tidak. 
Untuk itu diperlukan perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek 
(Underwriter) perusahaan. Dan bagaimanakah  kedudukan  penjamin emisi dalam 
proses go publik perusahaan. Selanjutnya bahwa peran dan fungsi penjamin emisi 
dalam proses go public perusahaan perlu dikurangi karena dianalisa terlalu melebar 
dari fungsi aslinya sehingga menjadikan kedudukan penjamin emisi dalam proses go 
public perusahaan menjadi lebih tinggi dan lebih kuat posisi bargainnya daripada 
emiten. 
 

Kata kunci : Penjamin Emisi, Perusahaan Go Public 

 

 
POSITION of UNDERWRITER in THE PROCESS of GOINGPUBLIC of COMPANY, 
BASEDSTUDY LAW NUMBER 8, 1995, about CAPITAL MARKET 

 
 

Abstract 
 

The company certainly does not want the execution of public offerings (go public) 
raised doubts as to whether the effects are released to the market is sold out or not. It 
is necessary for securities companies acting as Underwriting (Underwriter) company. 
And how is the position of underwriter in the process of going public companies. 
Furthermore, the role and function of the underwriter in the process of going public 
companies should be reduced because it is too wide analysis of the original functions 
so as to make the position of underwriter in he process of going public company into 
a higher and more powerful it bargain position than the issuer. 
 
 
Keywords :Underwriter, Go Public of Company 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam dunia usaha, modal merupakan salah satu  syarat utama pada saat 

memulai dan menjalankan usaha atau bisnis.1 Modal yang dalam hal ini berupa 

keuangan yang merupakan satu aspek yang harus menjadi menjadi fokus utama 

bagi pelaku usaha.2 Seringkali karena kelemahan dalam hal keuangan, sebuah 

perusahaan bisa macet bahkan bisa sampai kolaps jika kondisi keuangannya 

buruk.  

Sebuah keniscayaan bahwa salah satu fungsi uang yang dihasilkan 

perusahaan adalah sebagai modal perusahaan untuk biaya operasional dalam 

menjalankan roda usaha maupun untuk berekspansi dan melebarkan sayap.3 

Salah perhitungan dalam mengambil langkah dalam mengelola modal saat 

menjalankan roda usaha maupun berekspansi akan menyebabkan perusahaan itu 

justru merugi. Keuntungan yang diharapkan tidak kunjung datang justru malah 

sebaliknya kewajiban hutang menumpuk serta para rekanan perusahaan akan 

kecewa dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pada perusahaan tersebut. 

Dalam hal pengadaan modal keuangan, di Indonesia terdapat banyak 

jalan yang terbuka untuk itu. Banyak instrumen  yang tersedia bagi pengusaha 

dan perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Salah satunya adalah 

dengan melalui Pasar Modal. 

                                                             

1Eka An Aqimudin dan Marye Agung Kusmagi, Tips Hukum Praktis, Solusi Bila Terjerat 
Kasus Bisnis,Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 179 

2Eka An Aqimudin dan Marye Agung Kusmagi, Op. Cit.,  hlm. 206 
3Ibid,  hlm. 221 
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Bagi perusahaan yang memilih pembiayaan melalui mekanisme pasar 

modal, tindakan go public  merupakan suatu keharusan. Go Public adalah suatu 

proses perubahan status perusahaan dari yang semula bukan perusahaan publik  

menjadi perusahaan yang  tebuka dan kepemilikannya dipegang oleh publik. 

Perusahaan (emiten) tentunya tidak menginginkan dalam pelaksanaan penawaran 

umum (go public) timbul keraguan apakah efek yang dilepas ke pasar terjual 

habis atau tidak. Bila setelah dilepas ke pasar tidak terjual habis, maka ini 

merupakan bencana bagi perusahaan, hal mana selain mengakibatkan kerugian 

sebab dan biaya biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, juga 

akan menjatuhkan reputasi perusahaan. Untuk itu diperlukan perusahaan efek 

yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek (Underwriter) perusahaan. 

Lembaga yang melakukan kegiatan penjamin emisi ini disebut sebagai penjamin 

emisi efek atau dalam istilah lain underwriter. 

Kebutuhan atas Emiten terhadap Underwriter, membuat Underwriter 

menjadi pihak sentral dalam proses go publicnya. Dalam Undang Undang  

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal secara tersirat disebutkan dalam 

penjelasan pasal 40, tidak mewajibkan adanya perjanjian penjaminan emisi pada 

fase Go Public  suatu perusahaan, namun di sini, ada kecenderungan dari calon 

calon emiten untuk bermain aman dengan memanfaatkan jasa penjamin emisi 

melalui perjanjian penjaminan emisi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

oleh penyusun dalam penelitian ini adalah meliputi: 1) Bagaimanakah 



3 

 

proses/mekanisme go public suatu perusahaan ; 2) bagaimanakah kedudukan  

penjamin emisi (Underwriter) dalam proses go public perusahaan; 3) Apa saja 

hak dan  kewajiban para pihak dalam penjaminan emisi ? 

Adapun tujuan dan manfaat dalam penyusunan ini yang dapat penyusun 

kemukakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah 

sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui proses/ mekanisme go public suatu 

perusahaan. ; 2) Untuk mengetahui kedudukan penjamin emisi pada proses go 

publik perusahaan ; 3) Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian penjaminan emisi. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

dapat memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak baik yang terkait 

maupun tidak (masyarakat umum), baik manfaat secara akademik maupun 

teoritik dan  praktis. 

Dalam rangka menunjang penelitian ini, digunakan jenis penelitian 

hukum normatif, dengan metode pendekatan : 1) Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal; 2) Pendekatan konseptual 

(conseptual approach), yaitu pendekatan yang bersumber dari pendapat para ahli, 

pendapat para sarjana maupun ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas penulis. 
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II. Pembahasan 

Proses / Mekanisme Go Public Suatu Perusahaan 

Go Public merupakan istilah yang lebih umum dipakai dalam tulisan 

tulisan ilmiah maupun dalam media massa baik cetak maupun elektronik untuk 

menyebutkan penawaran umum pada suatu perusahaan. Dalam undang undang 

serta peraturan peraturan terkait, tidak ditemukan tentang istilah  go public. 

Namun dari keterangan dan pendapat para sarjana tentang go public, semuanya 

merujuk pada pengertian yang terkandung dalam definisi penawaran umum. 

Perlu diperjelas lagi bahwa  mekanisme go public ini terjadi pada pasar perdana. 

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Nindyo Pramono bahwa 

yang dimaksud dengan go public adalah:4 

“Secara teoretis go public dapat dikatakan merupakan proses pendidikan 
atau pembinaan yang bersifat menyeluruh mencakup seluruh lapisan 
masyarakat. Bisa dikatakan demikian karena dengan go public 
masyarakat mempunyai dana lebih untuk dididik untuk meningkatkan 
kebiasaan menabung dan berinvestasi pada sektor sektor produktif, yang 
berarti dididik juga mengenai resiko dalam usaha.” 

 

Proses atau mekanisme yang ditempuh calon emiten untuk  go public 

pada Pasar Modal tunduk  pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-

122/BL/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, 

dipaparkan secara singkat sebagai berikut: 1) Tahap Internal, dalam tahap ini 

calon emiten akan meninjau kembali tentang keadaan rumah tangganya berkaitan 

                                                             

4 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 2 
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dengan kesiapannya untuk memasuki pasar modal, yang kemudian dilanjutkan 

dengan RUPS. 2) Tahap Pra Emisi Efek ; yang dalam tahap ini calon emiten 

sudah merasa siap untuk memasuki dan menunjuk para pihak terkait sesuai 

dengan hasil kesepakatan dari RUPS, dalam memasuki Pasar Modal. ; 3) tahap 

emisi efek, yakni tahap dimana efek sudah resmi terbit dan siap dicarikan 

pembeli, tahap ini terjadi selama masa penawaran umum. ; 4) Tahap setelah 

emisi efek, yakni tahap dimana penawaran umum telah selesai, pasar perdana 

bagi emiten telah berlalu, dan merupakan masa pertanggung jawaban bagi para 

pihak terkait. 

Kedudukan Penjamin Emisi Dalam Proses Go Publik Suatu Perusahaan 

Penjamin Emisi Efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 17 adalah:5 

“Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan 
Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten 
dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak 
terjual.” 
 

Para ahli hampir senada dalam memberikan pengertian tentang 

Penjamin Emisi Efek (Underwriter), mengingat dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1995 sudah diberikan definisi yang cukup jelas tentangnya, yakni 

pihak yang membuat kontrak dengan emiten dengan atau tanpa kewajiban 

untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Namun Zainal Asikin, memberikan 

tambahan keterangan bahwa Penjamin Emisi Efek (Underwriter) pada intinya 
                                                             

5 Op. Cit., Pasal 1 angka 17 
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adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi atau dapat juga disebut 

sebagai mediator emiten dengan pemodal.6  

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh H. Budi 

Untung memberikan keterangan lebih lanjut tentang Penjamin Emisi Efek 

(Underwriter) bahwa ada perbedaan antara Penjamin Emisi Efek dengan 

dengan Guarantor. Guarantor pada praktiknya di Pasar Modal Indonesia 

adalah Lembaga Perbankan dan Lembaga Keauangan  Bukan Bank (LKBB) 

yang beroperasi berdasarkan izin dari Menteri Keuangan.7 Guarantor  hanya 

muncul pada emisi efek jenis obligasi yang fungsinya adalah memperkuat 

kepercayaan pemodal terhadap Emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga 

akan dibayar tepat waktu. 

Kegiatan penjaminan emisi efek dilakukan oleh perusahaan efek yang 

berbentuk perseroan dan mempunyai izin usaha sebagai penjamin emisi efek. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 32 ayat (1)  

menyebutkan bahwa:8 

“Perusahaan  Efek sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 31 dapat 
berbentuk: 

a. Perusahaan Nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 
perseorangan warga negara indonesia dan atau badan hukum 
indonesia. 

b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh 
perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia 

                                                             

6 Zainal Asikin, Hukum Dagang, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 327 
7 H. Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 110 
8Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar 

Modal,  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, LN No. 86 Thn 1995, Pasal  32 
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dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang 
keuangan.” 

 
Penjaminan Emisi Efek merupakan kontrak yang mengikat antara 

Penjamin Emisi Efek dengan Emiten berkaitan dengan emisi efek dan 

penawaran efek emiten. Menurut M Irsan Nasarudin macam kontrak dalam 

penjaminan emisi adalah:9 

- Full Commitment (kesanggupan penuh), Penjamin Emisi Efek 
untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual 

- Best Effort Commitment (kesanggupan terbaik), Penjamin Emisi 
Efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual, 
tetapi berusaha sebaik baiknya agar efek yang ditawarkan dapat 
terjual dalam kuantitas paling tinggi 

- Standby Commitment (kesanggupan siaga) Penjamin Emisi Efek 
berkomitmen membeli saham yang tidak terjual pada pasar 
perdana pada harga tertentu 

- All or None Commitment (kesanggupan semua atau tidak sama 
sekali), Penjamin Emisi Efek akan berusaha menjual semuanya 
atau mengembalikan semua bila tidak habis. 

Sebagai penjamin emisi tentu bersedia menanggung resiko. Oleh karena 

itu sebelum menyatakan kesanggupannya, penjamin emisi harus mempelajari 

terlebih dahulu kemampuan emiten, dan juga memperkirakan kemampuan 

pemodal yang bakal tertarik pada efek perusahaan yang akan dijaminkannya. 

Laku tidaknya penjualan saham/obligasi akan sangat tergantung pada harga 

saham/obligasi perusahaan yang dijual. Ditinjau dari kepentingan perusahaan, 

makin tinggi harga jual saham/obligasi makin menguntungkan, sementara 

                                                             

9M. Irsan Nasarudin et.all., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet VII, Kencana, Jakarta, 
2011, hlm. 147 
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ditinjau dari kepentingan penjamin emisi, makin tinggi harga saham/obligasi, 

makin terbatas pemodal yang bersedia membeli, berarti makin sulit menjual 

saham/obligasi tersebut. Bagi penjamin emisi maksimum resiko efek yang 

dihadapinya adalah ketika efek tersebut tidak laku dijual. Dalam keadaan 

demikian maka, penjamin emisilah yang membeli sendiri semua saham/obligasi 

yang tidak laku tersebut. Mengingat resiko yang dihadapi oleh penjamin emisi 

sangat besar, maka harga penjualan saham/obligasi pada pasar perdana 

ditentukan atas kesepakatan bersama antara emiten dan penjamin emisi. Dengan 

memperhatikan faktor faktor pembatasan tersebut di atas. Dalam situasi 

demikian adalah penjamin emisi dapat memilih salah satu tipe penjaminan yang 

ada apakah  full commitment  , best effort, all or none commitment atau standby 

commitment.10  

Kedudukan dari pada penjamin emisi efek dari sudut pandang Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah sebagai lembaga 

penunjang dalam pasar modal, seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 40  

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang  

Pasar Modal : 11  

“Pada dasarnya Emiten dapat menerbitkan efek tanpa 
menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek. Dalam hal ini, 
penetapan harga dilakukan oleh Emiten yang bersangkutan. 

                                                             

10 H. Budi Untung hlm. Op. Cit., hlm. 103 

 
11 Op. Cit., Penjelasan Pasal 40 



9 

 

Penggunaan jasa Penjamin Emisi Efek dimaksudkan untuk 
membantu Emiten memasarkan dan atau menjual Efek yang 
ditawarkan sehingga ada kepastian perolehan dari hasil 
penjualan yang dimaksud. Sedangakn keputusan untuk 
melakukan investasi Terhadap Efek yang ditawarkan 
sepenuhnya berada di tangan pemodal….”   

Menurut pasal tersebut penjamin emisi bertugas membantu emiten dalam 

rangka go public, hanya bila dalam go publicnya emiten menyertakan 

(menunjuk) penjamin emisi. Sedangkan kedudukan  penjamin emisi dari sudut 

pandang  Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 1995  Tentang Pelaksanaan 

Kegiatan di Bidang Pasar Modal adalah sebagai salah satu dari perusahaan efek 

yang diakui dalam pasar modal. Perusahaan efek merupakan anggota bursa. Dan 

yang bisa bertransaksi dalam bursa hanyalah anggota bursa, yakni perusahaan 

efek yang keanggotaannya sudah diatur dalam undang undang. Dan 

transaksi/perdagangan efek yang sah menurut undang undang adalah di bursa 

efek12. Hal ini menyebabkan kedudukan penjamin emisi menjadi pemain utama 

dalam bursa, dan bukan hanya sebagai lembaga penunjang dalam pasar modal, 

khususnya pada mekanisme pasar perdana. 

Begitupun juga kedudukan penjamin Emisi dalam proses go public 

mengacu pada peraturan peraturan pelaksana dalam go public dari bapepam 

yakni keputusan keputusan  Bapepam LK terkait dengan penjamin emisi, adalah 

sebagai pihak yang membantu emiten dalam rangka go publicnya.  Peraturan 

peraturan Bapepam-LK secara tersirat memberikan kedudukan yang vital pada 

                                                             

12 M. Irsan Nasarudin et. all., Op. Cit., hlm. 124 
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penjamin emisi walaupun seringkali dalam peraturan peraturan Bapepam-LK, 

Penjamin emisi sering disebutkan dengan syarat kondisi dalam kurung bila ada. 

Namun berdasarkan penelitian seringkali penjamin emisi dijadikan sebagai  

pemain kunci dalam proses go publicnya emiten. Bahkan seringkali dalam 

beberapa tahap dalam fase dan mekanisme go public, penjamin emisi bisa 

berlaku sebagai wakil emiten bertanggung jawab pada pihak ke tiga. Terlihat dari 

perannya sebagai berikut : 1) Membantu emiten dalam rangka mempersiapkan 

pernyataan pendaftaran berikut dokumen pendukungnya. 2) Memberikan 

konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis efek yang akan 

diterbitkan, bursa yang dipilih untuk mencatatkan saham, jadwal emisi, 

penunjukan lembaga penunjang lain, metode pendistribusian efek, dsb. ; 3)  

Melakukan penjaminan terhadap efek yang akan diemisikan. 4) Melakukan 

evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan antara lain keuangan, manjemen, 

pemasaran, produksi, berikut prospeknya. 5) Menentukan harga saham bersama 

dengan emiten, dan 6) Sebagai pembentuk pasar (market maker) di bursa paralel. 

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 

Para pihak dalam perjanjian penjaminan emisi adalah : 1) Emiten 2) 

Penjamin Emisi / Underwriter. Dan perjanjian ini mengakibatkan perjanjian 

turunannya yang disebut dengan  Perjanjian Antar Penjamin Emisi yang 

merupakan perikatan  resmi  diantara  para penjamin emisi. Yang para pihaknya 

adalah : 1) Penjamin Utama (Lead Underwriter), 2) Penjamin pelaksana 

(managing underwriter),  3) Penjamin Peserta (Co Underwriter). 
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Berdasarkan uraian pada bab sub bab sebelumnya serta dari kutipan 

pendapat tersebut disimpulkan bahwa Kewajiban Penjamin Emisi beserta 

sindikasinya terhadap emiten adalah :  1) Bertanggung jawab pada terbitnya 

prospektus dan juga bertanggung jawab pada persebarannya, baik prospektus 

maupun formulir pembelian efek. Yang hal ini menyebabkan penjamin emisi 

menjadi koordinator diantara lembaga penunjang maupun profesi penunjang yang 

ditunjuk oleh emiten dalam rangka go publicnya.  2) Bertanggung jawab pada 

kebenaran isi yang ada dalam prospektus. 3) Menjamin emisi/terbitnya efek 

sesuai dengan jenis, jumlah harga dan waktu yang telah disepakati. 4) 

Bertanggung jawab pada stabilisasi harga jika diperlukan adanya stabilisasi harga. 

5) Menyerahkan hasil penjualan efek dengan tempat, alat dan cara cara perta 

persyaratan persyaratan lain yang menyangkut penyerahan hasil penjualan efek 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya; 6) Bertanggung jawab 

pada penjatahan serta pengembalian uang pesanan pembelian efek bila terjadi 

Oversubscribed. 

Sedangkan hak dari penjamin emisi adalah : 1) Memberikan 

penilaian/evaluasi terhadap kelayakan emiten untuk bisa go public.13. 2) 

Menerima  imbalan atas jasa yang diberikannya baik ditetapkan secara 

keseluruhan maupun secara terperinci berupa komisi/ imbalan jasa manajemen, 

komisi/ imbalan jasa penjamin emisi efek, komisi / imbalan agen penjual dan jasa 

                                                             

13 Nindyo Pramono, Loc. Cit., hlm. 232 
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jasa lain yang akan diterima oleh masing masing yang berpartisipasi dalam 

penjaminan emisi efek; 

Selanjutnya kewajiban bagi emiten terhadap penjamin emisi efek : 1) 

Mempersiapkan internnya agar siap masuk dalam pasar modal seperti 

memberikan akses bagi underwriter terhadap kelengkapan dokumen dokumern 

terkait yang diharuskan. 2)  Menanggung biaya yang akan timbul dalam proses go 

public nya. Termasuk biaya emisi, biaya percetakan prospektus dan biaya lain 

yang berkaitan dengan proses emisi efek;  3) Membayar biaya atas jasa yang 

didapatnya dari penjamin emisi. 

Selebihnya, secara umum karena perjanjian penjaminan emisi merupakan 

perjanjian yang yang bersegi dua (Overenkomst),14 sehingga hak dan kewajiban 

para pihak saling imbal balik. Maksudnya Kewajiban dari emiten merupakan hak 

bagi penjamin emisi, begitu pula sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 Ishaq, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 126 
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III. Penutup 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat penyusun kemukakan adalah: 1) proses 

atau mekanisme yang ditempuh emiten untuk  go public sebelumnya tunduk pada 

ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 859/KMK.01/1987 

Tentang Emisi Efek Melalui Bursa. Saat ini langkah langkah yang harus ditempuh 

perusahaan Calon Emiten Pasar Modal tunduk  pada Keputusan Ketua Bapepam 

dan LK No. KEP-122/BL/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka 

Penawaran Umum, dijelaskan sebagai berikut: a) Persiapan Internal Perusahaan 

(Calon Emiten); b) Tahap Pra Emisi Efek; c) Proses Emisi Efek; d) Tahap Setelah 

Emisi Efek. 2)  Kedudukan penjamin emisi dalam  proses go public perusahaan 

adalah sebagai pihak yang berperan membantu emiten dalam hal proses go public 

perusahaannya. Antara lain : menjamin emisi  efek, mengevaluasi kelayakan 

emiten untuk bisa go public, menjembatani emiten dengan pasar modal dalam 

rangka go public seperti mengkoordinir lembaga lembaga serta profesi penunjang 

lain terkait dengan go publicnya perusahaan, mewakili emiten pada hal tanggung 

jawab hukum terhadap pihak ke tiga.  3) Hak dan Kewajiban yang timbul dalam 

perjanjian penjaminan emisi efek adalah sesuai dengan apa yang disepakati oleh 

para pihak. Secara umum antara lain : Kewajiban Penjamin Emisi 1. Bertanggung 

jawab pada terbitnya prospektus dan juga bertanggung jawab pada persebarannya, 

baik prospektus maupun formulir pembelian efek. 2.Bertanggung jawab pada 
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kebenaran isi yang ada dalam prospektus, 3. Menjamin emisi/terbitnya efek sesuai 

dengan jenis, jumlah harga dan waktu yang telah disepakati. 4. Bertanggung 

jawab pada stabilisasi harga jika diperlukan adanya stabilisasi harga. 5. 

Menyerahkan hasil penjualan efek dengan tempat, alat dan cara cara perta 

persyaratan persyaratan lain yang menyangkut penyerahan hasil penjualan efek 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya;  6. Bertanggung jawab 

pada penjatahan serta pengembalian uang pesanan pembelian efek bila terjadi 

Oversubscribed. Sedangkan hak dari penjamin emisi adalah : 1. Memberikan 

penilaian/evaluasi terhadap kelayakan emiten untuk bisa go public. 2. Menerima  

imbalan atas jasa yang diberikannya baik ditetapkan secara keseluruhan maupun 

secara terperinci berupa komisi/ imbalan jasa manajemen, komisi/ imbalan jasa 

penjamin emisi efek, komisi / imbalan agen penjual dan jasa jasa lain yang akan 

diterima oleh masing masing yang berpartisipasi dalam penjaminan emisi efek; 

Selanjutnya kewajiban bagi emiten terhadap penjamin emisi efek :1. 

Mempersiapkan kondisi  internnya agar siap masuk dalam pasar modal seperti 

memberikan akses bagi underwriter terhadap kelengkapan dokumen dokumen 

terkait yang diharuskan. 2. Menanggung biaya yang akan timbul dalam proses go 

public nya. Termasuk biaya emisi, biaya percetakan prospektus dan biaya lain 

yang berkaitan dengan proses emisi efek; 3. Membayar biaya atas jasa yang 

didapatnya dari penjamin emisi. 
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