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Disclaimer 

 

Buku ini merupakan pedoman yang “setidak-tidaknya” dilakukan oleh 

Penyelenggara/Calon Penyelenggara. SOP yang terdapat dalam buku ini hanya pedoman 

yang “setidak-tidaknya” termuat dalam SOP Penyelenggara/Calon Penyelenggara. Hal-

hal yang belum atau kurang diatur dalam buku ini akan tetapi diatur dalam POJK dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait, diatur dalam SOP Penyelenggara/Calon 

Penyelenggara. Jika terdapat perbedaan antara substansi yang terdapat dalam buku 

pedoman ini dengan POJK, SEOJK dan/atau peraturan perundang-undangan maka 

yang berlaku adalah substansi yang termuat dalam POJK, SEOJK dan/atau peraturan 

perundang-undangan. Buku ini dapat diubah atau disesuaikan sewaktu-waktu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Definisi 

Definisi yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini minimal memuat sebagai 

berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. [Pasal 1 angka 1 POJK 

12/2017] 

2. POJK Layanan Urun Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

57/POJK.04/2018 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana 

Berbasis Teknologi Informasi, berikut setiap perubahannya dari waktu ke waktu 

dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan 

dengan aturan tersebut (POJK 57/POJK.04/2020) 

3. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi 

Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah 

Penyelenggaraan layanan penawaran Efek yang dilakukan oleh Penerbit untuk 

menjual Efek secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem 

elektronik yang bersifat terbuka. 

4. Penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana adalah mekanisme 

penerbitan Efek syariah oleh Penerbit kepada Pemodal melalui layanan urun 

dana yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah (Fatwa 

MUI) [SYARIAH] 

5. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara 

adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan 

mengoperasikan Layanan Urun Dana.  

6. Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah 

penerbit dan pemodal.  

7. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum 

maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun 

Dana. 

8. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui 

Layanan Urun Dana. 

9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 
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elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

10. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah PJK di sektor perbankan, PJK di 

Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank. [Pasal 1 

angka 2 POJK 12/2017] 

11. Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang 

dilakukan oleh Penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada Pemodal 

melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. [Pasal 1 angka 1 POJK 

57/2020] 

12. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian 

kepemilikannya tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama. (Fatwa MUI)  

13. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. [Pasal 1 

angka 2 POJK 57/2020] 

14. Efek Syariah adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. 

(Fatwa MUI) [SYARIAH] 

15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. [Pasal 1 

angka 3 POJK 57/2020] 

16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 

informasi di bidang layanan jasa keuangan. [Pasal 1 angka 4 POJK 57/2020] 

17. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, 

dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. [Pasal 1 angka 5 POJK 57/2020] 

18. Calon Pengguna adalah pihak yang akan menggunakan jasa Penyelenggara. 

[Pasal 1 angka 

19. Pengguna adalah Penerbit dan Pemodal. [Pasal 1 angka 6 POJK 57/2020] 
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20. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank 

Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, 

Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, 

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani 

(Persero), dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, 

pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang 

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

21. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau tertulis 

yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar 

dan secara langsung pada Konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian 

dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.  

22. Layanan Pengaduan adalah layanan yang disediakan oleh PUJK untuk 

mengupayakan penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan.  

23. Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran 

penyelesaian akhir dari PUJK kepada Konsumen secara lisan atau tertulis.  

24. Transaksi Keuangan adalah pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan PUJK dan/atau pihak lain yang ditawarkan melalui PUJK. 

25. Pengaduan Berindikasi Sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen 

yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar 

dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian 

dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.  

26. Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian ungkapan oleh 

Konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh LJK yang 

diduga terjadi karena kesengajaan atau kelalaian LJK. 

27. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah 

melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya 

kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada 

Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen 

transaksi keuangan yang telah disepakati. 
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28. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan 

pelayanan yang tersedia di PUJK. 

29. Perwakilan Konsumen adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama 

Konsumen dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Konsumen. 

30. Fasilitasi adalah upaya penyelesaian Sengketa dengan mempertemukan 

Konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar 

dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian Sengketa yang hasilnya 

dituangkan dalam akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.  

31. Fasilitasi Secara Terbatas adalah upaya penyelesaian Sengketa dengan 

mempertemukan Konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan 

secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian Sengketa 

tanpa adanya akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi.  

32. Fasilitator adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Otoritas 

Jasa Keuangan untuk melakukan Fasilitasi.  

33. Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan hasil 

pemberian Fasilitasi yang bersifat final dan mengikat bagi Konsumen dan 

PUJK.  

34. Berita Acara adalah dokumen tertulis yang memuat ketidaksepakatan hasil 

Fasilitasi. 

35. Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, 

dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk 

kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan 

atas Efek bersifat utang atau sukuk. [Pasal 1 angka 9 POJK 57/2020] 

36. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang 

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan 

efek, dan pihak lain. [Pasal 1 angka 11 POJK 57/2020] 

37. Akun adalah akun milik masing-masing Pemodal atau Penerbit yang digunakan 

untuk mengakses dan/atau fitur-fitur di Platform Penyelenggara.  

38. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain 

yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 

dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening 

yang menjadi nasabahnya. (POJK No. 27/POJK.04/2019) 
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39. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan 

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. 

[Pasal 1 angka 13 POJK 57/2020] 

40. PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan 

usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer 

investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 

Modal. [Pasal 1 angka 4 POJK 12/2017] 

41. PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank adalah perusahaan asuransi, 

perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun 

lembaga keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, perusahan modal ventura 

(PMV), perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor 

Indonesia (LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro (LKM), 

dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan di Industri Keuangan Non Bank. [Pasal 1 angka 5 POJK 12/2017] 

42. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana Pencucian Uang. [Pasal 1 angka 6 POJK 12/2017] 

43. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme. [Pasal 1 angka 7 POJK 

12/2017] 

44. Walk in Customer (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor 

perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada 

PJK di sektor perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak 

termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Pengguna 

untuk melakukan transaksi atas kepentingan Pengguna. [Pasal 1 angka 10 POJK 

12/2017] 

45. Uji Tuntas Pengguna (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat 

CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang 

dilakukan oleh Penyelenggara untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, 

karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Pengguna, Pengguna, atau WIC. 

[Pasal 1 angka 11 POJK 12/2017] 
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46. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat 

EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyelenggara 

terhadap Calon Pengguna, WIC, atau Pengguna, yang berisiko tinggi termasuk 

PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi. [Pasal 1 angka 12 POJK 12/2017] 

47. Pengguna Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Pengguna yang 

berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko 

tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau 

Pendanaan Terorisme. [Pasal 1 angka 13 POJK 12/2017] 

48. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan 

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, 

yakni: 

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari Pengguna yang bersangkutan; 

b. Transaksi keuangan oleh Pengguna yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang 

wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana Pencucian Uang; 

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana; atau 

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena 

melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

e. Selain itu juga transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme, yakni: 

f. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang 

diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; 

atau 

g. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga 

teroris dan organisasi teroris. 

[Pasal 1 angka 14 POJK 12/2017, Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010, dan 

Pasal 1 angka 6 UU No. 9 Tahun 2013] 
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49. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. [Pasal 1 angka 15 POJK 

12/2017] 

50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah 

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. 

[Pasal 1 angka 16 POJK 12/2017] 

51. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan 

PPT) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme. [Pasal 1 angka 17 POJK 12/2017] 

52. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. [Pasal 1 angka 18 POJK 

12/2017] 

53. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. [Pasal 1 angka 

19 POJK 12/2017] 

54. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang: berhak atas 

dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah/ 

Pengguna; merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang 

ditempatkan pada Penyelenggara (ultimately own account); mengendalikan 

transaksi Nasabah/ Pengguna; memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; 

mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau 

merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan 

hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. [Pasal 1 angka 20 POJK 12/2017] 

55. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik 

yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum, 

antara lain: perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai 

politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non profit, dan organisasi 

kemasyarakatan. [Pasal 1 angka 21 POJK 12/2017] 
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56. Rekomendasi Financial Action Task Force (Rekomendasi FATF) adalah 

standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan 

Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. [Pasal 1 angka 22 POJK 12/2017] 

57. Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang 

potensial digunakan sebagai tempat: terjadinya atau sarana tindak pidana 

Pencucian Uang; dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime); dan/atau 

dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. [Pasal 1 angka 23 POJK 

12/2017] 

58. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) yang 

selanjutnya disingkat PEP meliputi: 

59. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi 

penting (prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau 

pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau 

pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang 

dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; 

60. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi 

penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau 

pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau 

pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang 

dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan Orang yang diberi 

kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh 

organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain 

direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. [Pasal 1 

angka 26 POJK 12/2017] 

61. Konglomerasi Keuangan (Financial Group) adalah PJK yang berada dalam 

satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau 

pengendalian. [Pasal 1 angka 34 POJK 12/2017] 

62. Auto Rejection adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap 

penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat 

dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek yang ditetapkan oleh Bursa. 

63. Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk 

berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang 

dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa. 
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64. Harga Pembukaan (Opening Price) adalah Harga yang terbentuk pada saat 

sesi Pra-pembukaan. 

65. Harga Penutupan (Closing Price) adalah Harga yang terbentuk pada saat Pra-

penutupan atau harga perdagangan terakhir jika tidak terdapat harga yang 

terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan. 

66. Harga Previous adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya. 

67. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya 

tercatat di Bursa. 

68. Pra-pembukaan (Pre-opening) adalah sesi awal waktu perdagangan di Pasar 

Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek 

untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu saham 

sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham 

tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak (call auction) 

69. Pra-penutupan (Pre-closing) adalah sesi perdagangan di Pasar Reguler pada 

setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk 

memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat 

Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas 

Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak 

(call auction). 

70. Pengunjung adalah kategori pengguna yang belum melakukan proses registrasi 

sebagai anggota. 

71. Anggota belum terverifikasi adalah pengguna yang sudah melakukan proses 

registrasi sebagai anggota di platform penyelenggara, tapi belum melakukan 

proses verifikasi dan pembukaan akun pemodal/penerbit. 

72. Anggota yang sudah terverifikasi / Calon Pemodal adalah anggota yang 

sudah melakukan proses verifikasi akun di platform penyelenggara maupun 

proses pembukaan akun pemodal individu atau institusi tapi belum melakukan 

pembelian efek Penerbit 

73. Anggota yang sudah terverifikasi/ Calon Penerbit adalah anggota yang 

sudah melakukan proses verifikasi akun di platform penyelenggara maupun 

proses pembukaan akun penerbit tapi belum mendapatkan pendanaan atas 

penawaran efek. 

74. ESCROW Account adalah rekening bersama yang dimiliki oleh penyelenggara 

dengan Penerbit untuk menampung dana hasil pembelian saham selama masa 
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penawaran sebelum diserahkan kepada Calon Penerbit apabila masa penawaran 

berhasil. 

75. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah pihak yang 

menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, 

Perusahaan Efek, dan Pihak lain. 

76. SRE (Sub Rekening Efek) adalah rekening efek yang digunakan untuk 

menyimpan portofolio saham atas nama pemodal yang dicatatkan pada KSEI. 

77. SID (Single Investor Identification) adalah nomor tunggal identitas investor 

pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh KSEI. 

78. Pembatasan otomatis adalah penolakan secara otomatis oleh Platform 

terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke 

Platform akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek yang ditetapkan 

oleh Bursa. 

79. Permintaan Terbaik adalah penawaran jual dengan harga terendah atas suatu 

Efek pada Daftar Pesanan. 

80. Penawaran Terbaik adalah permintaan beli dengan harga tertinggi atas suatu 

Efek pada Daftar Pesanan. 

81. Daftar Pesanan adalah daftar seluruh penawaran jual dan/atau permintaan beli 

atas suatu Efek yang disampaikan ke Platform yang belum diperjumpakan dan 

diurutkan berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu. 

82. Penawaran Jual adalah pesanan jual atas suatu Efek pada harga dan volume 

tertentu yang disampaikan ke Platform. 

83. Permintaan Beli adalah pesanan pembelian atas suatu Efek pada harga dan 

volume tertentu yang disampaikan ke Platform. 

84. Pesanan adalah penawaran jual dan/atau permintaan beli yang disampaikan ke 

Platform. 

85. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang 

bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi 

(syuyu’), atas aset yang mendasarinya. [Pasal 1 angka 10 POJK 57/2020] 

86. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengunjung Platform 

dan/atau Pengguna Platform kepada Penyelenggara Platform tentang telah atau 

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran Syarat dan 

Ketentuan. 
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87. Lot adalah satuan jumlah saham yang dibeli atau dijual dalam satu transaksi 

yang merupakan kelipatan minimum pembelian Lembar Saham. 

88. Penawaran Saham adalah suatu usaha Penggalangan Dana baik secara perdana 

atau setelahnya untuk maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Penerbit 

untuk menjual saham secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem 

elektronik yang bersifat terbuka. 

89. Pencairan Dana adalah tindakan Penyelenggara Platform mengalihkan 

(transfer) Dana yang terkumpul dalam: Escrow atas nama Pemodal, kepada 

rekening asal Pemodal; atau Escrow atas nama Penerbit, ke rekening tujuan 

yang telah ditunjuk Penerbit pada saat pendaftaran yang dilakukan atas 

permohonannya. 

90. Penggalangan Dana adalah proses pengumpulan Dana dari Pemodal oleh 

Penerbit dengan menawarkan Efek.  

91. Rekening Escrow adalah rekening pada Platform yang disediakan oleh 

Penyelenggara Platform atas pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna 

Platform sebagai layanan keuangan elektronik dalam jaringan untuk melakukan 

penampungan dan/atau penyaluran Dana. 

92. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi 

(al-amwal al-nabawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara 

mutlak. [SYARIAH] 

93. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas 

dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. [SYARIAH] 

94. Maysir adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya 

suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada 

pihak yang menang. [SYARIAH] 

95. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak 

cacat. [SYARIAH] 

96. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak 

lain. [SYARIAH] 

97. al-Ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya 

tidak dilakukan. [SYARIAH] 

98. al-Taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. 

[SYARIAH] 
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99. Mukhalafah al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-

syarat yang disepakati dalam akad. [SYARIAH] 

100. Ta’zir adalah sanksi berupa pembebanan sejumlah dana kepada seseorang atau 

badan karena melakukan wanprestasi dengan tujuan agar lebih disiplin dalam 

melaksanakan kewajibannya dan diperuntukkan sebagai dana sosial. 

[SYARIAH]Ta’widh (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat 

dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena 

melakukan wanprestasi. [SYARIAH] 

101. Pembelian Kembali adalah proses dimana Penerbit melakukan pembelian 

kembali Saham yang telah dijual oleh Penerbit kepada Pemodal.  

102. Dana adalah modal untuk membeli Efek Penerbit yang dinyatakan dalam mata 

uang Rupiah, yang selanjutnya dialokasikan oleh Penerbit untuk menjalankan 

usahanya.  

103. Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham 

dalam bentuk saham. (POJK No. 57/POJK.04/2020) 

104. Hari Kalender adalah  hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari 

libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagaimana perhitungan 

tahun kalender Masehi. 

105. Hari Kerja adalah hari kerja dimana Penyelenggara beroperasi. 

106. Konten adalah segala jenis materi dan/atau muatan yang berkaitan dengan 

Akun, penawaran Efek, transaksi, dan pengaduan. 

107. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. (Pasal 1 angka 8 UU 

Nomor 8 Tahun 1995) 

108. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh 

Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 

15 UU Nomor 8 Tahun 1995) 

109. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang 

bersifat utang. (Pasal 1 angka 30 UU Nomor 8 Tahun 1995) 

110. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat 

dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam 

bentuk akta notariil. (Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 7 Tahun 2017) 
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111. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran 

Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. (Pasal 1 angka 8 POJK 

Nomor 7 Tahun 2017) 

112. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal. (Pasal 1 angka 

9 POJK Nomor 7 Tahun 2017) 

113. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi 

dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai 

bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, 

jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga 

obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang 

belum dapat ditentukan. (Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 7 Tahun 2017 

114. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan 

prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah 

yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 

Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 

obligasi pada saat jatuh tempo. (Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002) 

115. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian 

syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau 

dikeluarkan perusahaan. (Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 18 Tahun 2015) 

116. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan 

nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal 

terhadap Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. (Pasal 1 angka 

4 POJK Nomor 18 Tahun 2015. 

117. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang 

memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

118. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam 

dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya 

dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan 

ekonomi syariah di Indonesia. (Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 5 Tahun 2021) 

119. Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan 

Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan 

investasi syariah di pasar modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang 
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sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah. (Pasal 1 angka 9 POJK Nomor 3 

Tahun 2018) 

120. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan 

Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis 

Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – 

Majelis Ulama Indonesia. (Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 5 Tahun 2021) 

121. Aset Sukuk (Ushul al-Shukuk) adalah Aset yang menjadi dasar penerbitan 

Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (al-a’yan), nilai manfaat atas aset 

berwujud (manafi’ al-a’yan), jasa (al-khadamat), aset proyek tertentu 

(maujudat masyru’ mu’ayyan) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah 

ditentukan (nasyath istitsmar khashsh). 

122. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk yang selanjutnya disebut PUB 

Sukuk adalah kegiatan penawaran Sukuk yang dilakukan secara bertahap. 

(Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 3 Tahun 2018) 

123. 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 

124. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal 

(malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola 

('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah 

yang disepakati dalam akad. (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017) 

125. Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama 

usaha mudharabah, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke 

persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/rechtsperson). (Fatwa 

DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017) 

126. 'Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha 

mudharabah, baik berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) 

maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). 

(Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017) 
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127. Ra's mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam usaha kerja sama 

mudharabah. (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017) 

128. Mudharabah-muqayyadah  adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis 

usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (Fatwa DSN-MUI Nomor 

115 Tahun 2017) 

129. Mudharabah-muthlaqah  adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis 

usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (Fatwa DSN-MUI Nomor 

115 Tahun 2017) 

130. Mudharabah-tsuna'iyyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara 

langsung antara shahib al-mal dan mudharib. (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 

Tahun 2017) 

131. Mudharabah-musytarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya 

(mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha. (Fatwa DSN-

MUI Nomor 115 Tahun 2017) 

132. Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta’jir atau antara 

musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujrah, baik manfaat 

barang maupun jasa. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017) 

133. Mu’jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik mu’jir 

yang berupa orang (Syakhshiyah thabi'iya/natuurlijke persoon) maupun yang 

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). (Fatwa 

DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017) 

134. Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) 

dalam akad ijarah 'ala al-a'yan atau penerima jasa dalam akad ijarah 'ala al-

a’mal/ijarah ‘ala al-asykhash, baik musta'jir berupa orang (Syakhshiyah 

thabi'iya/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah 

i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 

Tahun 2017) 

135. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 'ala al-a’mal/ijarah 

‘ala al-asykhash, baik ajir berupa orang (Syakhshiyah thabi'iya/natuurlijke 

persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ 

rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017) 
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136. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan 

pekerjaan (jasa) ajir. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017) 

137. Ijarah 'ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang. (Fatwa DSN-MUI 

Nomor 112 Tahun 2017) 

138. Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal adalah akad sewa atas 

jasa/pekerjaan orang. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017) 

139. Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat 

barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa 

kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah. (Fatwa DSN-MUI 

Nomor 112 Tahun 2017) 

140. Ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat 

suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya 

disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). (Fatwa DSN-

MUI Nomor 112 Tahun 2017) 

141. Ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai 

dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. (Fatwa 

DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017) 

142. Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha 

(ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang 

disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para 

pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk Syirkah 

amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 

Tahun 2017)  

143. Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa 

orang (Syakhshiyah thabi'iya/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan 

dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 

syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). (Fatwa DSN-

MUI Nomor 114 Tahun 2017)  

144. Syirkah amwal  adalah syirkah yang ra's al-mal-nya berupa harta kekayaan  

dalam bentuk uang atau barang. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)  

145. Syirkah 'abdan/syirkah a'mal adalah syirkah yang ra's al-mal-nya bukan 

berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan 

usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada 
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pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional. (Fatwa DSN-MUI 

Nomor 114 Tahun 2017)  

146. Syirkah wujuh adalah syirkah yang ra's al-mal-nya bukan berupa harta 

kekayaan  nu*un dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh 

syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak 

lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 

Tahun 2017)  

147. Taqwim al-'urudh adalah penaksiran batang untuk diketahui nilai atau 

harganya. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)  

148. Syirkah da'imah  atau syirkah tsabitah adalah syirkah yang kepemilikan porsi 

ra's al-mal setiap syarik tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai 

sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi 

(syirkah mu'aqqatah) maupun tidak dibatasi.(Fatwa DSN-MUI Nomor 114 

Tahun 2017)  

149. Musyarakah mutanaqishah adalah syirkah yang kepemilikan porsi ra's al-mal 

salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh syarik 

lainnya. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017) 
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KODE ETIK

I. Landasan

1. Menimbang

a. Dengan berkembangnya penawaran efek melalui layanan urun dana

berbasis teknologi informasi di Indonesia, terdapat urgensi untuk

menjaga reputasi industri dari segala praktik yang tidak bertanggung

jawab sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga.

2. Mengingat

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Layanan

Teknologi Gotong Royong Bersama.

b. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

KEP-60/D.04/2020 tertanggal 11 November 2020 tertanggal 11

November 2020

c. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan ([Departemen di OJK]):

II. Ketentuan Umum

1. DEFINISI

a) Asosiasi adalah Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, asosiasi yang

menaungi Penyelenggara Layanan Urun Dana.

b) Kode Etik Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis

Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah

seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang mengikat setiap anggota

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia untuk memberikan panduan

etika serta perilaku bertanggung jawab bagi Penyelenggara.

c) Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah

penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit
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untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan

sistem elektronik yang bersifat terbuka.

d) Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.

e) Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah Penerbit dan Pemodal.

f) Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan

hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui

Layanan Urun Dana.

g) Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit

melalui Layanan Urun Dana.

h) Penyelenggara Pendukung adalah platform komparasi atau

aggregator daring untuk pinjaman, platform perdagangan elektronik

yang memfasilitasi pemberian layanan kepada pengguna atau

pedagang (merchant) di platform-nya, penyedia tanda tangan

elektronik, penyedia asuransi atau penjaminan kredit, penyedia pusat

data dan pusat pemulihan data, penyedia payment gateway, biro kredit,

dan penyedia layanan pendukung lainnya yang memberikan layanan

pendukung bagi Penyelenggara.

i) Pengurus ALUDI adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,

Bendahara, Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jendral, Komite,

Dewan Pengawas, dan jabatan lainnya yang sudah ada maupun akan

ada dikemudian hari selain Sekretariat ALUDI.

j) Sekretariat ALUDI adalah Managing Director, Policy Director, dan

Staff ALUDI, serta jabatan lainnya yang sudah ada maupun akan ada

dikemudian hari yang bukan merupakan pengurus atau staff dalam

Penyelenggara Layanan Urun Dana.

2. PENYELENGGARA

a) Kode Etik mengikat bagi setiap anggota Asosiasi Layanan Urun Dana

Indonesia yang melakukan Layanan Urun Dana.
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b) Anggota Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia adalah Penyelenggara

yang telah membayar iuran tahunan.

c) Anggota Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia harus diperbaharui

setiap tahun dengan membayar iuran tahunan sebagaimana diatur

dalam poin b diatas.

d) Anggota Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia yang belum

membayar iuran tahunan 1 (satu) bulan setelah lewat waktu masa

pembayaran iuran tahunan maka Anggota Asosiasi Layanan Urun

Dana Indonesia tidak lagi menjadi Anggota Asosiasi Layanan Urun

Dana Indonesia.

e) Poin d diatas menyebabkan Anggota Asosiasi Layanan Urun Dana

Indonesia kehilangan hak yang dimiliki oleh Anggota Asosiasi

Layanan Urun Dana Indonesia.

3. PENYELENGGARA PENDUKUNG

Selain mengikat kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Butir 2

di atas, Kode Etik juga mengikat kepada Penyelenggara Pendukung yang

mengikatkan diri secara sukarela terhadap Kode Etik ini.

4. KEWAJIBAN UNTUK TUNDUK TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

a) Setiap Penyelenggara berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai

jasa keuangan dan perlindungan konsumen;

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa

keuangan dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan;

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

komunikasi dan informatika yang terkait dengan perlindungan

data pribadi dan sistem elektronik;
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4. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

komunikasi dan informatika yang berkaitan dengan keamanan

data;

5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang

memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen dari

pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana.

b) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) poin 2 di

atas antara lain mencakup, namun tidak terbatas kepada Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan di bidang jasa keuangan dan perlindungan

konsumen yang sudah mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Klausula penyediaan dan/atau penyampaian informasi;

2. Penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa

Indonesia;

3. Penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda;

4. Perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan;

5. Pelayanan dan pengaduan konsumen, termasuk dalam hal

terjadi sengketa konsumen dalam hal penyelesaian pengaduan

tidak mencapai kesepakatan, termasuk larangan pengenaan

biaya atas pengaduan; dan

6. Larangan penawaran produk dan/atau layanan kepada

konsumen/masyarakat melalui sarjana pribadi tanpa

persetujuan konsumen.

c) Segala ketentuan dalam Kode Etik ini disusun sebagai ketentuan

pelengkap (komplementer) atas kewajiban-kewajiban yang sudah

menjadi tanggung jawab Penyelenggara sebagaimana tersebut di atas.

5. ALUR

a) Kode Etik merupakan perangkat yang terdiri dari rangkaian alur, yang

terdiri dari:

i) Penetapan pokok-pokok pengaturan Kode Etik sebagaimana

tercantum dalam Bab III di bawah ini;
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ii) Penetapan pedoman teknis atau standar operasional dan

prosedur sebagai implementasi masing-masing pokok

pengaturan;

iii) Pemeriksaan kepatuhan Penyelenggara secara sederhana oleh

sekretariat Asosiasi pada saat Penyelenggara mendaftar sebagai

anggota Asosiasi;

iv) Penggunaan logo (trustmark) bagi setiap Penyelenggara yang

sudah resmi terdaftar sebagai anggota Asosiasi;

v) Pengawasan kepatuhan Penyelenggara melalui aduan yang

masuk di Layanan Aduan Masyarakat oleh sekretariat Asosiasi

dan penegakkan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

vi) Asosiasi melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh

direksi, komisaris, dan pemegang saham dari penyelenggara

pada saat mendaftar sebagai anggota Asosiasi maupun secara

berkelanjutan dari waktu ke waktu.

b) Dalam setiap alur, akan dilakukan pembaruan secara bertahap dan

berkala, dengan mempertimbangkan kesiapan industri serta pihak

eksternal yang mendukung Kode Etik ini.

6. PRINSIP DASAR

Kode Etik disusun dengan mengacu kepada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:

a. TRANSPARANSI PRODUK DAN METODE PENAWARAN

PRODUK LAYANAN

Transparansi atas produk dan metode penawaran produk bertujuan

untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan,

menerima, dan mengelola urun dana secara sadar, memahami seluruh

risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab.

b. KAPABILITAS PENERBIT DAN PENYELENGGARA
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Setiap urun dana yang difasilitasi oleh penyelenggara wajib ditawarkan

dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi

Penerbit untuk memberikan keuntungan kepada Pemodal. Urun dana

yang dilakukan secara berlebihan diluar kemampuan Penerbit dianggap

sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab, kecuali hal tersebut

disebabkan oleh Penerbit yang melakukan manipulasi data kemampuan

keuangan miliknya.

c. PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK

Bahwa dalam memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian urun

dana sebagai platform, setiap Penyelenggara tetap wajib menerapkan

prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak

yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat Pengguna.

III. Pokok-Pokok Pengaturan

1. TRANSPARANSI PRODUK DAN METODE PENAWARAN PRODUK

LAYANAN

a. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT HAK DAN

KEWAJIBAN UMUM

Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan informasi umum dan

mekanisme layanan sebelum Pengguna dapat menggunakan layanan

dari Penyelenggara terkait:

a) Hak dari Penerbit, yaitu untuk mendapatkan pendanaan melalui

urun dana setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya

yang berlaku;

b) Kewajiban dari Penerbit, yaitu untuk memberikan dividen serta

laporan-laporan yang berkaitan dengan kemampuan

manajemen dan finansial perusahaan Penerbit sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang berlaku;
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c) Hak dari Pemodal, yaitu untuk mendapatkan dividen atau hasil

atas Efek yang dimilikinya berdasarkan pada urun dana yang

diselenggarakan oleh pihak Penyelenggara.

d) Kewajiban dari Pemodal, yaitu untuk melakukan pembayaran

atas pembelian Efek yang dilakukan oleh Pemodal pada

platform Penyelenggara sesuai dengan syarat dan ketentuan

yang berlaku;

e) Peran dan tanggung jawab dari Penyelenggara, yaitu antara lain

terkait:

i) Penetapan kategorisasi risiko dan pemeringkatan efek;

ii) Penyampaian seluruh risiko yang ditanggung oleh

Pengguna;

iii) Pengenaan seluruh beban-beban dan biaya;

iv) Proses fasilitasi yang mempertemukan Penerbit dan

Pemodal; dan

v) Tanggung jawab Penerbit dalam hal Penerbit

mengalami situasi yang dapat menyebabkan kerugian

bagi Pemodal.

b. KETERBUKAAN INFORMASI BIAYA

a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya biaya

(fees) yang timbul dari urun dana (cost of fund), termasuk biaya

yang timbul di muka (upfront fee), bunga, biaya asuransi untuk

obligasi atau pertanggungan lain, biaya pendaftaran jaminan,

provisi, biaya keterlambatan, biaya pelunasan dipercepat, dan

biaya lainnya yang dikenakan kepada Penerbit.

b) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya beban

dan biaya administrasi perpajakan yang menjadi beban Penerbit

dan Pemodal.

c) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan biaya-biaya

sebagaimana dimaksud di atas dalam simulasi nominal Rupiah

untuk mencerminkan beban biaya secara ril bagi Pengguna,
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termasuk simulasi bunga, denda, biaya keterlambatan dan

biaya-biaya lainnya bagi Penerbit, serta simulasi penerimaan

pokok pinjaman, bunga, denda, dan biaya-biaya potongan yang

ada bagi Pemodal.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian

keterbukaan informasi biaya akan diatur kemudian di dalam

pembaruan berkala Kode Etik.

c. KETERBUKAAN PEMBAGIAN SAHAM, OBLIGASI, DAN

SUKUK

a) Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Pemodal terkait

pembagian saham, obligasi, dan sukuk.

b) Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Pemodal terkait

bunga dari saham, obligasi, dan sukuk.

d. KETERBUKAAN INFORMASI RISIKO DAN MITIGASI BAGI

PEMODAL

a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya risiko

yang ditanggung Pemodal

b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan

(disclaimer) di laman situs, aplikasi, serta syarat dan ketentuan

Pemodal terkait hal-hal sebagai berikut:

i) Masukin Pasal 5%/10%

ii) Masukin Pasal fairness keterbukaan informasi

iii) Penyelenggara menyediakan jalur komunikasi

iv) Bahwa Pemodal sudah mengetahui dan menanggung

sepenuhnya risiko atas kegiatan layanan urun dana;

v) Bahwa Pemodal wajib mempelajari pengetahuan dasar

mengenai layanan urun dana sebelum melakukan

kegiatan pemodalan;
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vi) Bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan

sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

vii) Bahwa Pemodal sudah membaca dan mempelajari

setiap syarat dan ketentuan.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian

keterbukaan informasi risiko bagi Pemodal akan diatur

kemudian di dalam pembarian berkala Kode Etik.

e. KETERBUKAAN INFORMASI RISIKO DAN MITIGASI BAGI

PENERBIT

a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan seluruhnya risiko

yang ditanggung Penerbit

b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan pernyataan

(disclaimer) di laman situs, aplikasi, serta syarat dan ketentuan

Penerbit terkait hal-hal sebagai berikut:

i) fairness

ii) Jalur komunikasi

iii) Kapabilitas pengelolaan bisnis

iv) Bahwa Penerbit sudah mengetahui dan menanggung

sepenuhnya risiko atas

v) Bahwa Penerbit sudah mengetahui risiko kehilangan

aset dan saham perusahaan yang terdilusi;

vi) Bahwa Penerbit sudah mengetahui, mempertimbangkan,

dan menyetujui segala tingkat bunga dan biaya yang

berlaku sesuai dengan kemampuan dalam melunasi

pinjaman;

vii) Bahwa Penerbit diwajibkan untuk mempelajari

pengetahuan dasar mengenai layanan urun dana

sebelum listing;
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viii) Bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal dilaporkan

sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

ix) Bahwa catatan Penerbit (saham, obligasi, dan sukuk)

akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia untuk

kepentingan Data Center yang akan dimanfaatkan

bersama dengan para Penyelenggara, para pelaku

industri perbankan nasional, dan industri keuangan

lainnya;

x) Bahwa Penerbit sudah membaca dan mempelajari setiap

syarat dan ketentuan.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian

keterbukaan informasi risiko bagi Penerbit akan diatur

kemudian di dalam pembarian berkala Kode Etik.

f. KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PENGGUNAAN

REKENING PENAMPUNGAN DANA

a) Setiap Penyelenggara wajib mempublikasikan kepada seluruh

Pengguna terkait rekening dana penampungan (virtual account,

escrow account, SID, dan/atau SRE) resmi yang digunakan

dalam rangka administrasi urun dana dan yang sudah dicatat,

didaftarkan atau diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Kustodian, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur untuk:

(1) memastikan Pengguna tidak menggunakan rekening

dana penampungan selain yang sudah

dipublikasikan/diberitahukan kepada Pengguna; dan

(2) melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal

diketahui ada rekening dana penampungan yang belum
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terdaftar yang digunakan oleh pihak ketiga manapun

untuk memfasilitasi pembelian Efek dengan

mengatasnamakan Penyelenggara.

g. KETERBUKAAN INFORMASI LAINNYA

a) Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerbit

dan Pemodal hal-hal sebagai berikut:

(1) Informasi terkait dengan jumlah dan mekanisme

pengenaan denda dalam kondisi tertentu; dan

(2) Informasi terkait dengan penjadwalan pemberian

laporan perusahaan seperti halnya laporan keuangan.

b) Setiap Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada

Pemodal terkait identitas Penerbit, sepanjang sudah terdapat

perikatan pemberian pendanaan urun dana antara Pemodal dan

Penerbit, atas persetujuan Penerbit, dengan memperhatikan

perlindungan data pribadi dan faktor keamanan dari Penerbit.

Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi kepada

Pemodal terkait identitas Penerbit, maka Penyelenggara wajib

memperingatkan Pemodal untuk menggunakan informasi

tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung

jawab atas penggunaan informasi tersebut.

c) Penyelenggara wajib memberitahukan kepada semua

stakeholder terkait Penerbit yang tidak melaksanakan

kewajibannya.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian

keterbukaan informasi lainnya akan diatur kemudian di dalam

pembaruan berkala Kode Etik.

h. LARANGAN PEMBERIAN INFORMASI YANG

MENYESATKAN

a) Setiap Penyelenggara dilarang menyampaikan informasi

dengan format, bentuk, atau metode yang menyesatkan
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Pengguna dalam proses penawaran produk, iklan, atau

informasi keuangan yang mempengaruhi keputusan dari

Pengguna.

b) Setiap Penyelenggara dilarang melakukan rekayasa atau

manipulasi data, termasuk:

i) Data terkait Penerbit (dengan atau tanpa persetujuan

Penerbit) yang memudahkan Penerbit mendapatkan

pendanaan urun dana;

ii) Data terkait kinerja perusahaan Penerbit;

iii) Data terkait jumlah Pemodal; dan

iv) Data terkait Pemodal.

c) Format, bentuk, atau metode yang menyesatkan Pengguna

sebagaimana dimaksud dalam butir (a) adalah:

i) Penggunaan sosok/tokoh pejabat negara, pemerintah,

atau pakar fiktif atau tiruan yang seolah-olah

mempromosikan (endorse) produk dan/atau layanan;

dan/atau

ii) Penggunaan data, statistik, atau riset yang tidak tepat,

tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

i. INFORMASI LAYANAN PENGADUAN

a) Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan nama resmi

perusahaan serta alamat kantor sesuai Surat Keterangan

Domisili Perusahaan (atau yang setara), surel, dan nomor

telepon kantor yang dapat dihubungi untuk pengaduan

Pengguna dan dalam hal terjadi perselisihan, serta

mencantumkan standar layanan untuk memproses pengaduan.

b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia dan

prosedur dalam melayani pengaduan dari Pengguna.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyajian informasi

pelayanan Pengguna akan diatur kemudian di dalam pembaruan

berkala Kode Etik.
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2. KEWAJIBAN VERIFIKASI DAN ASESMEN PENERBIT

a) Semua Penyelenggara wajib menggunakan metode asesmen sesuai

kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia.

3. PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK

a. ITIKAD BAIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN

DAN/ATAU KELALAIAN PENGURUS, PEGAWAI, DAN

SISTEM ELEKTRONIK

1) Setiap Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian

Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian

pengurus, pegawai, dan sistem elektronik dari Penyelenggara.

2) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dan sistem

untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah pemulihan

hak Pengguna dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian

dari pengurus, pegawai, atau sistem elektronik.

b. ITIKAD BAIK DALAM PENANGANAN DATA PRIBADI

1) Setiap Penyelenggara wajib memiliki itikad baik dalam setiap

pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi

Pengguna dan calon Pengguna.

2) Contoh kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan

data pribadi Pengguna yang dilakukan tanpa itikad baik antara

lain:

a) Dengan sengaja meminta data pribadi dari Pengguna

meskipun belum ada layanan yang dapat diberikan

kepada Pengguna tersebut;

b) Dengan sengaja mengumpulkan data pribadi yang tidak

relevan dengan layanan yang akan diberikan kepada

Pengguna;
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c) Mengumpulkan data pribadi di luar data yang sudah

disetujui untuk diberikan oleh Pengguna;

d) Menggunakan data pribadi untuk tujuan yang belum

diberitahukan atau tujuan yang berbeda dari yang

sebelumnya diberitahukan kepada Pengguna; dan

e) Mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Pengguna

meskipun Penyelenggara belum memiliki sistem

elektronik yang handal untuk melakukan kegiatan

tersebut.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan data pribadi dan

bentuk-bentuk praktik yang dilarang diatur di dalam Standar

Operasional Prosedur Perlindungan Data Pribadi.

Penyelenggara wajib mentaati Standar Operasional Prosedur

Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Layanan Urun Dana Indonesia dari waktu ke waktu.

c. ITIKAD BAIK DALAM DELISTING ATAU BANGKRUTNYA

USAHA

a) Pencairan likuiditasi aset yang masih dapat dicairkan setelah

semua kewajiban Penerbit telah dipenuhi.

d. ITIKAD BAIK PENGGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM

PENAGIHAN

a) Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak

ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah

terdaftar di Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau pihak

lain yang ditunjuk Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia

sesuai ketentuan dalam SOP Penanganan Penerbit Menunggak

dan Bermasalah. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan

jasa pelaksanaan penagihan juga diwajibkan untuk memperoleh
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sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Layanan Urun Dana Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia.

b) Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak

ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah

diakui untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan

lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembagian keuntungan.

c) Selain melakukan penagihan melalui penunjukkan pihak ketiga

perusahaan jasa pelaksanaan penagihan untuk tagihan yang

telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan

puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pembagian

keuntungan, Penyelenggara dapat juga:

(1) menunjuk kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum

yang tersedia untuk dan atas nama Pemodal kepada

Penerbit sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku; dan

(2) dalam hal pemberian pinjaman kepada penerima

pinjaman dilakukan dalam skema kerjasama (misalnya

kerjasama supply-chain atau distributor financing),

dimana terdapat kerjasama antara Penyelenggara,

Penerbit dan pihak ketiga yang merupakan

principal/supplier/vendor/bowheer/offtaker dari

Penerbit (selanjutnya disebut business partner), maka

penagihan dapat dilakukan oleh business partner

tersebut.

d) Setiap Penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga

perusahaan jasa pelaksanaan penagihan (baik orang

perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar

hitam yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia.
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e) Daftar hitam sebagaimana dimaksud diatas akan disusun

kemudian di dalam pembaruan berkala Kode Etik.

e. LARANGAN PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK DAN

MENTAL

a) Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemodal dilarang

melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan

mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau

merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerbit, di

dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik

terhadap Penerbit, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan

keluarganya.

b) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang

dilarang diatur di dalam SOP Penanganan Penerbit Menunggak

dan Bermasalah.

f. PENYELESAIAN ATAS PIHAK YANG MENINGGAL DUNIA

a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dalam hal

Penerbit meninggal dunia pada periode pelaporan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan kepentingan Pemodal dan Penerbit;

b) Setiap Penyelenggara wajib memiliki prosedur dalam

menangani dana yang diberikan oleh Pemodal dalam hal

Penerbit meninggal dunia;

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelesaian atas

Pemodal dan Penerbit yang meninggal dunia akan diatur

kemudian di dalam pembaruan berkala Kode Etik.

g. KEWAJIBAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM LITERASI

DAN INKLUSI KEUANGAN
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a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan

program-program yang mendukung agenda literasi dan inklusi

keuangan nasional.

b) Pelaksanaan program-program sebagaimana tersebut di atas

dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan

Penyelenggara lain dibawah koordinasi Asosiasi Layanan Urun

Dana Indonesia maupun inisiatif bersama dengan Otoritas Jasa

Keuangan.

h. PELAPORAN DATA  KEPADA PUSAT DATA

a) Setiap Penyelenggara wajib memberikan daftar hitam Penerbit

kepada Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia.

b) Setiap Penyelenggara wajib memberikan daftar Penerbit pada

masing-masing platform kepada Asosiasi Layanan Urun Dana

Indonesia agar tidak terjadi double listing.

c) Tata cara pelaporan data pada poin a dan b diatas, diatur oleh

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia dan dapat berubah

sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan unsur keamanan

data, kemudahan, dan efisiensi.

i. ITIKAD BAIK PENYELENGGARA YANG MENJADI

PENGURUS ALUDI

a) Proses rekomendasi calon Penyelenggara dilakukan oleh

Sekretariat ALUDI.

b) Setiap data yang diberikan saat proses rekomendasi hanya

dapat diakses oleh Sekretariat ALUDI dan OJK.

c) Pengurus ALUDI hanya memberikan persetujuan terhadap

Surat Rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat ALUDI.

d) Pengurus ALUDI dilarang mengakses data calon

Penyelenggara dan memanfaatkan data tersebut untuk

kepentingan apapun termasuk namun tidak terbatas pada:
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1. Meniru SOP calon Penyelenggara untuk diterapkan

dalam perusahaan Penyelenggara yang merupakan

Pengurus ALUDI tersebut.

2. Meniru bisnis model calon Penyelenggara untuk

diterapkan dalam perusahaan Penyelenggara yang

merupakan Pengurus ALUDI tersebut.

e) Pelanggaran atas butir 3 huruf d akan dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam butir 5

4. PLATFORM PENYELENGGARA

a) Website dan/atau aplikasi yang digunakan oleh Penyelenggara dalam

melaksanakan kegiatan SCF harus dimiliki sendiri.

b) Setiap data terkait penyelenggaraan SCF harus dimiliki oleh

Penyelenggara dan hanya dapat diakses oleh Penyelenggara tersebut.

c) Platform tidak boleh melakukan kegiatan bisnis lain selain SCCF.

Kegiatan bisnis lain termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pemasangan iklan; dan

2. Penawaran yang bertentangan atau diluar ketentuan POJK

57/2020.

5. SANKSI

a) Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kode

Etik akan dikenakan sanksi dengan kondisi sebagai berikut:

i) Surat pernyataan;

ii) Surat permohonan klarifikasi;

iii) Surat peringatan sebanyak dua kali, apabila masih terulang

maka berlaku ketentuan butir 5 huruf a angka v.

iv) Perintah kepada Penyelenggara untuk menggunakan audit

eksternal;

v) Laporan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara kepada

Otoritas Jasa Keuangan untuk pembekuan kegiatan
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Penyelenggara agar tidak menambah Penerbit hingga

permasalahan selesai;

vi) Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat; dan/atau

vii) Sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam Standar Operasional

Prosedur Perlindungan Data Pribadi atau peraturan lainnya dari

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia.

6. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan dalam Kode Etik ini berlaku sejak Kode Etik ini disahkan oleh

Pengurus Asosiasi. Kode Etik ini disusun dan berlaku mengikat bagi setiap

anggota Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, dan setiap pihak lainnya

yang mengikatkan diri.
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A. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan dan memperkuat pondasi industri securities crowdfunding

dalam segi perizinan, maka dalam hal ini Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)

berinisiasi membuat literatur terkait alur perizinan agar calon penyelenggara dan

penyelenggara dapat lebih mengerti standar operasional yang harus diterapkan didalam

industri securities crowdfunding sehingga pemulihan ekonomi dan pengembangan

UMKM/UKM dapat dilakukan lebih prudent.
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II. Penyelenggara

A. Pendaftaran

Kunjungi website ALUDI lalu lakukan proses pendaftaran pada website. Beberapa hal yang

harus diperhatikan saat melakukan pendaftaran pada websites:

1. Masukkan nama lengkap PIC yang mendaftar

2. Masukkan e-mail kantor (bukan e-mail pribadi PIC)

3. No. HP kantor (bukan no. hp PIC)

4. PIC yang mendaftar harus direksi (dikarenakan nantinya akan melakukan uploading

data-data perusahaan)

5. Setelah mendaftar, silahkan cek email untuk melakukan verifikasi
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Jika pendaftaran telah selesai dilakukan, tampilan layar akan berubah menjadi seperti

dibawah:

Ikuti langkah-langkah yang tertera pada laman tersebut dimulai dari sesi pendaftaran-tahap

I-Pembayaran_Tahap II-Visit-Pemberian Surat Rekomendasi.

B. Tahap I

Hal-hal yang dibutuhkan dalam proses Tahap I:

1. AKTA Pendirian Perusahaan

Tujuan kegiatan perusahaan harus untuk menyelenggarakan Securities Crowdfunding.

Jika tujuan kegiatan perusahaan tidak untuk menyelenggarakan Securities

Crowdfunding atau terdapat tujuan lain yang tercantum dalam akta maka harus

dilakukan perubahan Akta Pendirian.

2. KBLI

KBLI yang digunakan adalah 66118 tentang Securities Crowdfunding.

3. Modal disetor minimal 2,5 Milyar

Jika modal disetor tidak mencapai jumlah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan

Akta Pendirian.

4. SK Kumham Akta Pendirian
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(Silahkan dikirim melalui website ALUDI)

5. AKTA Perubahan 1

Tidak bersifat wajib kecuali terdapat beberapa hal yang harus dimuat dalam Akta

Pendirian akan tetapi belum dimuat atau tidak sesuai.

6. SK Kumham AKTA Perubahan 1

Tidak bersifat wajib kecuali terdapat perubahan Akta Pendirian. (Silahkan dikirim

melalui e-mail (hello@aludi.id)

7. AKTA Perubahan 2

Tidak bersifat wajib kecuali terdapat beberapa hal yang harus dimuat dalam Akta

Perubahan I. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

8. SK Kumham AKTA Perubahan 2

Tidak bersifat wajib kecuali terdapat perubahan Akta Perubahan I. (Silahkan dikirim

melalui e-mail (hello@aludi.id)

9. Data Pemegang Saham Perorangan

Data yang dibutuhkan terdiri dari:

- Fotokopi KTP / Tanda Pengenal

- Fotokopi NPWP

- Daftar Riwayat Hidup

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

10. Data Pemegang Saham Badan Hukum

Jika ada, data yang dibutuhkan terdiri dari:

- Dokumen Legal Standar Perusahaan

- Fotokopi KTP pejabat yang berwenang mewakili perusahaan

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

11. Data Pemegang Saham Pemerintah Pusat

Harus memberikan pemberitahuan apabila terdapat pemegang saham yang merupakan

Pemerintah Pusat. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

12. Data Pemegang Saham Pemerintah Daerah

Harus memberikan pemberitahuan apabila terdapat pemegang saham yang merupakan

Pemerintah Daerah. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

13. Data Direksi dan Dewan Komisaris

Data yang dibutuhkan terdiri dari:
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- Fotokopi KTP / Tanda Pengenal

- Fotokopi NPWP

- Daftar Riwayat Hidup

- Fotokopi KITAS / KITAP (khusus bagi WNA)

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

14. NIB / TDP / SIUP

Bukti keterangan domisili yang nanti diberikan harus sesuai dengan NIB yang akan

diberikan juga nantinya. Hal tersebut ditujukan untuk kepastian domisili tempat usaha

dari Penyelenggara yang akan mendaftar nantinya. (Silahkan dikirim melalui e-mail

(hello@aludi.id)

15. NPWP Penyelenggara

NPWP harus diberikan di website ALUDI dalam bentuk foto. (Silahkan dikirim

melalui e-mail (hello@aludi.id)

16. Bukti Tanda Terdaftar dari Kominfo (TDP PSE)

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

17. Struktur Organisasi Perusahaan

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

18. Surat Keterangan Domisili

Harus sama lokasinya dengan lokasi yang tertera dalam NIB. (Silahkan dikirim

melalui e-mail (hello@aludi.id)

19. Bukti Kepemilikan Kantor (Perjanjian Sewa / Sertifikat kepemilikan Gedung)

Harus sama dengan lokasi yang tertera dalam NIB. (Silahkan dikirim melalui e-mail

(hello@aludi.id)

20. Daftar Inventaris dan Peralatan Kantor

Berisikan inventaris dan peralatan yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan

operasional sebagai Penyelenggara. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

21. Bukti Keahlian Tenaga Ahli Keuangan & Review Bisnis Penerbit

Sertakan bukti sebagai bentuk validasi keahlian yang menyatakan bahwa PIC tersebut

mampu menelaah calon Penerbit dan ahli dalam bidang keuangan dengan bukti:

- sertifikat s1 dalam bidang tersebut;

- sertifikat; atau

- CV.
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(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

22. Bukti Keahlian Tenaga Ahli IT & Sistem Elektronik

Sertakan bukti sebagai bentuk validasi keahlian yang menyatakan bahwa PIC tersebut

merupakan ahli dalam bidang IT & Sistem Elektronik dengan bukti:

- sertifikat s1 dalam bidang tersebut;

- sertifikat; atau

- CV.

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

23. Rencana Kerja Perusahaan 1 - 3 Tahun Pertama

Dicantumkan dalam bentuk:

- Power point (PPT); atau

- Pitch Deck.

Yang memuat setidak-tidaknya rencana bisnis kedepan dan fokus UMKM yang akan

dituju. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

24. Company Profile

Memuat setidak-tidaknya:

- Sejarah perusahaan; dan

- Visi-misi.

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

25. Surat Keterangan Patuh Terhadap Peraturan OJK dan ALUDI

Surat pernyataan Patuh termasuk kedalam penandatanganan patuh terhadap Kode Etik

ALUDI. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

C. Pembayaran

Rp 20.000.000,- per tahun. Bukti pelunasan pembayaran harus di upload ke dalam

website ALUDI.

D. Tahap II

1. Sertifikat Keanggotaan ALUDI

Calon Penyelenggara dapat menjadi anggota ALUDI setelah melakukan pembayaran.

Beberapa keuntungan menjadi anggota ALUDI antara lain:

- Mendapatkan harga khusus jika ingin memakai:
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1. konsultan pendamping ISO27001

2. Badan sertifikasi

3. KYC & Digital Signature

4. Notaris

- List calon Penerbit dari Partner ALUDI

- Data industri SCF

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

2. Form Hasil Site Visit

Akan diisi oleh ALUDI saat melakukan visit ke kantor Calon Penyelenggara

3. Histori Perusahaan/ atau profil pendiri

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

4. Pengalaman Pendiri di sektor usaha

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

5. Penjelasan singkat bisnis Model Perusahaan

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

6. Penjelasan singkat rencana kedepan, sektor usaha yang ditargetkan

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

7. Anggota Tim Management

Harus ada tim management saat mendaftarkan diri menjadi Calon Penyelenggara.

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

8. Anggota IT programming

Harus ada tim IT programming saat mendaftarkan diri menjadi Calon Penyelenggara.

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

9. Anggota Operations

Harus ada tim Operations saat mendaftarkan diri menjadi Calon Penyelenggara.

(Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)
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PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARA

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar prosedur yang rinci dan bersifat teknis.

Setiap prosedur yang diuraikan harus ditulis secara teliti agar menutup kemungkinan

variasi-variasi yang berbeda dalam praktik operasional.

1. Halaman Judul (Cover)

Halaman pertama Standar Operasional Prosedur (SOP) sekurang-kurangnya berisi

informasi mengenai:

● Judul SOP

● Nama Perusahaan

● Tahun Pembuatan

● Alamat Perusahaan

2. Tanda keputusan persetujuan pimpinan Perusahaan/Lembaga/Instansi

SOP yang menjadi pedoman bagi penerbit dan/atau pegawai dari

Perusahaan/Lembaga/Instansi terkait, maka OP harus memiliki legalitas dan kekuatan

hukum. Peletakan tanda legalitas dan kekuatan hukum dapat dituliskan pada halaman

judul ataupun setelah halaman judul dengan membubuhkan tanda tangan dari

pimpinan Perusahaan/Lembaga/Instansi ataupun pejabat dan/atau unit tugas yang

bertanggung jawab.

3. Riwayat Perubahan

SOP bukanlah satu aturan rigid yang statis. Seiring berjalannya waktu tentu ada

perubahan-perubahan untuk menyelaraskan SOP tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Oleh karenanya SOP perlu memuat halaman khusus yang merekam riwayat

perubahan SOP tersebut. Pada halaman ini cukup dibuatkan tabel yang isinya

setidaknya memuat beberapa kolom yang masing-masing berisikan Versi,

Penyusun/Pelaksana Revisi, Tanggal Revisi, Keterangan Perubahan, Bab, dan

Halaman.

4. Ruang Lingkup

SOP berisi pengaturan-pengaturan khusus yang mengatur mengenai standar prosedur

dari hal-hal tertentu. Tiap SOP harus memiliki ruang lingkup yang jelas agar pembaca
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dapat mengetahui secara garis besar apa saja yang diatur di dalam SOP tersebut. Tiap

SOP yang dibuat oleh Penyelenggara memiliki ruang lingkupnya sendiri yang berbeda

satu sama lain.

a. SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan Pengguna

Ruang lingkup SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan

Pengguna setidaknya meliputi aturan terkait pengoperasian pelayanan bagi

pengguna layanan urun dana serta mekanisme penanganan dan penyelesaian

aduan dari pengguna.

b. SOP APU-PPT

Ruang lingkup SOP APU-PPT setidaknya meliputi Kewajiban Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di

Sektor Jasa Keuangan, Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris,

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT, Unit Kerja Khusus,

Kebijakan dan Prosedur, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pemilik Manfaat

(Beneficial Owner), Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna dan Pengguna,

Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Identifikasi

dan Verifikasi Calon Pengguna dan Pengguna Berisiko Tinggi, Pelaksanaan

CDD oleh Pihak Ketiga, Pengkinian dan Pemantauan, Penatausahaan

Dokumen, Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen, serta Sumber

Daya Manusia dan Pelatihan.

c. SOP Pasar Sekunder

Ruang lingkup SOP Pasar Sekunder setidaknya meliputi Aturan Terkait

Perdagangan Efek Pasar Sekunder, Mekanisme Perdagangan Efek di Pasar

Sekunder, Biaya Transaksi, dan Channel Komunikasi.

d. SOP Penerbit

Ruang lingkup SOP Penerbit setidaknya meliputi Privasi dan Keamanan Data,

Layanan Pengguna, Risiko dan Pertanggungjawaban/Penyangkalan

(Disclaimer), Hak dan Kewajiban Penerbit, Hak dan Kewajiban

Penyelenggara, Penawaran Efek, Pembelian Efek, Dana dan Efek, Hak

Kekayaan Intelektual, Keadaan Kahar, dan Permasalahan Hukum.

e. SOP Prospektus

Ruang lingkup SOP Prospektus yang terdiri:
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a. Prospektus Saham

meliputi Informasi pada Bagian Kulit Muka Prospektus (Optional),

Peringatan, Industri dan Proyek, Laporan Kinerja dan Finansial,

Legalitas dan Lainnya, Risiko dan Mitigasi.

b. Prospektus Obligasi & Sukuk

meliputi informasi Bagian Kulit Muka Prospektus (Optional),

Peringatan, Industri dan Proyek, Laporan Kinerja dan Finansial,

Jaminan, Ikhtisar Hak Pemegang Efek bersifat Utang, Legalitas dan

Lainnya, serta Risiko dan Mitigasi.

f. SOP Obligasi dan Sukuk

Ruang lingkup yang diatur dalam SOP Obligasi dan Sukuk ini setidaknya

meliputi Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Batasan Penawaran Efek dan

Penghimpunan Data, Masa Penawaran, Penyerahan Dana dan Efek,

Penawaran Bertahap, Laporan, Laporan Penerbit, Proyek, Sanksi,

Kepemilikan Efek Syariah oleh Pemodal, Penerbitan Sukuk Menggunakan

Akad Mudharabah, Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Musyarakah,

Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Murabahah, Penerbitan Sukuk

Menggunakan Akad Salam, Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Salam.

5. Tujuan

SOP sebagai suatu

a. SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan Pengguna

SOP ini setidaknya bertujuan untuk SOP ini setidaknya bertujuan untuk

mencegah adanya tindakan yang merugikan pengguna agar segala kepentingan

pengguna terlindungi serta mensosialisasikan mekanisme pengaduan oleh

pengguna terkait layanan urun dana yang digunakannya.

b. SOP APU-PPT

SOP ini setidaknya bertujuan untuk menerapkan program anti pencucian uang

dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dalam rangka meminimalisir

potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari yang didasarkan pada
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pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. SOP Pasar Sekunder

SOP ini setidaknya bertujuan untuk memastikan agar segala aktivitas

penyelenggaraan urun dana dalam hal mekanisme pasar sekunder dapat

berjalan dengan baik dan lancar, menyesuaikan kebijakan dan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh Manajemen.

d. SOP Penerbit

SOP ini setidaknya bertujuan untuk memastikan agar segala aktivitas

penyelenggaraan urun dana dalam hal penelaahan dokumen penawaran efek

Calon Penerbit dari awal hingga selesai dapat berjalan dengan baik dan lancar,

menyesuaikan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Manajemen.

e. SOP Prospektus

SOP ini setidaknya bertujuan untuk agar segala aktivitas penyelenggaraan

urun dana dalam hal prospektus baik prospektus saham ataupun prospektus

obligasi dan sukuk dapat berjalan dengan baik dan lancar, menyesuaikan

kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Manajemen.

f. SOP Obligasi dan Sukuk

SOP ini setidaknya bertujuan untuk memberikan pedoman tata kelola yang

baik bagi penyelenggaraan penawaran efek bersifat utang atau Sukuk oleh

pelaku usaha agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan

peraturan perundang-undangan serta mendorong pengembangan kualitas dan

efektivitas produk investasi syariah di Pasar Modal.

6. Referensi

SOP yang dibuat oleh Penyelenggara tidaklah berdasar rekaan atau karangan dari

Penyelenggara belaka. SOP tersebut harus berdasar pada ketentuan dan peraturan

yang lebih tinggi dan memiliki

a. SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan Pengguna
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Referensi yang mendasari SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan

Aduan Pengguna setidaknya meliputi:

● Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa

Keuangan (“SEOJK 17/2018”).

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (“POJK

18/2018”)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang

Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa

Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.94/2020 tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi (“POJK Layanan Urun Dana”).

b. SOP APU-PPT

Referensi yang mendasari SOP APU-PPT setidaknya meliputi:

● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

● Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi.

c. SOP Pasar Sekunder

Referensi yang mendasari SOP Pasar Sekunder setidaknya meliputi:
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● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi.

● Surat Keputusan Direksi PT BEI Perihal Peraturan No. II-A tentang

Pedoman Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

● Surat Keputusan Direksi PT BEI Perihal Perubahan Peraturan No. II-A

tentang Pedoman Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

d. SOP Penerbit

Referensi yang mendasari SOP Penerbit setidaknya meliputi:

● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

○ Mengatur terkait dengan syarat dan ketentuan bagi pihak yang

ingin membuat perjanjian baku atau klausula baku.

● Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

○ Pasal 49: Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah pada

tingkat pertama.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas

○ Pasal 52: Mengatur terkait hak pemilik saham pada umumnya

atau saham biasa.

○ Pasal 53: Klasifikasi saham dan hak pemiliknya.

● POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan

Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

○ Pasal 1: mengatur terkait dengan istilah-istilah yang digunakan

dalam POJK No. 57/POJK.04/2020.

● Pasal 2: Pengertian kegiatan Layanan Urun Dana.

● Pasal 3: Penjelasan bahwa penawaran Efek oleh Penerbit

melalui Layanan Urun Dana bukan penawaran umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
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● Pasal 33: Batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun

Dana oleh Penerbit selama 12 bulan paling banyak

Rp10.000.000.000,00.

● Pasal 34: Penetapan jumlah minimum dana yang harus

diperoleh.

● Pasal 37: Mengatur terkait kewajiban penggunaan escrow

account.

● Pasal 38: Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan

Urun Dana berupa Sukuk, escrow account sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menggunakan bank

syariah.

● Pasal 39: OJK dapat menetapkan cara penyetoran lain dalam

melakukan pembelian Efek selain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37.

● Pasal 56: Mengatur terkait syarat dan ketentuan Pemodal.

● Pasal 58: Mengatur terkait jangka waktu pembatalan rencana

pembelian Efek oleh Pemodal dan kewajiban pengembalian

dana oleh Penyelenggara.

● Pasal 64: Mengatur terkait kebolehan digunakannya perjanjian

baku antara Penyelenggara dengan Pengguna serta menjelaskan

ketentuan apabila terdapat pemberian kuasa baik untuk rapat

umum pemegang saham maupun kepentingan Pemodal lainnya

dalam hal sebagai pemegang Efek bersifat utang atau sukuk.

● Pasal 66: Mengatur terkait kewajiban Penyelenggara dan

Pengguna untuk memitigasi risiko

● Pasal 70: Mengatur terkait hal-hal yang berkaitan dengan

kerahasiaan data baik informasi apa yang harus dirahasiakan,

prosedur kerahasiaan data dan pemberitahuan apabila terjadi

kegagalan dalam melakukan kerahasiaan data.

● Pasal 72: Mengatur terkait dengan prinsip-prinsip dasar

perlindungan Pengguna yang harus dijunjung tinggi oleh

Penyelenggara dalam Layanan Urun Dana
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● Pasal 78: Mengatur terkait dengan kebolehan untuk

menggunakan perjanjian baku dan larangan dalam pembuatan

perjanjian baku oleh Penyelenggara

● Pasal 79: Mengatur terkait dengan pertanggungjawaban

Penyelenggara apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang

diakibatkan oleh pihak Penyelenggara itu sendiri baik direksi,

pegawai, atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

● Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

○ Menjelaskan terkait syarat sahnya perjanjian.

● Buku: Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap

(2016)

○ Menjelaskan terkait dengan hak pemegang saham

berdasarkan klasifikasi saham yang dimiliki.

● Website: Penyelenggara yang sudah memiliki izin OJK per

tanggal 31 Juli 2021

○ Petunjuk dalam perumusan Syarat dan Ketentuan

● Fatwa MUI

○ Menjelaskan prinsip-prinsip dan istilah-istilah syariah

yang digunakan dalam layanan urun dana berbasis

syariah

e. SOP Prospektus

Referensi yang mendasari SOP Prospektus setidaknya meliputi:

Prospektus Saham

● POJK 57/POJK.04/2020

01. Pasal 1 angka 5: Pengertian Penyelenggara Layanan Urun Dana

02. Pasal 27: Mengatur Penyelenggara untuk memuat peringatan

dalam situs web.

03. Pasal 43: Mengatur pelaksanaan perdagangan Efek.

04. Pasal 47 ayat (1): Mengatur dokumen-dokumen yang harus

diberikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara dalam halnya

efek yang ditawarkan pada Layanan Urun Dana.
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05. Pasal 47 ayat (2): Menjelaskan terkait dengan persetujuan

RUPS untuk peningkatan modal, kebijakan dividen, dan

mekanisme penetapan harga.

06. Penjelasan Pasal 66: Menjelaskan risiko-risiko yang mungkin

muncul dalam kegiatan Layanan Urun Dana

● POJK 09/POJK.04/2017

01. Pasal 22: Mengatur terkait dengan risiko-risiko yang harus

dicantumkan di dalam Prospektus

● POJK 35/POJK.04/2017

01. Pasal 2 ayat (1) huruf b nomor 3: Rasio Keuangan dalam Efek

berupa saham yang merupakan syariah.

● Fatwa DSN-MUI

01. No. 123/DSN-MUI/XI/2018: Menjelaskan penggunaan dana

halal dan non-halal yang terdapat dalam laporan keuangan

perusahaan syariah.

● Prospektus Penyelenggara: Petunjuk dalam perumusan SOP

Prospektus

Prospektus Obligasi dan Sukuk

● POJK 57/POJK.04/2020

01. Pasal 1 angka 5: Pengertian Penyelenggara Layanan Urun

Dana.

02. Pasal 27: Mengatur Penyelenggara untuk memuat peringatan

dalam situs web.

03. Pasal 43: Mengatur pelaksanaan perdagangan Efek.

04. Pasal 47 ayat (1): Mengatur dokumen-dokumen yang harus

diberikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara dalam halnya

efek yang ditawarkan berupa obligasi atau sukuk.

05. Pasal 47 ayat (3): Mengatur dokumen-dokumen yang harus

diberikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara dalam halnya

efek yang ditawarkan berupa obligasi atau sukuk.

06. Pasal 57: Menjelaskan aturan penjaminan dalam hal efek yang

diterbitkan berupa surat utang atau obligasi.
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07. Penjelasan Pasal 66: Menjelaskan risiko-risiko yang mungkin

muncul dalam kegiatan Layanan Urun Dana

● POJK 09/POJK.04/2017

01. Pasal 22: Mengatur terkait dengan risiko-risiko yang harus

dicantumkan di dalam Prospektus

● Prospektus Penyelenggara

01. Petunjuk dalam perumusan SOP Prospektus

f. SOP Obligasi dan Sukuk

Referensi yang mendasari SOP Obligasi dan Sukuk setidaknya meliputi:

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (“UU Nomor 8 Tahun 1995”)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (“POJK 18/2015”)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk (“POJK

3/2018”)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 16/2021”)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum

Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK

7/2017)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.94/2020 tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi (“POJK 57/2020”)

● Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli

Syariah Pasar Modal (“POJK 5/2021”)
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● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor

32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah (“Fatwa DSN-MUI

Nomor 32 Tahun 2002”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.

117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (“Fatwa DSN-MUI

No. 117 Tahun 2018”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (“Fatwa DSN-MUI

No. 40 Tahun 2003”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.

80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa

Efek (“Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui

Layanan Urun dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah (“Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk (“Fatwa DSN-MUI No. 137

Tahun 2020”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk

Reksa Dana Syariah (“Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

(“Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (“Fatwa

DSN-MUI No. 115 Tahun 2017”)
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● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (“Fatwa DSN-MUI

No. 9 Tahun 2000”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (“Fatwa DSN-MUI No.

112 Tahun 2017”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah (“Fatwa DSN-MUI No.

114 Tahun 2017”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (“Fatwa

DSN-MUI No. 8 Tahun 2000”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (“Fatwa DSN-MUI No. 4

Tahun 2000”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah (“Fatwa

DSN-MUI No. 111 Tahun 2017”)

● Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (“Fatwa DSN-MUI

No. 5 Tahun 2000”)

7. Definisi

Meskipun penjelasan di dalam SOP sudah dibuat dengan sangat jelas, tetapi tentu saja

tetap ada hal-hal yang kurang dapat dipahami bagi pembacanya. Hal-hal tersebut

adalah berkaitan dengan istilah-istilah yang muncul dalam SOP tersebut. Oleh

karenanya penting untuk menjelaskan terlebih dahulu di awal terkait definisi-definisi

dari istilah-istilah yang muncul di dalam SOP tersebut. Tiap SOP yang dibuat oleh

Penyelenggara memiliki

1. SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan Pengguna
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Definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan di dalam SOP Pelayanan

terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan Pengguna yang dibuat setidaknya

memuat istilah-istilah berikut:

● Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.

● Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah penerbit dan pemodal.

● Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan

hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui

Layanan Urun Dana.

● Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui

Layanan Urun Dana.

●   Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya.

● Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah

Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang

Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian,

Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana,

Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT

Permodalan Nasional Madani (Persero), dan LJK lainnya yang

melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan

dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan
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usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

● Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen baik lisan atau

tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian

materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena tidak

dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah

disepakati.

● Layanan Pengaduan adalah layanan yang disediakan oleh PUJK untuk

mengupayakan penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan.

● Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran

penyelesaian akhir dari PUJK kepada Konsumen secara lisan atau

tertulis.

● Transaksi Keuangan adalah pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa

keuangan PUJK dan/atau pihak lain yang ditawarkan melalui PUJK.

● Pengaduan Berindikasi Sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan

Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi

kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena

PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan

yang telah disepakati.

● Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian ungkapan

oleh Konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan

oleh LJK yang diduga terjadi karena kesengajaan atau kelalaian LJK.

● Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah

melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh

adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara

langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian

dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

● Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau

memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.

● Perwakilan Konsumen adalah pihak yang bertindak untuk dan atas

nama Konsumen dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Konsumen.
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● Fasilitasi adalah upaya penyelesaian Sengketa dengan mempertemukan

Konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara

mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian Sengketa

yang hasilnya dituangkan dalam akta kesepakatan atau berita acara

fasilitasi.

● Fasilitasi Secara Terbatas adalah upaya penyelesaian Sengketa dengan

mempertemukan Konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang

permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan

penyelesaian Sengketa tanpa adanya akta kesepakatan atau berita acara

fasilitasi.

● Fasilitator adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Fasilitasi.

● Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan

hasil pemberian Fasilitasi yang bersifat final dan mengikat bagi

Konsumen dan PUJK.

● Berita Acara adalah dokumen tertulis yang memuat ketidaksepakatan

hasil Fasilitasi.

2. SOP APU-PPT

Definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan di dalam SOP APU-PPT yang

dibuat setidaknya memuat istilah-istilah berikut:

● Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

[Pasal 1 angka 1 POJK 12/2017]

● Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah PJK di sektor perbankan, PJK

di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

[Pasal 1 angka 2 POJK 12/2017]

● Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek

yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada
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Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. [Pasal

1 angka 1 POJK 57/2020]

● Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari

Efek. [Pasal 1 angka 2 POJK 57/2020]

● Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,

dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa

keuangan. [Pasal 1 angka 3 POJK 57/2020]

● Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. [Pasal

1 angka 4 POJK 57/2020]

● Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. [Pasal 1 angka 5

POJK 57/2020]

● Calon Pengguna adalah pihak yang akan menggunakan jasa

Penyelenggara. [Pasal 1 angka

● Pengguna adalah Penerbit dan Pemodal. [Pasal 1 angka 6 POJK

57/2020]

● Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan

hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui

Layanan Urun Dana. [Pasal angka 7 POJK 57/2020]

● Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui

Layanan Urun Dana. [Pasal 1 angka 8 POJK 57/2020]

● Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa,

dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,

termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi

dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk. [Pasal 1 angka 9

POJK 57/2020]
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● Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang

bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak

terbagi (syuyu’), atas aset yang mendasarinya. [Pasal 1 angka 10 POJK

57/2020]

● Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian,

perusahaan efek, dan pihak lain. [Pasal 1 angka 11 POJK 57/2020]

● Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya. [Pasal 1 angka 12 POJK 57/2020]

● Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai

kustodian. [Pasal 1 angka 13 POJK 57/2020]

● PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan

kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek,

dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi

kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. [Pasal 1 angka 4 POJK

12/2017]

● PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank adalah perusahaan

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana

pensiun lembaga keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, perusahan

modal ventura (PMV), perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga

keuangan mikro (LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam
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ketentuan peraturan perundang-undangan di Industri Keuangan Non

Bank. [Pasal 1 angka 5 POJK 12/2017]

● Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. [Pasal 1 angka 6 POJK

12/2017]

● Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme. [Pasal 1 angka 7

POJK 12/2017]

● Walk in Customer (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di

sektor perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak memiliki

rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal

tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau

penugasan dari Pengguna untuk melakukan transaksi atas kepentingan

Pengguna. [Pasal 1 angka 10 POJK 12/2017]

● Uji Tuntas Pengguna (Customer Due Diligence) yang selanjutnya

disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan

pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk memastikan

transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi

Calon Pengguna, Pengguna, atau WIC. [Pasal 1 angka 11 POJK

12/2017]

● Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya

disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan

Penyelenggara terhadap Calon Pengguna, WIC, atau Pengguna, yang

berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi. [Pasal

1 angka 12 POJK 12/2017]

● Pengguna Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Pengguna

yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap

memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. [Pasal 1 angka 13 POJK

12/2017]
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● Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang, yakni:

○ Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna yang

bersangkutan;

○ Transaksi keuangan oleh Pengguna yang patut diduga

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak

pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana Pencucian Uang;

○ Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan

dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

○ Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk

dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga

berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu juga transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme,

yakni:

○ Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau

yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak

pidana terorisme; atau

○ Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan

daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

[Pasal 1 angka 14 POJK 12/2017, Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun

2010, dan Pasal 1 angka 6 UU No. 9 Tahun 2013]

● Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
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pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. [Pasal 1

angka 15 POJK 12/2017]

● Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian

Uang. [Pasal 1 angka 16 POJK 12/2017]

● Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

dan PPT) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. [Pasal 1 angka 17 POJK

12/2017]

● Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar. [Pasal 1 angka 18 POJK 12/2017]

● Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

[Pasal 1 angka 19 POJK 12/2017]

● Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang:

○ berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan

dengan rekening Nasabah/ Pengguna;

○ merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang

ditempatkan pada Penyelenggara (ultimately own account);

○ mengendalikan transaksi Nasabah/ Pengguna;

○ memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;

○ mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal

arrangement); dan/atau

○ merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui

badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. [Pasal 1 angka 20

POJK 12/2017]

● Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang

terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal person) maupun
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bukan badan hukum, antara lain: perusahaan, yayasan, koperasi,

perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat

atau organisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan. [Pasal 1

angka 21 POJK 12/2017]

● Rekomendasi Financial Action Task Force (Rekomendasi FATF)

adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. [Pasal 1 angka 22

POJK 12/2017]

● Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau

teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:

○ terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang;

○ dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime); dan/atau

○ dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. [Pasal 1

angka 23 POJK 12/2017]

● Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person)

yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:

○ PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan

fungsi penting (prominent function) oleh negara lain (asing), seperti

kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah

senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum,

eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat

penting dalam partai politik;

○ PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk

melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti

kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah

senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum,

eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat

penting dalam partai politik; dan

○ Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting

(prominent function) oleh organisasi internasional, seperti senior

manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan
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anggota dewan atau fungsi yang setara. [Pasal 1 angka 26 POJK

12/2017]

● Konglomerasi Keuangan (Financial Group) adalah PJK yang berada

dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan

dan/atau pengendalian. [Pasal 1 angka 34 POJK 12/2017]

3. SOP Pasar Sekunder

Definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan di dalam SOP Pasar Sekunder

yang dibuat setidaknya memuat istilah-istilah berikut:

● Auto Rejection adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap

penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke

JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek yang

ditetapkan oleh Bursa.

● Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk

berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang

dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.

● Harga Pembukaan (Opening Price) adalah Harga yang terbentuk pada

saat sesi Pra-pembukaan.

● Harga Penutupan (Closing Price) adalah Harga yang terbentuk pada

saat Pra-penutupan atau harga perdagangan terakhir jika tidak terdapat

harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan.

● Harga Previous adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.

● Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang

Efeknya tercatat di Bursa.

● Pra-pembukaan (Pre-opening) adalah sesi awal waktu perdagangan di

Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh

Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau

permintaan beli suatu saham sehingga dimungkinkan terjadinya

pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut berdasarkan harga

terbaik dan volume terbanyak (call auction).

● Pra-penutupan (Pre-closing) adalah sesi perdagangan di Pasar Reguler

pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek

untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek
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Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga

Penutupan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik

dan volume terbanyak (call auction).

● Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari

Efek.

● Penyelenggara adalah penyelenggara Layanan Urun Dana (LUD)

berbentuk perseroan terbatas (PT)

● Pengunjung adalah kategori pengguna yang belum melakukan proses

registrasi sebagai anggota.

● Anggota belum terverifikasi adalah pengguna yang sudah melakukan

proses registrasi sebagai anggota di platform penyelenggara, tapi belum

melakukan proses verifikasi dan pembukaan akun pemodal/penerbit.

● Anggota yang sudah terverifikasi / Calon Pemodal adalah anggota

yang sudah melakukan proses verifikasi akun di platform penyelenggara

maupun proses pembukaan akun pemodal individu atau institusi tapi

belum melakukan pembelian efek Penerbit

● Anggota yang sudah terverifikasi/ Calon Penerbit adalah anggota

yang sudah melakukan proses verifikasi akun di platform penyelenggara

maupun proses pembukaan akun penerbit tapi belum mendapatkan

pendanaan atas penawaran efek.

● Pemodal adalah calon pemodal yang telah membuka akun pemodal

individu/institusi, dan dapat telah melakukan pembelian efek Penerbit

melalui Layanan Urun Dana (POJK 57/2020 Pasal 1)

● Penerbit adalah calon penerbit yang telah membuka akun penerbit, dan

telah melakukan penawaran efek melalui platform Penyelenggara dan

merupakan badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum

maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan

Urun Dana (POJK 57/2020 Pasal 1)

● ESCROW Account adalah rekening bersama yang dimiliki oleh

penyelenggara dengan Penerbit untuk menampung dana hasil pembelian
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saham selama masa penawaran sebelum diserahkan kepada Calon

Penerbit apabila masa penawaran berhasil.

● Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa,

dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,

termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi

dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.

● Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian,

perusahaan efek, dan pihak lain.

● KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian,

Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

● Bank Kustodian adalah partisipan (anggota) KSEI yang memberikan

jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa

lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain,

menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang

menjadi nasabahnya.

● SRE (Sub Rekening Efek) adalah rekening efek yang digunakan untuk

menyimpan portofolio saham atas nama pemodal yang dicatatkan pada

KSEI.

● SID (Single Investor Identification) adalah nomor tunggal identitas

investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh KSEI.

● Pembatasan otomatis adalah penolakan secara otomatis oleh Platform

terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang

dimasukkan ke Platform akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah

Efek yang ditetapkan oleh Bursa.

● Permintaan Terbaik adalah penawaran jual dengan harga terendah atas

suatu Efek pada Daftar Pesanan.

● Penawaran Terbaik adalah permintaan beli dengan harga tertinggi atas

suatu Efek pada Daftar Pesanan.

● KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
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● Daftar Pesanan adalah daftar seluruh penawaran jual dan/atau

permintaan beli atas suatu Efek yang disampaikan ke Platform yang

belum diperjumpakan dan diurutkan berdasarkan prioritas harga dan

prioritas waktu.

● Penawaran Jual adalah pesanan jual atas suatu Efek pada harga dan

volume tertentu yang disampaikan ke Platform.

● Permintaan Beli adalah pesanan pembelian atas suatu Efek pada harga

dan volume tertentu yang disampaikan ke Platform.

● Pesanan adalah penawaran jual dan/atau permintaan beli yang

disampaikan ke Platform.

4. SOP Penerbit

Definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan di dalam SOP Penerbit yang

dibuat setidaknya memuat istilah-istilah berikut:

● POJK Layanan Urun Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 57/POJK.04/2018 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi, berikut setiap perubahannya dari

waktu ke waktu dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan sehubungan dengan aturan tersebut (POJK 57/POJK.04/2020)

● Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah

Penyelenggaraan layanan penawaran Efek yang dilakukan oleh Penerbit

untuk menjual Efek secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan

sistem elektronik yang bersifat terbuka.

● Penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana adalah

mekanisme penerbitan Efek syariah oleh Penerbit kepada Pemodal

melalui layanan urun dana yang memenuhi ketentuan dan kriteria

berdasarkan prinsip syariah (Fatwa MUI) [SYARIAH]

● Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari

Efek. (POJK 57/POJK.04/2020)
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● Efek Syariah adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan

prinsip syariah. (Fatwa MUI) [SYARIAH]

● Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas

bagian kepemilikannya tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama. (Fatwa

MUI)

● Sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan

mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya

(musya’) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk/ashul al-shukuk)

setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya

penggunaan dana sesuai peruntukannya. (Fatwa MUI) [SYARIAH]

● Aset Sukuk (Ushul al-Shukuk) adalah aset yang menjadi dasar

penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (al-a'yan), nilai

manfaat atas aset berwujud (manafi' al-a'yan), jasa (al-khidmaat), aset

proyek tertentu (maujudat masyru' mu’ayyan) dan/atau aset kegiatan

investasi yang telah ditentukan (nasyath istitsmar khashsh). (Fatwa

MUI) [SYARIAH]

● Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengunjung

Platform dan/atau Pengguna Platform kepada Penyelenggara Platform

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa

pelanggaran Syarat dan Ketentuan.

● Lot adalah satuan jumlah saham yang dibeli atau dijual dalam satu

transaksi yang merupakan kelipatan minimum pembelian Lembar

Saham.

● Penawaran Saham adalah suatu usaha Penggalangan Dana baik secara

perdana atau setelahnya untuk maksud dan tujuan tertentu yang

dilakukan oleh Penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada

Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

● Pencairan Dana adalah tindakan Penyelenggara Platform mengalihkan

(transfer) Dana yang terkumpul dalam:

a. Escrow atas nama Pemodal, kepada rekening asal Pemodal;

atau
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b. Escrow atas nama Penerbit, ke rekening tujuan yang telah

ditunjuk Penerbit pada saat pendaftaran yang dilakukan atas

permohonannya.

● Penggalangan Dana adalah proses pengumpulan Dana dari Pemodal

oleh Penerbit dengan menawarkan Efek.

● Rekening Escrow adalah rekening pada Platform yang disediakan oleh

Penyelenggara Platform atas pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna

Platform sebagai layanan keuangan elektronik dalam jaringan untuk

melakukan penampungan dan/atau penyaluran Dana.

● Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. (POJK No.

57/POJK.04/2020)

● Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan

hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui

Layanan Urun Dana. (POJK 57/POJK.04/2020)

● Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui

Layanan Urun Dana. (POJK 57/POJK.04/2020)

● Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian,

perusahaan Efek, dan pihak lain.

● Pengguna adalah Penerbit dan Pemodal. (POJK 57/POJK.04/2020)

● Akun adalah akun milik masing-masing Pemodal atau Penerbit yang

digunakan untuk mengakses dan/atau fitur-fitur di Platform

Penyelenggara.

● Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta

lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima

dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. (POJK No.

27/POJK.04/2019)
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● Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha

sebagai Kustodian. (POJK No. 27/POJK.04/2019)

● Akad Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi

harta/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan

dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan

kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional terhadap modal

usaha. Syirkah merupakan salah satu bentuk syirkah amwal dan dikenal

dengan nama syirkah ‘inan. [SYARIAH]

● Akad Syirkah Musahamah (syirkah al-musahamah dzat al mas'uliyyah

al-mahdudah) adalah akad syirkah yang kepemilikan porsi (hishshah)

modalnya berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham.

[SYARIAH]

● Syirkah Musahamah adalah perusahaan yang pendiriannya

menggunakan akad syirkah musahamah. [SYARIAH]

● Akad Ijarah adalah akad sewa antara pemberi sewa (mu’jir) dengan

penyewa (mustajir) atau antara musta'jir dengan pihak yang memberikan

jasa (ajir) untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat

barang maupun jasa. [SYARIAH]

● Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang

ribawi (al-amwal al-nabawiyah) dan tambahan yang diberikan atas

pokok utang secara mutlak. [SYARIAH]

● Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas

dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

[SYARIAH]

● Maysir adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan

adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk

diberikan kepada pihak yang menang. [SYARIAH]

● Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang

dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek

akad tersebut tidak cacat. [SYARIAH]
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● Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian

pihak lain. [SYARIAH]

● al-Ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak

boleh/seharusnya tidak dilakukan. [SYARIAH]

● al-Taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya

dilakukan. [SYARIAH]

● Mukhalafah al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau

syarat-syarat yang disepakati dalam akad. [SYARIAH]

● Ta’zir adalah sanksi berupa pembebanan sejumlah dana kepada

seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi dengan tujuan agar

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan diperuntukkan

sebagai dana sosial. [SYARIAH]

● Ta’widh (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai

dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena

melakukan wanprestasi. [SYARIAH]

● Pembelian Kembali adalah proses dimana Penerbit melakukan

pembelian kembali Saham yang telah dijual oleh Penerbit kepada

Pemodal.

● Dana adalah modal untuk membeli Efek Penerbit yang dinyatakan

dalam mata uang Rupiah, yang selanjutnya dialokasikan oleh Penerbit

untuk menjalankan usahanya.

● Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang

saham dalam bentuk saham. (POJK No. 57/POJK.04/2020)

● Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk

hari libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagaimana

perhitungan tahun kalender Masehi.

● Hari Kerja adalah hari kerja dimana Penyelenggara beroperasi.

● Konten adalah segala jenis materi dan/atau muatan yang berkaitan

dengan Akun, penawaran Efek, transaksi, dan pengaduan.

5. SOP Prospektus

Definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan di dalam SOP Prospektus

yang dibuat setidaknya memuat istilah-istilah berikut:
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● Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit

Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan

setiap derivatif dari Efek. (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. (Pasal 1

angka 8 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan

oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata

cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan

pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah

penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit

untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan

sistem elektronik yang bersifat terbuka. (Pasal 1 angka 1 POJK Nomor

57 Tahun 2020)

● Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. (Pasal 1 angka 5

POJK Nomor 57 Tahun 2020)

● Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah penerbit dan pemodal. (Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 57 Tahun

2020)

● Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang

Efek yang bersifat utang. (Pasal 1 angka 30 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali

Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk

yang dibuat dalam bentuk akta notariil. (Pasal 1 angka 14 POJK

Nomor 7 Tahun 2017)

● Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan

Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. (Pasal

1 angka 8 POJK Nomor 7 Tahun 2017)
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● Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal. (Pasal

1 angka 9 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

● Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh

informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali

informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek,

penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang

berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat

ditentukan. (Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

6. SOP Obligasi dan Sukuk

Definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan di dalam SOP Obligasi dan

Sukuk yang dibuat setidaknya memuat istilah-istilah berikut:

● Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit

Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan

setiap derivatif dari Efek. (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. (Pasal 1

angka 8 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan

oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata

cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan

pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah

penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit

untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan

sistem elektronik yang bersifat terbuka. (Pasal 1 angka 1 POJK Nomor

57 Tahun 2020)

● Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. (Pasal 1 angka 5

POJK Nomor 57 Tahun 2020)
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● Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah penerbit dan pemodal. (Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 57 Tahun

2020)

● Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang

Efek yang bersifat utang. (Pasal 1 angka 30 UU Nomor 8 Tahun 1995)

● Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali

Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk

yang dibuat dalam bentuk akta notariil. (Pasal 1 angka 14 POJK

Nomor 7 Tahun 2017)

● Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan

Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. (Pasal

1 angka 8 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

● Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal. (Pasal

1 angka 9 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

● Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh

informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali

informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek,

penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang

berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat

ditentukan. (Pasal 1 angka 10 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

● Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar

pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh

tempo. (Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002)

● Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan

yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau

tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

(Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 18 Tahun 2015)

58



● Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya

yang:

a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;

b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan

usaha; dan/atau

c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. (Pasal 1

angka 8 POJK Nomor 3 Tahun 2018)

● Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang,

jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan

ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan

menjadi dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.

● Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap

kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang

diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan. (Pasal 1 angka 2 POJK

Nomor 18 Tahun 2015)

● Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab

memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip

Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan kegiatan

syariah di pasar modal. (Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 18 Tahun 2015)

● Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak

yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

● Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:

a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan

pengalaman di bidang syariah; atau

b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki

pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,

yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan

Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan

dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau
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jasa syariah di pasar modal. (Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 18 Tahun

2015)

● Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga

Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan

mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha

bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. (Pasal 1

angka 4 POJK Nomor 5 Tahun 2021)

● Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait

dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah,

pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan Emiten atau

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang

diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya

berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan

dengan Efek Syariah. (Pasal 1 angka 9 POJK Nomor 3 Tahun 2018)

● Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam

Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah

Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (Pasal 1 angka 6

POJK Nomor 5 Tahun 2021)

● Aset Sukuk (Ushul al-Shukuk) adalah Aset yang menjadi dasar

penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (al-a’yan), nilai

manfaat atas aset berwujud (manafi’ al-a’yan), jasa (al-khadamat), aset

proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan) dan/atau aset kegiatan

investasi yang telah ditentukan (nasyath istitsmar khashsh).

● Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk yang selanjutnya disebut

PUB Sukuk adalah kegiatan penawaran Sukuk yang dilakukan secara

bertahap. (Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 3 Tahun 2018)

● Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan

Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten

60



dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak

terjual

● Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara

pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal

dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di

antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (Fatwa

DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017)

● Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja

sama usaha mudharabah, baik berupa orang (Syakhshiyah

thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan

orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

(Syakhshiyah i'tibariah/rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI Nomor 115

Tahun 2017)

● 'Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama

usaha mudharabah, baik berupa orang (syakhshiyah

thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang,

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah

i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI

Nomor 115 Tahun 2017)

● Ra's mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam usaha kerja sama

mudharabah. (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017)

● Mudharabah-muqayyadah adalah akad mudharabah yang dibatasi

jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. (Fatwa

DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017)

● Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak

dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

(Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017)

● Mudharabah-tsuna'iyyah adalah akad mudharabah yang dilakukan

secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib. (Fatwa DSN-MUI

Nomor 115 Tahun 2017)
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● Mudharabah-musytarakah adalah akad mudharabah yang

pengelolanya (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja

sama usaha. (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017)

● Akad Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta’jir atau

antara musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan

ujrah, baik manfaat barang maupun jasa. (Fatwa DSN-MUI Nomor

112 Tahun 2017)

● Mu’jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik

mu’jir yang berupa orang (Syakhshiyah thabi'iya/natuurlijke persoon)

maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah

hukmiyah/ rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat

barang) dalam akad ijarah 'ala al-a'yan atau penerima jasa dalam akad

ijarah 'ala al-a’mal/ijarah ‘ala al-asykhash, baik musta'jir berupa

orang (Syakhshiyah thabi'iya/natuurlijke persoon) maupun yang

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/

rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 'ala

al-a’mal/ijarah ‘ala al-asykhash, baik ajir berupa orang (Syakhshiyah

thabi'iya/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan

orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

(syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). (Fatwa

DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan

pekerjaan (jasa) ajir. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Ijarah 'ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang. (Fatwa

DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal adalah akad sewa atas

jasa/pekerjaan orang. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)
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● Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT) adalah akad ijarah atas

manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas

barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad

ijarah. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) adalah akad ijarah atas

manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada

saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan

kualitas). (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang

tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa

kepada penyewa. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

● Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi

dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan

dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional,

sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Syirkah ini merupakan salah satu bentuk Syirkah amwal dan dikenal

dengan nama syirkah inan. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)

● Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik

berupa orang (Syakhshiyah thabi'iya/natuurlijke persoon) maupun

yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/

rechtsperson). (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)

● Syirkah amwal adalah syirkah yang ra's al-mal-nya berupa harta

kekayaan dalam bentuk uang atau barang. (Fatwa DSN-MUI Nomor

114 Tahun 2017)

● Syirkah 'abdan/syirkah a'mal adalah syirkah yang ra's al-mal-nya

bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau

keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan

kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau

proporsional. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)
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● Syirkah wujuh adalah syirkah yang ra's al-mal-nya bukan berupa

harta kekayaan nu*un dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu

atau seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban

syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.

(Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)

● Taqwim al-'urudh adalah penaksiran batang untuk diketahui nilai atau

harganya. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)

● Syirkah da'imah atau syirkah tsabitah adalah syirkah yang

kepemilikan porsi ra's al-mal setiap syarik tidak mengalami perubahan

sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah,

baik jangka waktunya dibatasi (syirkah mu'aqqatah) maupun tidak

dibatasi.(Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)

● Musyarakah mutanaqishah adalah syirkah yang kepemilikan porsi

ra's al-mal salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara

bertahap oleh syarik lainnya. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun

8. Uraian Prosedur

Uraian SOP adalah inti dari SOP itu sendiri. Di dalamnya dijelaskan langkah-langkah

kegiatan secara terinci dan sistematis dari prosedur yang distandarkan.

a. SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan Aduan Pengguna

Uraian prosedur dalam SOP Pelayanan terhadap Pengguna dan Pelayanan

Aduan Pengguna pada dasarnya merujuk pada ketentuan dalam POJK

50/2020, POJK 18/2018, dan SEOJK 17/2018 Adapun mengenai rincian

alurnya setidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

1. Pendaftaran Pengguna menjadi Calon Penerbit atau Pemodal

Pada bagian ini Pengunjung yang mendaftar menjadi Calon Penerbit

atau Calon Pemodal diharuskan untuk mengisi formulir serta

menyetujui Dokumen Syarat dan Ketentuan sera Dokumen Kebijakan

Privasi.

2. Verifikasi Akun Calon Pemodal atau Penerbit

Pada bagian ini Calon Pemodal atau Penerbit sebelum melakukan

verifikasi akun diwajibkan untuk mengisi profil biodata pribadi
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terlebih dahulu. Verfikasi akan dilakukan menggunakan e-mail

confirmation.

3. Pembuatan Akun Pemodal

Pada bagian ini Calon Pemodal yang telah terverifikasi dan ingin

membuat akun pemodal diwajibkan untuk mengisi formulir

pembukaan akun pemodal yang dimana formulir pembukaan akun

Pemodal dibedakan menjadi dua yakni formulir untuk calon pemodal

individu dan calon pemodal institusi.

4. Pembuatan Akun Penerbit

Pada bagian ini Calon Penerbit yang telah terverifikasi dan ingin

membuat akun penerbit diwajibkan untuk mengisi formulir pembukaan

akun Penerbit.

5. Pembuatan Akun Pemodal oleh Calon Pemodal

Pada bagian ini menjelaskan kewajiban Penyelenggara menerangkan

prosedur dalam pembuatan Akun Pemodal kepada calon Pribadi.

6. Pembuatan Akun Pemodal oleh Calon Pemodal Berbadan Hukum

Pada bagian ini menjelaskan kewajiban Penyelenggara untuk

menerangkan prosedur pembuatan Akun Pemodal kepada calon

Pemodal Berbadan Hukum.

7. Pembuatan akun Penerbit oleh Penerbit

Pada bagian ini menjelaskan kewajiban Penyelenggara untuk

menerangkan prosedur pembuatan Akun Penerbit kepada calon

Penerbit.

8. Pengajuan Permohonan Layanan Urun Dana Efek Oleh Penerbit

Pada bagian ini Calon Penerbit yang telah memiliki akun dan ingin

mengajukan penawaran efek baik yang bersifat ekuitas maupun yang

bersifat utang diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan layanan

urun dana efek bersifat ekuitas atau utang. Formulir tersebut akan

direview oleh pihak Penyelenggara dan Penerbit akan dihubungi oleh

pihak Penyelenggara untuk konfirmasi ulang dan/atau melengkapi

dokumen-dokumen persyaratan penawaran efek.

9. Pembelian Efek oleh Pemodal
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Pada bagian ini Pemodal yang melakukan pembelian efek diwajibkan

untuk mengisi formulir pembelian efek berupa nominal pembelian dan

jumlah lembar efek yang nantinya akan diverifikasi oleh

Penyelenggara.

10. Pembatalan Pembelian Efek oleh Pemodal

Pemodal yang melakukan pembelian efek dapat membatalkan

pembelian efeknya dengan mekanisme sebagaimana ditentukan pada

Pasal 58 ayat (1) POJK 57/2020.

11. Penarikan Dana

Pemodal yang telah mendapatkan imbal hasil dari deviden/bunga/hasil

penjualan efek dapat melakukan penarikan dana.

12. Penerimaan Pengaduan Pengguna

a. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menerima dan mencatat setiap Pengaduan yang diajukan

oleh Pengguna, baik pengaduan dilakukan secara lisan dan/atau

tertulis. [Pasal 7 POJK 18/2018]

b. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

untuk memberikan penjelasan kepada Pengguna terhadap

prosedur singkat Layanan Pengaduan pada saat Pengguna

mengajukan Pengaduan [Pasal 8 POJK 18/2018]

c. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

untuk menangani Pengaduan secara tertulis maupun lisan

dalam hal Pengguna telah melengkapi dokumen yang

ditetapkan, dengan dokumen yang ditetapkan meliputi:

i. Identitas Pengguna;

ii. Surat kuasa khusus (jika diwakilkan);

iii. Jenis dan tanggal Transaksi Keuangan;

iv. Permasalahan yang diadukan; [Pasal 10 POJK 18/2018]

dan

v. Bukti berupa:

1. Kepemilikian efek;

2. Bukti aduan; dan
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3. dokumen pendukung lainnya.

d. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

penerimaan pengaduan, Penyelenggara wajib memberikan

konfirmasi berupa:

i. Nomor registrasi Pengaduan; dan

ii. Tanggal penerimaan Pengaduan. [Pasal 11 POJK

18/2018]

iii. Nomor telepon fungsi atau unit Layanan Pengaduan

Penyelenggara yang dapat dihubungi oleh Konsumen

dan/atau Perwakilan Konsumen. [Pasal 12 POJK

18/2018]

e. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan media apa yang

digunakan untuk menerima aduan.

13. Penanganan Pengaduan

a. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan mengenai

kewajiban Penyelenggara dalam melakukan tindak lanjut

setelah menerima Pengaduan Pengguna, berupa:

i. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten,

benar, serta objektif; dan

ii. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.

[Pasal 14 POJK 18/2018]

b. Penyelenggara menjelaskan batas waktu untuk melakukan

tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan sejak Pengaduan

diterima Penyelenggara. [Pasal 15 & 16 POJK 18/2018]

c. Pada bagian ini Penyelenggara menjelaskan terhadap

kewenangannya dalam menolak menangani Pengaduan jika:

i. Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen tidak

melengkapi persyaratan dokumen dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan;

67



ii. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh

Penyelenggara sesuai dalam SOP;

iii. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau

potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan/atau

dokumen transaksi keuangan; dan/atau

iv. Pengaduan tidak terkait dengan Transaksi Keuangan

yang dikeluarkan oleh Penyelenggara yang

bersangkutan. [Pasal 19 POJK 18/2018]

v. Kurang atau tidak adanya bukti

14. Penyelesaian Pengaduan

a. Pada bagian ini menjelaskan terhadap pemberian Tanggapan

Pengaduan kepada Pengguna atas Pengaduan yang diterima

[Pasal 21 POJK 18/2018]

b. Pada bagian ini menjelaskan penyampaian Tanggapan

Pengaduan kepada Pengguna dengan Tanggapan yang

diberikan, berupa:

i. Penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat suatu

kesalahan Penyelenggara yang dapat menyebabkan

timbulnya kerugian dan/atau potensi kerugian

konsumen; atau

ii. Penawaran untuk dilakukannya penyelesaian, jika

terdapat suatu kesalahan dari Penyelenggara yang dapat

menyebabkan kerugian dan/atau potensi kerugian

Konsumen. [Pasal 22 POJK 18/2018]

15. Pemantauan Proses Layanan Pengaduan

Pada bagian ini, Penyelenggara harus memberikan informasi status

penanganan pengaduan ketika pengguna memintanya. [Ketentuan VI

SEOJK 17/2018]

b. SOP APU-PPT
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Uraian prosedur dalam SOP APU-PPT pada dasarnya merujuk pada ketentuan

yang terdapat dalam POJK 12/2017. Adapun mengenai rincian alurnya

setidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

1) Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak

pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan

Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis,

produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery

channels), termasuk kewajiban untuk:

i) mendokumentasikan penilaian risiko;

ii) mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan

sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta

tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk

diterapkan;

iii) mengkinikan penilaian risiko secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

iv) memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan

informasi penilaian risiko kepada instansi yang

berwenang. [Pasal 2 POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur

pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris,

agar Penyelenggara mampu mengelola dan memitigasi risiko

yang telah diidentifikasi. [Pasal 3 ayat 1 POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan

prosedur sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya dan

meningkatkan penerapannya jika diperlukan. [Pasal 3 ayat 2

POJK 12/2017]
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d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk

mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih

tinggi teridentifikasi. [Pasal 3 ayat 3 POJK 12/2017]

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola

dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan

penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam poin a dan yang

telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. [Pasal 4 POJK 12/2017]

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Program

APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen

risiko Penyelenggara secara keseluruhan, yang meliputi:

i) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

ii) kebijakan dan prosedur;

iii) pengendalian intern;

iv) sistem informasi manajemen; dan

v) sumber daya manusia dan pelatihan. [Pasal 5 POJK

12/2017]

2) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Pengawasan oleh Direksi termasuk namun tidak terbatas pada

hal-hal sebagai berikut

i) memastikan Penyelenggara memiliki kebijakan dan

prosedur penerapan program APU dan PPT;

ii) mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang

bersifat strategis mengenai penerapan program APU

dan PPT kepada Dewan Komisaris;

iii) memastikan penerapan program APU dan PPT

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

tertulis yang telah ditetapkan;
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iv) membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk

pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan

program APU dan PPT;

v) melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam

menerapkan program APU dan PPT;

vi) memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis

mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan

dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan

teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan

perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme; dan

vii) memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya

pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru,

telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan

penerapan program APU dan PPT secara berkala. [Pasal

6 POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak

terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

i) memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh

Direksi;

ii) melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung

jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan

PPT; dan

iii) memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian

Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat

Direksi dan Dewan Komisaris. [Pasal 7 POJK 12/2017]

3) Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

a) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk

pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU
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dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang. [Pasal 8 ayat 1

POJK 12/2017]

b) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada poin sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari

struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada direktur

yang membawahi fungsi kepatuhan. [Pasal 8 ayat 3 POJK

12/2017]

c) Penyelenggara wajib memastikan bahwa unit kerja khusus

dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada poin a,

memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki

kewenangan untuk mengakses seluruh data Penyelenggara dan

Penerbit dan informasi lainnya yang terkait. [Pasal 8 ayat 5

POJK 12/2017]

4) Unit Kerja Khusus

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Unit kerja khusus

sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di

Penyelenggara dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

a) unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang

bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak

sebagai pelaksana;

b) pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak

merangkap fungsi lain;

c) pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh Direksi;

d) unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi secara

langsung dalam struktur organisasi Penyelenggara; dan

e) unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain. [Pasal 9

POJK 12/2017]

5) Kebijakan dan Prosedur
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a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan

memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian

risiko.[Pasal 13 ayat 1 POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa kebijakan

dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana

dimaksud pada ketentuan di atas paling kurang meliputi:

i) identifikasi dan verifikasi Pengguna;

ii) identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;

iii) penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;

iv) pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Pengguna,

negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi

(delivery channels);

v) pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi,

penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan

kebijakan dan prosedur;

vi) pengkinian dan pemantauan;

vii) pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan

Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT; dan pelaporan

kepada PPATK.[Pasal 13 ayat 2 POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program

APU dan PPT secara konsisten dan berkesinambungan.[Pasal

13 ayat 4 POJK 12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa kebijakan

dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib

mendapat persetujuan dari Direksi.[Pasal 13 ayat 5 POJK

12/2017]
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e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak

pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan

Terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan

praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan

penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi

untuk produk baru maupun produk yang telah ada.[Pasal 14

ayat 1 POJK 12/2017]

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan penilaian risiko berdasarkan kebijakan dan

prosedur penerapan program APU dan PPT sebelum produk,

praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan. [Pasal

14 ayat 2 POJK 12/2017]

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan

memitigasi risiko berdasarkan kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT. [Pasal 14 ayat 3 POJK

12/2017]

h) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan prosedur CDD pada saat:

i) Melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna;

ii) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah

dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit

atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah);

iii) Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana

dimaksud dalam peraturan OJK APU dan PPT;

iv) Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme; atau

74



v) Penyelenggara meragukan kebenaran informasi yang

diberikan oleh Calon Pengguna dan/atau Pengguna.

[Pasal 15 POJK 12/2017]

6) Transaksi Keuangan Mencurigakan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bentuk-bentuk

Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni:

i) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;

ii) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif

besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar

kewajaran; atau

iii) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan

kewajaran. [Penjelasan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bentuk

penggunaan uang tunai oleh Pemodal dalam jumlah yang relatif

besar, yakni:

i) setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun

yang membeli Efek melalui Layanan Urun Dana lebih

dari 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan

ii) setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun

yang membeli Efek melalui Layanan Urun Dana lebih

dari 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.

[Pasal 56 ayat 3 POJK 57/2020]

7) Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam mengelompokkan Calon Pengguna dan Pengguna

berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme.[Pasal 16 ayat 1 POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Pengelompokkan Calon Pengguna dan Pengguna berdasarkan
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tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas

dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:

i) identitas Pengguna;

ii) lokasi usaha bagi Pengguna perusahaan;

iii) profil Pengguna;

iv) frekuensi transaksi;

v) kegiatan usaha Pengguna;

vi) struktur kepemilikan bagi Pengguna perusahaan;

vii) produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels)

yang digunakan oleh Pengguna; dan

viii) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk

mengukur tingkat risiko Pengguna.[Pasal 16 ayat 2

POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna,

Penyelenggara wajib:

i) melakukan identifikasi Calon Pengguna untuk

mengetahui profil Calon Pengguna; dan

ii) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen

pendukung Calon Pengguna.[Pasal 17 ayat 1 POJK

12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon

Pengguna melalui pertemuan langsung (face to face) dengan

Calon Pengguna pada awal melakukan hubungan usaha dalam

rangka meyakini kebenaran identitas Calon Pengguna.[Pasal 17

ayat 2 POJK 12/2017]

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa proses

verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat

digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik

Penyelenggara.[Pasal 17 ayat 3 POJK 12/2017]

76



f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa proses

verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat

dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

i) verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana

elektronik milik Penyelenggara dan/atau milik Calon

Pengguna; dan

ii) verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang

memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.[Pasal 17 ayat 4

POJK 12/2017]

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dilarang membuka atau memelihara rekening

anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.[Pasal 18

ayat 1 POJK 12/2017]

h) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dilarang membuka hubungan usaha dengan

Calon Pengguna atau memelihara rekening Pengguna apabila:

i) Calon Pengguna atau Pengguna menolak untuk

mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan

program APU dan PPT; atau

ii) Penyelenggara tidak dapat meyakini kebenaran identitas

dan kelengkapan dokumen Calon Pengguna atau

Pengguna.[Pasal 18 ayat 2 POJK 12/2017]

8) Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna dan Pengguna

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon

Pengguna atau Pengguna diantaranya sebagai berikut:

i) Calon Penerbit atau Penerbit; dan

ii) Calon Pemodal atau Pemodal.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon

Pengguna atau Pengguna ke dalam kelompok orang
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perseorangan (natural person), Korporasi, dan perikatan

lainnya (legal arrangement). [Pasal 19 POJK 12/2017]

9) Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya dalam

memastikan Calon Pengguna, Pengguna, atau WIC yang membuka

hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri

atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) [Pasal 27

ayat (1) POJK 12/2017]

10) Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna dan Pengguna Berisiko

Tinggi

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya dalam

memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan

apakah Calon Pengguna, Pengguna, Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner). [Pasal 30 ayat (1) POJK 12/2017]

11) Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah

dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Penggunanya yang

telah menjadi Pengguna pada pihak ketiga tersebut. [Pasal 41

ayat (1) POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Penyelenggara menggunakan hasil CDD pihak ketiga,

Penyelenggara wajib:

i) memahami maksud dan tujuan hubungan usaha yang

dilakukan Pengguna dan Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner) melalui identifikasi dan verifikasi; dan

ii) mengidentifikasi dan memverifikasi Pengguna dan

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). [Pasal 41 ayat (2)

POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Penyelenggara menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan
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oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada

Penyelenggara tersebut. [Pasal 41 ayat (3) POJK 12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Penyelenggara menggunakan hasil CDD pihak ketiga:

i) Penyelenggara wajib sesegera mungkin mendapatkan

informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur

CDD;

ii) Penyelenggara wajib memiliki kerja sama dengan pihak

ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;

iii) Penyelenggara wajib mengambil langkah yang

memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga

bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan

dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh

Penyelenggara dalam rangka penerapan program APU

dan PPT;

iv) Penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga

merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang

dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki

prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari

otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

v) Penyelenggara wajib memperhatikan informasi terkait

risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

[Pasal 41 ayat (4) POJK 12/2017]

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

pihak ketiga berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (High

Risk Countries), maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi

kriteria:

i) berada dalam Konglomerasi Keuangan (financial

group) yang sama dengan Penyelenggara;

ii) Konglomerasi Keuangan (financial group) tersebut

telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan
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program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan

Rekomendasi FATF; dan

iii) Konglomerasi Keuangan (financial group) tersebut

diawasi oleh otoritas yang berwenang. [Pasal 41 ayat

(5) POJK 12/2017]

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Penyelenggara menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh

Konglomerasi Keuangan (financial group) yang sama dengan

Penyelenggara, maka Penyelenggara atau perusahaan induk

harus mempertimbangkan persyaratan atau ketentuan sebagai

berikut:

i) Konglomerasi Keuangan (financial group) menerapkan

ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program

APU dan PPT sebagaimana diatur dalam peraturan OJK

APU dan PPT;

ii) terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan

dokumen, dan program APU dan PPT dilakukan

pengawasan Konglomerasi Keuangan (financial group)

oleh otoritas yang berwenang; dan

iii) terhadap Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries)

telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit

APU dan PPT berdasarkan kebijakan program APU dan

PPT di tingkat Konglomerasi Keuangan (financial

group). [Pasal 41 ayat (6) POJK 12/2017]

12) Pengkinian dan Pemantauan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha

dengan Pengguna dengan cara memantau transaksi Pengguna

untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan

dengan pemahaman Penyelenggara atas Pengguna, kegiatan

usaha dan profil risiko Pengguna, termasuk sumber dananya.

[Pasal 44 ayat (1) POJK 12/2017]
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b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau

dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang

diketahui dari pemantauan Penyelenggara terhadap Pengguna

atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. [Pasal

44 ayat (2) POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam mendokumentasikan upaya pengkinian data

sebagaimana dimaksud pada poin b. [Pasal 44 ayat (3) POJK

12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud

sebagaimana dimaksud pada poin c, Penyelenggara wajib:

i) melakukan pemantauan terhadap informasi dan

dokumen Pengguna;

ii) menyusun laporan rencana pengkinian data; dan

iii) menyusun laporan realisasi pengkinian data. [Pasal 44

ayat (4) POJK 12/2017]

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa laporan

sebagaimana dimaksud pada poin d wajib mendapat

persetujuan dari Direksi. [Pasal 44 ayat (5) POJK 12/2017]

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak

sesuai dengan profil Pengguna. [Pasal 45 ayat (1) POJK

12/2017]

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dapat meminta informasi tentang latar belakang

dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai

dengan profil Pengguna, dengan memperhatikan ketentuan anti

tipping-off sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana Pencucian Uang. [Pasal 45 ayat (2) POJK 12/2017]
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h) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada poin a,

Penyelenggara wajib memiliki sistem yang dapat:

i) mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai profil,

karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang

dilakukan oleh Pengguna; dan

ii) Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan,

termasuk penelusuran atas identitas Pengguna, bentuk

transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi

transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk

transaksi. [Pasal 45 ayat (3) POJK 12/2017]

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

data dan/atau informasi yang disampaikan Pengguna tidak

memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Penyelenggara

wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut

kepada PPATK. [Pasal 45 ayat (4) POJK 12/2017]

j) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan pemantauan yang berkesinambungan

terhadap hubungan usaha/transaksi dengan:

i) Pengguna yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi

(High Risk Countries); dan

ii) Penyelenggara yang berkedudukan di Negara Berisiko

Tinggi (High Risk Countries). [Pasal 45 ayat (5) POJK

12/2017]

k) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

[Pasal 46 ayat (1) POJK 12/2017]

l) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala

nama Pengguna yang memiliki kesamaan nama dan informasi

lain atas Pengguna dengan nama dan informasi yang tercantum
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dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana

dimaksud pada poin a. [Pasal 46 ayat (2) POJK 12/2017]

m) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

terdapat kemiripan nama Pengguna dengan nama yang

tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris

sebagaimana dimaksud pada poin a, Penyelenggara wajib

memastikan kesesuaian identitas Pengguna tersebut dengan

informasi lain yang terkait. [Pasal 46 ayat (3) POJK 12/2017]

n) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

terdapat kesamaan nama Pengguna dan kesamaan informasi

lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga

teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada poin

a, Penyelenggara wajib segera melakukan pemblokiran secara

serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan. [Pasal 46 ayat (4) POJK 12/2017]

13) Penatausahaan Dokumen

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menatausahakan:

i) Dokumen yang terkait dengan data Pengguna atau WIC

dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun

sejak:

(1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi

dengan Pengguna atau WIC; atau

(2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan

tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

ii) Dokumen Pengguna atau WIC yang terkait dengan

transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen

perusahaan. [Pasal 56 ayat (1) POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

mengenai dokumen yang terkait dengan data Pengguna atau
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WIC sebagaimana dimaksud pada poin a paling kurang

meliputi:

(1) identitas Pengguna atau WIC termasuk dokumen

pendukungnya;

(2) informasi transaksi yang antara lain meliputi

jenis dan jumlah mata uang yang digunakan,

tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan

transaksi, serta nomor rekening yang terkait

dengan transaksi;

(3) hasil analisis yang telah dilakukan; dan

(4) korespondensi dengan Pengguna atau WIC.

[Pasal 56 ayat (2) POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh

proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 56

ayat (3) POJK 12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang

ditatausahakan apabila diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain

yang berwenang. [Pasal 56 ayat (4) POJK 12/2017]

14) Pengendalian Intern

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. [Pasal

57 ayat (1) POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain

dibuktikan dengan:

i) dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan

internal yang memadai;
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ii) adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan

kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT;

dan

iii) dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk

memastikan efektivitas penerapan program APU dan

PPT. [Pasal 57 ayat (2) POJK 12/2017]

15) Penerapan Program APU dan PPT di Jaringan Kantor dan Anak

Perusahaan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib menerapkan

program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak

perusahaan di dalam dan di luar negeri, serta memantau

pelaksanaannya termasuk:

i) kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk

tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap pencucian

uang dan pendanaan terorisme;

ii) pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan

fungsi APU dan PPT pada level grup harus

mendapatkan informasi mengenai Pengguna, rekening,

dan transaksi untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh

jaringan kantor dan anak perusahaan; dan

iii) dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut,

Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib

memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan

informasi. [Pasal 58 ayat (1) POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa seluruh

jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar

negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam poin a.

[Pasal 58 ayat (2) POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar
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negeri memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari

yang diatur dalam peraturan OJK APU dan PPT, kantor dan

anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang

dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. [Pasal 58 ayat (3)

POJK 12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan

sebagaimana belum mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah

mematuhi namun standar program APU dan PPT yang dimiliki

lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK APU dan

PPT, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan

program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan

OJK APU dan PPT. [Pasal 58 ayat (4) POJK 12/2017]

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam

Peraturan OJK APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang

berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan anak

perusahaan berada, maka pejabat kantor Penyelenggara di luar

negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat

Penyelenggara dan OJK bahwa kantor Penyelenggara dimaksud

tidak dapat menerapkan program APU dan PPT sebagaimana

diatur dalam peraturan OJK APU dan PPT. [Pasal 58 ayat (5)

POJK 12/2017]

16) Sistem Informasi Manajemen

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,

menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara

efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh

Pengguna. [Pasal 59 ayat (1) POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam memiliki dan memelihara profil Pengguna secara
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terpadu (single customer identification file), paling kurang

meliputi informasi sebagaimana diatur pada SOP Mekanisme

Verifikasi Terhadap Calon Penerbit Dan Penerbit Dalam

Rangka Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme dan SOP Mekanisme Verifikasi Terhadap

Calon Pemodal Dan Pemodal Dalam Rangka Program Anti

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. [Pasal

59 ayat (2) POJK 12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa kebijakan

dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka

5.b. wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang

berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau

Pendanaan Terorisme. [Pasal 59 ayat (4) POJK 12/2017]

17) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa untuk

mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau

tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang

melibatkan pihak intern Penyelenggara, Penyelenggara wajib

melakukan:

i) Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan

karyawan baru (pre-employee screening).

ii) Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

[Pasal 60 ayat (1) POJK 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan

tentang:

i) Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan program APU dan PPT.

ii) Teknik, metode, dan Tipologi Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme;

iii) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan

PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam
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mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme.[Pasal 61 POJK 12/2017]

18) Pelaporan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menyampaikan kepada OJK:

i) Action plan penerapan program APU dan PPT.

ii) Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program

APU dan PPT.

iii) Laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan 12.d.ii. disampaikan setiap

tahun paling lambat akhir bulan Desember.

iv) Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan 12.d.ii. disampaikan setiap

tahun paling lambat akhir bulan Desember.[Pasal 62

POJK ayat (1) 12/2017]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan

dilakukan pada hari kerja berikutnya. [Pasal 62 ayat (2) POJK

12/2017]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur

penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan

pengkinian data, yang telah disampaikan kepada OJK,

Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan tersebut paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. [Pasal 62

ayat (3) POJK 12/2017]

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa kewajiban

Penyelenggara untuk menyampaikan laporan kepada OJK,

dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan. [Pasal 62 ayat (4) POJK

12/2017]
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e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajibannya

dalam menyampaikan laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan

lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

[Pasal 63 ayat (1) POJK 12/2017]

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa kewajiban

Penyelenggara untuk melaporkan Transaksi Keuangan

Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait

dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme. [Pasal 63

ayat (2) POJK 12/2017]

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

penyampaian laporan dilakukan dengan berpedoman pada

ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. [Pasal 63 ayat (4)

POJK 12/2017]

c. SOP Pasar Sekunder

Uraian prosedur dalam SOP Pasar Sekunder pada dasarnya merujuk pada

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 POJK 57/2020. Selanjutnya terkait

rincian alurnya setidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

1) Aturan Dasar Terkait Perdagangan Efek

a) Efek yang Diatur dalam Pedoman Perdagangan

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Efek yang dapat diperjualbelikan dalam Pasar Sekunder

adalah Efek bersifat ekuitas berupa saham. [Pasal 43

ayat (2) a POJK 57/2020]

ii) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan ketentuan

bahwa efek tersebut harus telah didistribusikan paling

singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan Efek.

[Pasal 43 ayat (2) a POJK 57/2020]

b) Hari Bursa
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Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa batas

maksimal perdagangan efek adalah 10 (sepuluh) hari kerja

sejak hari pertama dilaksanakan perdagangan Efek di pasar

sekunder layanan urun dana Penyelenggara. [Pasal 43 ayat (3)

POJK 57/2020]

c) Ketentuan Harga Minimum

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan ketentuan harga

minimum yang berlaku untuk saham sebagai referensi Penerbit

dan Pemodal. [Pasal 43 ayat (4) butir a POJK 57/2020]

2) Mekanisme Perdagangan Efek

a) Ketentuan Penetapan Harga Wajar di Pasar Sekunder

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa penentuan

harga wajar saham penerbit di pasar sekunder saat pertama kali

adalah menggunakan acuan harga terakhir penawaran efek.

[Pasal 43 ayat (4) huruf a POJK 57/2020]

b) Mekanisme Penentuan Order Beli dan Order Jual

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Mekanisme

Penentuan Order Beli dan Order Jual dengan langkah-langkah

yang rinci melalui penjelasan secara tertulis dan tabel-tabel

yang dibuat. [Pasal 43 ayat (1) POJK 57/2020]

Contoh:

1. Penentuan harga efek di Pasar Sekunder

2. Metode transaksi efek di Pasar Sekunder

3. dll.

3) Bukti Kepemilikan Efek

Pemodal yang membeli Efek melalui Penyelenggara mendapat bukti

kepemilikan berupa catatan kepemilikan Efek yang terdapat dalam

rekening Efek pada Bank Kustodian, termasuk yang diperdagangkan di

Pasar Sekunder. [Pasal 49 POJK 57/2020]

4) Biaya Transaksi
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Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan biaya transaksi yang akan

dikenakan pada Setiap penjualan maupun pembelian efek yang

dilakukan oleh Pemodal di platform Penyelenggara.

5) Sistem Komunikasi

Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Sistem Komunikasi yang

disediakan oleh Penyelenggara bagi para Pemodal sebagai sarana

komunikasi dalam pelaksanaan perdagangan efek menjual atau

membeli efek.[Pasal 43 ayat (4) b POJK 57/2020]

Contoh:

1. Kolom diskusi dalam Website;

2. Aplikasi Chat; atau

3. Aplikasi untuk berkomunikasi lainnya.

6) Buyback

a) Buyback dilakukan oleh Penerbit tidak boleh melebihi 10%

(sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam

Perseroan. [Pasal 37 ayat (1) b UU PT]

b) Mekanisme buyback mengikuti ketentuan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.
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d. SOP Penerbit

Uraian prosedur dalam SOP Penerbit pada dasarnya merujuk pada ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 43 POJK 57/2020. Selanjutnya terkait rincian

alurnya setidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

1) Privasi dan Keamanan Data

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara memberikan jaminan atas keamanan data dan

informasi pribadi Pengguna [Pasal 72 POJK 57/2020]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan keaslian dokumen

bagi Pemodal dalam melakukan registrasi akun seperti halnya

Kartu Tanda Penduduk (Tidak Wajib) dan Single Investor

Identification (SID).

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pemodal

yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) maka dokumen

yang dimaksud dapat berupa Paspor yang disertai dengan Kartu
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Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin Tinggal Tetap, atau Kartu Izin

Menetap Sementara.

2) Layanan Pengguna

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Syarat Pengguna

Platform [Pasal 1320 BW]

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Informasi Rahasia

minimal sebagai berikut: [Pasal 70 dan 72 POJK 57/2020]

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dan Pengguna menjaga kerahasiaan yang

termasuk namun tidak terbatas pada data-data, catatan,

ringkasan, perjanjian, kontrak, laporan keuangan,

proposal, dan informasi lain yang berhubungan dengan

Penyelenggara dan Pengguna.

ii) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dan Pengguna hanya diperbolehkan

mengungkapkan informasi rahasia dalam hal perintah

pengadilan, maupun ketentuan hukum lainnya yang

mengharuskan mengesampingkan informasi rahasia.

iii) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

jangka waktu menjaga kerahasiaan informasi antara

Penyelenggara dan Pengguna paling sedikit selama 3

(tiga) tahun atau selama Pengguna menggunakan

layanan Penyelenggara.

iv) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kewajiban

untuk memberikan informasi rahasia kepada pemilik

informasi rahasia dan pemusnahan apabila tidak diminta

kembali.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Pernyataan dan

Jaminan minimal sebagai berikut:

i) Jaminan Penyelenggara termasuk namun tidak terbatas

pada: (1) kedudukannya sebagai badan hukum, telah

mendapat perizinan,; (2) tidak melanggar hak atas

93



kekayaan intelektual dari pihak ketiga,; (3) informasi

yang didapatkan diterima dari Penerbit,; (4) tidak

membuat jaminan atas kualitas/akurasi/kelengkapan

informasi,; (5) dana yang terdapat pada Escrow Account

adalah milik Pemodal sehingga bukan aset

Penyelenggara dan bukan harta pailit.

ii) Jaminan Pemodal termasuk namun tidak terbatas pada

(1) kedudukannya sebagai badan hukum atau subjek

hukum yang cakap, (2) informasi dan tanda tangan yang

digunakan untuk pembukaan akun adalah

benar/lengkap/sesuai/akurat/masih berlaku, (3)

melakukan investasi dengan due diligence dan

berinvestasi berdasarkan kemauan sendiri serta

memahami risiko yang mungkin timbul, (4) menjamin

dana yang disetorkan bukan merupakan dana yang

halal, (5) menjamin untuk membebaskan Penyelenggara

dari gugatan atas setiap kegiatan usaha dari yang

dilakukan oleh Penerbit

iii) Jaminan Penerbit termasuk namun tidak terbatas pada

(1) kedudukannya sebagai badan hukum, (2) telah

mendapatkan izin dan tidak melanggar hukum, (3)

menyediakan data yang benar/lengkap/sesuai/akurat, (4)

penawaran Efek dilakukan sesuai dengan peraturan, (5)

menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, (6)

tidak akan menjual usahanya, (7) memiliki kemampuan

dalam pengelolaan usahanya, (8) tidak melakukan

penyimpangan atas dana yang telah diperoleh dari

fasilitas urun dana, dan (9) menandatangani perjanjian

yang berkaitan dengan fasilitas urun dana.

3) Risiko dan Pertanggungjawaban/Penyangkalan (Disclaimer)
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a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan resiko-resiko

risiko-risiko dan disclaimer disclaimer minimal sebagai

berikut: Penjelasan Pasal 66 POJK 57/2020

i) Risiko Usaha

(1) Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang

dihubungkan dengan suatu kemungkinan

munculnya kerugian yang tak terduga dan

memang tidak diharapkan terjadi.

(2) Sebagai contoh: Jika perusahaan Penerbit

sedang mengalami kerugian besar atau Penerbit

mengalami kebangkrutan.

ii) Risiko Kerugian Investasi

(1) Risiko Pasar adalah risiko fluktuasi atau naik

turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang

disebabkan oleh perubahan sentimen pasar

keuangan (seperti saham dan obligasi) yang

sering disebut juga dengan risiko sistematik

(systematic risk), artinya risiko ini tidak bisa

dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh

investor.

(2) Risiko Inflasi, disebut juga dengan risiko daya

beli, adalah peluang bahwa arus kas dari

investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa

depan karena perubahan daya beli karena inflasi.

(3) Risiko Negara, disebut juga dengan risiko

politik. Hal ini didasarkan pada kondisi

perpolitikan negara. Dari risiko ini juga masih

ada kaitannya dengan perubahan ketentuan

perundang-undangan.

iii) Risiko Kekurangan Likuiditas
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(1) Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul

akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam

jangka waktu tertentu.

(2) Sebagai contoh: jika suatu pihak tidak dapat

membayar kewajibannya yang jatuh tempo

secara tunai. Meskipun pihak tersebut memiliki

aset yang cukup bernilai untuk melunasi

kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak

bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai,

maka Aset tersebut dikatakan tidak likuid.

iv) Risiko Kelangkaan Pembagian Dividen

(1) Kelangkaan pembagian dividen dapat terjadi

karena apabila kinerja bisnis yang anda

investasikan kurang berjalan dengan baik.

v) Risiko Dilusi Kepemilikan Saham

(1) Dilusi kepemilikan saham adalah penurunan

persentase kepemilikan saham yang terjadi

karena bertambahnya total jumlah saham yang

beredar, dimana Investor yang bersangkutan

tidak ikut membeli saham yang baru diterbitkan

tersebut.

(2) Sebagai contoh: Penerbit menambah jumlah

saham beredar, tetapi Pemodal tidak tidak

membeli saham yang baru diterbitkan sehingga

persentase kepemilikan Pemodal berkurang.

b) Disclaimer Konten Publik: Menjelaskan bahwa informasi

seperti nama, nomor telepon telfon, email, dan media sosial

milik Pengguna dapat diakses agar menghindari kecurigaan

atau prasangka lainnya yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

c) Disclaimer Penyelenggara hanya sebatas mewadahi dan tidak

menjalani bisnis
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d) Disclaimer Penghapusan Akun Pengguna

e) Disclaimer bahwa layanan urun dana tidak bertentangan

dengan Prinsip Syariah. [SYARIAH]

i) Sebagai contoh: riba, gharar, maysir, tadlis, dharar,

haram, zhulm, dan maksiat dan menggunakan akad

Syirkah.

4) Hak dan Kewajiban Penerbit

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Hak Penerbit

minimal sebagai berikut:

i) Hak Penerbit untuk mendapatkan dana dari Pemodal

melalui Penyelenggara.

ii) Hak Penerbit untuk mendapatkan bantuan transaksi

Efek dalam perdagangan Efek.

iii) Hak Penerbit untuk mengajukan pengaduan beserta

prosedurnya. Sebagai contoh: Terdapat perubahan

informasi yang sebelumnya tidak diinformasikan,

kegagalan sistem dari Penyelenggara, Penyelenggara

mengalami kebangkrutan, dan lain sebagainya.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Kewajiban

Penerbit minimal sebagai berikut:

i) Mengajukan pendaftaran kepada Penyelenggara untuk

menjalankan Layanan Urun Dana sesuai dengan

ketentuan Penyelenggara dan OJK

ii) Menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada

Penyelenggara sebagaimana terdapat pada Pasal 47

POJK No. 57/POJK.04/2020.

iii) Tunduk pada syarat dan ketentuan antara Penyelenggara

dan Penerbit.

5) Hak dan Kewajiban Penyelenggara

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Hak

Penyelenggara minimal sebagai berikut:
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i) Hak untuk mendapatkan manfaat dari Penerbit atas

Layanan Urun Dana yang sedang berlangsung. Sebagai

Contoh: mendapatkan biaya-biaya yang dipungut dari

penggunaan aplikasi oleh Pengguna.

ii) Hak untuk mendapatkan akses audit laporan dari

Penerbit.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Kewajiban

Penyelenggara minimal sebagai berikut:

i) Memonitor, menyediakan layanan, dan memastikan

validasi data kepada Penerbit.

ii) Melakukan ganti rugi apabila terdapat kerugian yang

timbul akibat Penyelenggara Contoh: kegagalan sistem

aplikasi Penyelenggara sehingga tidak dapat dilakukan

kegiatan-kegiatan seperti Pembelian Efek.

iii) Mengonfirmasi produk yang telah diverifikasi oleh DPS

dan/atau ASPM yang terdaftar pada OJK [SYARIAH]

6) Penawaran Efek

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan masa penawaran

Efek oleh Penerbit. (Pasal 33 POJK 57/2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan nominal minimal

dan maksimal penawaran Efek oleh Penerbit.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan mekanisme dalam

pembatalan penawaran Efek. (Pasal 34 POJK 57/2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Efek syariah yang

diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.

135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham dan Fatwa DSN-MUI

No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk. [SYARIAH]

7) Pembelian Efek

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan keberadaan

biaya-biaya selama penggunaan platform seperti biaya

penggunaan layanan urun dana, management fee, dan pajak

[POJK 57/POJK.04/2020]
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b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan mekanisme

pembelian Efek oleh Pemodal dengan penyetoran pada escrow

account [Pasal 37-39 POJK 57/2020]

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan kedudukan

Penyelenggara yang akan menjadi pihak yang dikuasakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. [Pasal 64 ayat (3) POJK

57/2020]

8) Dana dan Efek

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

mengetahui Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari

Pemodal kepada Penerbit dalam jangka waktu tertentu

(mekanisme penyerahan uang dan pengaktifan Efek).

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

mengetahui Penerbit wajib menyerahkan Efek kepada

Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

mengetahui Penyelenggara wajib menyerahkan Efek dari

Penerbit kepada Pemodal dalam jangka waktu tertentu.

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan tata cara distribusi

Efek secara elektronik.

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan tata cara distribusi

dividen.

.

9) Hak Kekayaan Intelektual

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Hak atas

Kekayaan Intelektual yang dimiliki Penyelenggara sesuai

dengan Peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual

i) Sebagai contoh: merek, desain, foto, logo, gambar, kode

html, dan lain sebagainya.

ii) Penjelasan bahwa segala hak atas kekayaan intelektual

yang dimiliki oleh Penyelenggara dilindungi hukum
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serta peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tidak diperkenankan untuk

menyebarluaskan baik sebagian maupun secara

keseluruhan oleh pihak manapun dan untuk kepentingan

apapun tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara.

10) Keadaan Kahar

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan apa yang

dikategorikan sebagai keadaan kahar/force majeure termasuk

namun tidak terbatas pada adanya kebakaran, banjir, gempa

bumi, likuidasi, badai, huru-hara, peperangan, epidemi,

pertempuran, pemogokan, sabotase, embargo, peledakan yang

seluruh mengakibatkan kerusakan sistem teknologi informasi

yang menghambat pelaksanaan Layanan Urun Dana serta

kebijakan pemerintah yang berpengaruh dengan pelaksanaan

Layanan Urun Dana.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan

pertanggungjawaban para pihak dalam keadaan kahar/force

majeure.

11) Permasalahan Hukum

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Wanprestasi baik

secara konvensional atau syariah.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Sanksi baik

konvensional maupun syariah. Contoh: Pemodal melanggar

syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Hukum yang

Mengatur baik konvensional maupun syariah.
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d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan Penyelesaian

Sengketa. Contoh: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

dan/atau Pengadilan Negeri (Pasal 49 UU 3 Tahun 2006)

12) Rapat Umum Pemegang Saham

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

forum RUPS, Pemodal berhak memperoleh keterangan yang

berkaitan dengan Penerbit dari Direksi dan/atau Dewan

Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat

dan tidak bertentangan dengan kepentingan Penerbit. (Pasal 75

UUPT)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan,

kecuali semua Pemodal hadir dan/atau diwakili dalam RUPS

dan menyetujui penambahan mata acara rapat.(Pasal 75 UUPT)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa atas mata

acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara

bulat. (Pasal 75 UUPT)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

diadakan di tempat kedudukan Penerbit atau di tempat Penerbit

melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana

ditentukan dalam anggaran dasar. (Pasal 76 UUPT)

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham

Penerbit dicatatkan. (Pasal 76 UUPT)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa tempat

RUPS sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya harus

terletak di wilayah negara Republik Indonesia. (Pasal 76

UUPT)

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa apabila

dalam RUPS semua Pemodal hadir dan/atau diwakili dan

semua Pemodal menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda
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tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian

sebelumnya. (Pasal 76 UUPT)

h) Pada bagian ini, Penyelenggaran menjelaskan bahwa RUPS

yang demikian dapat mengambil keputusan jika keputusan

tersebut disetujui dengan suara bulat. (Pasal 76 UUPT)

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang

memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(Pasal 77 UUPT)

j) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Persyaratan

kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah

persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar

Penerbit.(Pasal 77 UUPT)

k) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa persyaratan

kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dihitung

berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. (Pasal 77 UUPT)

l) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa setiap

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada bagian

sebelumnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan

ditandatangani oleh semua peserta RUPS. (Pasal 77 UUPT)

m) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (Pasal 78 UUPT)

n) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan

tahunan Penerbit yaitu: a. laporan keuangan yang terdiri atas

sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau

dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan
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laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas,

dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan

keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c.

laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. laporan mengenai

tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan

Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan

tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan

tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk

tahun yang baru lampau. (Pasal 78 UUPT)

o) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan

untuk kepentingan Penerbit. (Pasal 78 UUPT)

p) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Direksi

menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan

didahului pemanggilan RUPS. (Pasal 79 UUPT)

q) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

i) 1 (satu) orang atau lebih Pemodal yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar

menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

ii) Dewan Komisaris. (Pasal 79 UUPT)

r) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

permintaan diselenggarakannya RUPS diajukan kepada Direksi

dengan Surat Tercatat disertai alasannya yang tembusannya

disampaikan kepada Dewan Komisaris. (Pasal 79 UUPT)

s) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Direksi

wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu
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paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (Pasal 79 UUPT)

t) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka:

i) Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali

kepada Dewan Komisaris; atau

ii) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri

RUPS. (Pasal 79 UUPT)

u) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Dewan

Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (Pasal 79 UUPT)

v) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan

RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pemodal

yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan

permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan Penerbit untuk

menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan

sendiri pemanggilan RUPS tersebut. (Pasal 80 UUPT)

w) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Direksi

melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum

menyelenggarakan RUPS dan dalam hal tertentu, pemanggilan

RUPS tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau

pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Negeri. (Pasal 81 UUPT)

x) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

tanggal RUPS. (Pasal 82 UUPT)
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y) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau

dengan iklan dalam Surat Kabar dengan mencatumkan tanggal,

waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di

kantor Penerbit sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS

sampai dengan tanggal RUPS diadakan. (Pasal 82 UUPT)

z) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

wajib memberikan salinan bahan kepada Pemodal secara

cuma-cuma jika diminta. (Pasal 82 UUPT)

aa) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan pada bagian

sebelumnya, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua

Pemodal dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. (Pasal 82

UUPT)

bb) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa bagi

Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan

wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. (Pasal 83

UUPT)

cc) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Setiap

saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali

anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tidak berlaku

untuk:

i) saham Penerbit yang dikuasai sendiri oleh Penerbit;

ii) saham induk Penerbit yang dikuasai oleh anak

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;

atau
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iii) saham Penerbit yang dikuasai oleh Penerbit lain yang

sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah

dimiliki oleh Penerbit (Pasal 84 UUPT)

dd) pada Bagian ini ,Penyelenggara menjelaskan bahwa Pemodal,

baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak

menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai

dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan ini tidak

berlaku bagi pemodal dari saham tanpa hak suara. Dalam

pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemodal

berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemodal

tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang

kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Penerbit

yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari

pemodal. Dalam hal pemodal hadir sendiri dalam RUPS, surat

kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam

RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini

dan anggaran dasar Penerbit. Terhadap Penerbit Terbuka selain

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat

(3)UUPT dan ayat (6) di pasal yang sama berlaku juga

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal. (Pasal 85 UUPT)

ee) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran

dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal

kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) UUPT

tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa
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RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai

kuorum. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 86

ayat (2) UUPT sah dan berhak mengambil keputusan jika

dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,

kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih

besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud

pada Pasal 86 ayat (4) UUPT tidak tercapai, Penerbit dapat

memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan Penerbit atas

permohonan Penerbit agar ditetapkan kuorum untuk RUPS

ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa

RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang

telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua

pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana

dimaksud pada Pasal 86 ayat (5) UUPT bersifat final dan

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua

dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

(Pasal 86 UUPT)

ff) Pada bagian ini, Penyelenggara Menjelaskan Bahwa Keputusan

RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) UUPT tidak

tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali

undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa
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keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju

yang lebih besar. (Pasal 87 UUPT)

gg) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika

dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam

RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3

(dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,

kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih

besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud

pada pasal 88 ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan

RUPS kedua. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada pasal

88 ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam

rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam

RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3

(dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,

kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih

besar. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 UUPT

ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis

mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) UUPT mengenai kuorum kehadiran dan

ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS

berlaku juga bagi Penerbit Terbuka sepanjang tidak diatur lain

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(Pasal 88 UUPT)

hh) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa RUPS

untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,

atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Penerbit
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dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan

pembubaran Penerbit dapat dilangsungkan jika dalam rapat

paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga

perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali

anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau

ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS

yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana

dimaksud pada pasal 89 ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan

RUPS kedua. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada pasal

89 ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam

rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga

perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali

anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau

ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS

yang lebih besar. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UUPT

mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud

pada pasal 89 ayat (1) UUPT. Ketentuan sebagaimana

dimaksud pada pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPT

mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi

Penerbit Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 89 UUPT)

ii) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Setiap

penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan

ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu)

orang pemodal yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1)
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UUPT tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat

dengan akta notaris. (Pasal 90 UUPT)

jj) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa setiap

Pemodal dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di

luar RUPS dengan syarat semua pemodal dengan hak suara

menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang

bersangkutan. (Pasal 91 UUPT)

e. SOP Prospektus

Uraian prosedur SOP Prospektus pada dasarnya merujuk pada ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 47 POJK 57/2020. Selanjutnya terkait rincian alurnya

setidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

● Prospektus Saham

1. Informasi pada Bagian Kulit Muka Prospektus (Optional)

a. Nama Penyelenggara

b. Nama Penerbit

c. Izin OJK

2. Peringatan

a. Peringatan Peran Penyelenggara sebagai pihak yang

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan

Urun Dana (Pasal 1 angka 5 POJK No. 57/POJK.04/2020)
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b. Peringatan Kemungkinan Kerugian (Penjelasan Pasal 66

POJK No. 57/POJK.04/2020)

c. Peringatan Memahami Isi Prospektus

d. Kebenaran Prospektus Tanggung Jawab Penyelenggara

dan Penerbit (Pasal 27 POJK No. 57/POJK.04/2020)

3. Industri dan Proyek

a. Fakta Industri

b. Keterangan Badan Usaha (Pasal 47 ayat (1) POJK No.

57/POJK.04/2020)

i. Nama Badan Usaha

ii. Akta Pendirian (disebut)

iii. Anggaran Dasar (disebut)

iv. Lokasi Bisnis

4. Laporan Kinerja dan Finansial

a. Susunan Pemodalan (sebelum dan sesudah penghimpunan

dana) (Pasal 47 ayat (1) POJK No. 57/POJK.04/2020)

i. Daftar Pemegang Saham

b. Informasi material lainnya yang perlu disampaikan

kepada calon Pemodal setidaknya (Pasal 47 ayat (1)

POJK No. 57/POJK.04/2020)

i. Periode Pembagian Laporan Kinerja

ii. Ketentuan Pasar Sekunder (Pasal 43 POJK No.

57/POJK.04/2020)

iii. Ketentuan Pembelian Kembali

c. Rencana Bisnis atau Proyek (Pasal 47 ayat (1) POJK No.

57/POJK.04/2020)

i. Timeline Proyek

ii. Jumlah Dana yang Dihimpun

1. Jumlah Minimum Dana (kalau ada)

iii. Penggunaan Dana

1. Sebagai Contoh:

a. Sewa Bangunan
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b. Renovasi Bangunan

c. Peralatan

d. Perlengkapan

e. Keperluan Operasional

d. Laporan Keuangan

i. Laporan keuangan yang paling rendah disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

1. Total Utang berbasis Bunga dibanding

Total Aset tidak lebih dari 45% (Pasal 2

ayat (1) huruf b nomor 3 POJK

35/POJK.04/2017) [SYARIAH]

ii. Penjelasan pemisahan pendapatan Dana yang

Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi

Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis

Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah

(Dana TBDSP). (Fatwa DSN-MUI No.

123/DSN-MUI/XI/2018) [SYARIAH]

1. Dana non-halal tidak boleh lebih dari 10%

pendapatan

2. Dana non-halal harus digunakan untuk

kegiatan sosial, beasiswa, atau fasilitas

umum.

iii. Proyeksi Laporan Keuangan

e. Jenis dan Jumlah Efek yang Ditawarkan

f. Kebijakan Dividen (Pasal 47 ayat (2) POJK No.

57/POJK.04/2020)

g. Mekanisme Penetapan Harga Saham (Pasal 47 ayat (2)

POJK No. 57/POJK.04/2020)

5. Legalitas dan Lainnya (Pasal 47 ayat (1) POJK No.

57/POJK.04/2020)
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a. Legalitas (Izin dan sebagainya)

i. Sertifikasi Halal bagi Perusahaan Jasa dan/atau

Barang dengan produk halal [SYARIAH]

b. Pengurus

i. Pendiri (Profil Singkat)

ii. Direksi (Profil Singkat)

iii. Dewan Komisaris (Profil Singkat)

6. Risiko dan Mitigasi (Penjelasan Pasal 66 POJK No.

57/POJK.04/2020)

a. Risiko Usaha

i. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang

dihubungkan dengan suatu kemungkinan

munculnya kerugian yang tak terduga dan

memang tidak diharapkan terjadi.

ii. Sebagai contoh: Jika perusahaan Penerbit

mengalami apa yang dapat dikategorikan sebagai

keadaan kahar seperti halnya kebakaran, bencana

alam, dan lain sebagainya.

iii. Mitigasi: Asuransi.

b. Risiko Kerugian Investasi

i. Risiko Pasar adalah risiko fluktuasi atau naik

turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang

disebabkan oleh perubahan sentimen pasar

keuangan (seperti saham dan obligasi) yang

sering disebut juga dengan risiko sistematik

(systematic risk), artinya risiko ini tidak bisa

dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh

investor.

1. Mitigasi: Sosialisasi mengenai investasi

melalui berbagai platform.

ii. Risiko Inflasi, disebut juga dengan risiko

daya beli, adalah peluang bahwa arus kas
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dari investasi tidak akan bernilai

sebanyak di masa depan karena

perubahan daya beli karena inflasi.

iii. Risiko Negara, disebut juga dengan

risiko politik. Hal ini didasarkan pada

kondisi perpolitikan negara. Dari risiko

ini juga masih ada kaitan dengan

perubahan ketentuan

perundang-undangan.

c. Risiko Kekurangan Likuiditas (Pasal 47 ayat (1)

POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Penjelasan

Pasal 66 POJK No. 57/POJK.04/2020)

i. Risiko likuiditas adalah risiko yang

muncul akibat kesulitan menyediakan

uang tunai dalam jangka waktu tertentu.

ii. Mitigasi: Terdapat penetapan harga

perlembar agar likuiditas menjadi lebih

tinggi. Peningkatan likuiditas juga dapat

dilakukan dengan memasarkan produk

dengan baik pada saat perdagangan efek

di buka.

d. Risiko Kelangkaan Pembagian Dividen

i. Kelangkaan pembagian dividen dapat

terjadi karena kinerja bisnis yang anda

investasikan kurang berjalan baik.

ii. Mitigasi: Penerbit yang listing sudah

melalui proses screening oleh

Penyelenggara sehingga dapat dipastikan

bahwa Penerbit memiliki rekam jejak

yang baik.

e. Risiko Dilusi Kepemilikan Saham
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i. Dilusi kepemilikan saham adalah

penurunan persentase kepemilikan

saham yang terjadi karena bertambahnya

total jumlah saham yang beredar, dimana

Investor yang bersangkutan tidak ikut

membeli saham yang baru diterbitkan

tersebut.

ii. Sebagai contoh: Penerbit menambah

jumlah saham beredar, tetapi Pemodal

tidak tidak membeli saham yang baru

diterbitkan sehingga persentase

kepemilikan Pemodal berkurang.

iii. Mitigasi: Sebagai Penerbit, mengadakan

perjanjian dengan Penyelenggara untuk

tidak mengeluarkan saham baru selama

masih terdaftar di platform

Penyelenggara.

● Prospektus Obligasi dan Sukuk

1. Informasi pada Bagian Kulit Muka Prospektus (Optional)

a. Nama Penyelenggara

b. Nama Penerbit

c. Izin OJK

2. Peringatan

a. Peringatan Peran Penyelenggara sebagai pihak yang

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan

Urun Dana (Pasal 1 angka 5 POJK No.

57/POJK.04/2020)

b. Peringatan Kemungkinan Kerugian (Penjelasan Pasal

66 POJK No. 57/POJK.04/2020)

c. Peringatan Memahami Isi Prospektus

d. Kebenaran Prospektus Tanggung Jawab Penyelenggara

dan Penerbit (Pasal 27 POJK No. 57/POJK.04/2020)
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3. Industri dan Proyek

a. Fakta Industri

b. Keterangan Badan Usaha (Pasal 47 ayat (1) POJK No.

57/POJK.04/2020)

i. Nama Badan Usaha

ii. Akta Pendirian (disebut)

iii. Anggaran Dasar (disebut)

c. Lokasi Bisnis

4. Laporan Kinerja dan Finansial

a. Susunan Permodalan (sebelum dan sesudah

penghimpunan dana) (Pasal 47 ayat (1) POJK No.

57/POJK.04/2020)

i. Daftar Pemegang Saham

b. Informasi material lainnya yang perlu disampaikan

kepada calon Pemodal setidaknya (Pasal 47 ayat (1)

POJK No. 57/POJK.04/2020)

i. Periode Pembagian Laporan Kinerja

ii. Ketentuan Pasar Sekunder (Pasal 43 POJK No.

57/POJK.04/2020)

iii. Ketentuan Pembelian Kembali

c. Rencana Bisnis atau Proyek (Pasal 47 ayat (1) POJK

No. 57/POJK.04/2020)

i. Timeline Proyek

ii. Jumlah Dana yang akan Dihimpun

1. Jumlah Minimum Dana (kalau ada)

iii. Tujuan Penggunaan Dana

1. Sebagai Contoh:

a. Sewa Bangunan

b. Renovasi Bangunan

c. Peralatan

d. Perlengkapan

e. Keperluan Operasional
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d. Proyeksi Pendapatan

i. Laporan keuangan yang paling rendah disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

ii. Proyeksi Laporan Keuangan

iii. Pendapatan

1. Pendapatan

2. EBITDA

3. Laba bersih

iv. Utang dan Modal

1. Modal

2. Utang jangka pendek

3. Utang jangka panjang

v. Rasio Keuangan

1. Debt to Equity Ratio

2. Debt to Asset Ratio

3. Debt Service Coverage Ratio

e. Jenis dan Jumlah Efek yang Ditawarkan;

i. Peringkat Efek bersifat Utang atau Sukuk jika di

peringkat (Credit Rating);

ii. Jenis akad syariah dan skema transaksi syariah,

jika Efek yang diterbitkan adalah Sukuk;

[SYARIAH]

1. Akad Syariah

a. Akad Ijarah

Perjanjian (akad) antara pihak

pemberi sewa atau pemberi jasa

(mu’jir) dan pihak penyewa atau

pengguna jasa (musta’jir) untuk

memindahkan hak guna

(manfaat) atas suatu objek Ijarah

yang dapat berupa manfaat
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barang dan/atau jasa dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa

dan/atau upah (ujrah) tanpa

diikuti dengan pemindahan

kepemilikan objek Ijarah itu

sendiri.

b. Akad Musyarakah

Perjanjian (akad) kerjasama

antara dua pihak atau lebih

(syarik) dengan cara menyertakan

modal baik dalam bentuk uang

maupun bentuk aset lainnya

untuk melakukan suatu usaha.

c. Akad Mudharabah (Qiradh)

Perjanjian (akad) kerjasama

antara pihak pemilik modal

(shahib al-mal) dan pihak

pengelola usaha (mudharib)

dengan cara pemilik modal

(shahib al-mal) menyerahkan

modal dan pengelola usaha

(mudharib) mengelola modal

tersebut dalam suatu usaha.

d. Akad Kafalah

Perjanjian (akad) antara pihak

penjamin (kafiil/guarantor) dan

pihak yang dijamin (makfuul

‘anhu/ashiil/orang yang

berhutang) untuk menjamin

kewajiban pihak yang dijamin

kepada pihak lain (makfuul

lahu/orang yang berpiutang).
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2. Skema Transaksi Syariah

a. Skema Sukuk Mudharabah

i. Emiten menerbitkan

sukuk dengan akad

mudharabah

ii. Dana hasil penerbitan

sukuk diinvestasikan pada

kegiatan usaha menjadi

underlying assets

penerbitan sukuk

iii. Dari kegiatan usaha yang

menjadi underlying assets

diperoleh laba yang

kemudian didistribusikan

kepada investor sebagai

imbal hasil sesuai dengan

nisbah yang disepakati

iv. Secara periodik, laba

yang dihasilkan dari

underlying assets

dibagikan kepada investor

sebagai imbal hasil

v. Pada saat jatuh tempo

emiten akan

mengembalikan dana

kepada investor sebesar

atau sejumlah nilai sukuk

pada saat penerbitan.

b. Skema Sukuk Ijarah

i. Emiten menerbitkan

sukuk dengan akad ijarah

kepada investor
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ii. Atas penerbitan sukuk

tersebut, emiten

mengalihkan manfaat

objek ijarah kepada

investor dan investor yang

diwakili oleh wali

amanat sukuk menerima

manfaat objek ijarah dari

emiten

iii. Investor yang diwakili

oleh wali amanat sukuk

memberikan kuasa

(dengan akad wakalah)

kepada emiten untuk

menyewakan objek ijarah

tersebut kepada pihak

ketiga

iv. Emiten selaku penerima

kuasa dari investor

bertindak sebagai pemberi

sewa akan menyewakan

objek ijarah kepada pihak

ketiga yang bertindak

sebagai penyewa

v. Atas objek ijarah tersebut

(objek yang disewakan)

maka pihak

ketiga/penyewa akan

memberikan pembayaran

sewa kepada emiten

selaku penerima kuasa

dari investor dan
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dilakukan secara periodik

dan pengambilan dana

pada saat jatuh tempo

vi. Emiten akan terus

melakukan pembayaran

sewa yang diterima dari

pihak ketiga kepada

investor berupa cicilan

ijarah (cicilan sewa)

secara periodik sesuai

dengan waktu yang

diperjanjikan serta sisa

dari fee ijarah pada saat

jatuh tempo.

vii. Kondisi yang dapat

menyebabkan keadaan

lalai, termasuk cara

penyelesaiannya

(mekanisme penyelesaian

sengketa);

viii. Alasan dan tata cara

diselenggarakannya rapat

umum pemegang Efek

bersifat utang atau Sukuk

(Optional Penerbit atau

Penyelenggara)

ix. Harga, suku bunga,

besaran nisbah bagi hasil,

margin, imbal jasa atau

imbal hasil dengan cara

lain yang ditetapkan
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untuk Efek bersifat utang

atau Sukuk

5. Jaminan

a. Efek yang diterbitkan dalam bentuk utang atau Sukuk

harus dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan

atau nilai penanggungan paling sedikit 125% dari nilai

penghimpunan dana. (Pasal 57 POJK

57/POJK.04/2020)

b. Nilai jaminan berdasarkan pada penilaian dari penilai

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau

acuan dokumen tertentu (Pasal 57 POJK

57/POJK.04/2020)

6. Ikhtisar Hak Pemegang Efek bersifat Utang (Pasal 47 ayat

(3) POJK No. 57/POJK.04/2020)

7. Legalitas dan Lainnya (Pasal 47 ayat (1) POJK No.

57/POJK.04/2020)

a. Legalitas (Izin dan sebagainya)

b. Pengurus

i. Pendiri (Profil Singkat)

ii. Direksi (Profil Singkat)

iii. Dewan Komisaris (Profil Singkat)

8. Risiko dan Mitigasi (Penjelasan Pasal 66 POJK No.

57/POJK.04/2020)

a. Risiko Usaha (Pasal 22 POJK No. 09/POJK.04/2017)

i. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang

dihubungkan dengan suatu kemungkinan

munculnya kerugian yang tak terduga dan

memang tidak diharapkan terjadi.

ii. Sebagai contoh: Jika perusahaan Penerbit

mengalami apa yang dapat dikategorikan

sebagai keadaan kahar seperti halnya kebakaran,

bencana alam, dan lain sebagainya.
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iii. Mitigasi: Asuransi.

b. Risiko Kerugian Investasi

i. Risiko Pasar adalah risiko fluktuasi atau naik

turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang

disebabkan oleh perubahan sentimen pasar

keuangan (seperti saham dan obligasi) yang

sering disebut juga dengan risiko sistematik

(systematic risk), artinya risiko ini tidak bisa

dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh

investor.

ii. Mitigasi: Sosialisasi mengenai investasi melalui

berbagai platform.

iii. Risiko Inflasi, disebut juga dengan risiko daya

beli, adalah peluang bahwa arus kas dari

investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa

depan karena perubahan daya beli karena inflasi.

iv. Risiko Negara, disebut juga dengan risiko

politik. Hal ini didasarkan pada kondisi

perpolitikan negara. Dari risiko ini juga masih

ada kaitan dengan perubahan ketentuan

perundang-undangan.

c. Risiko Kekurangan Likuiditas (Pasal 47 ayat (1) POJK

No. 57/POJK.04/2020 dan Penjelasan Pasal 66 POJK

No. 57/POJK.04/2020)

i. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul

akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam

jangka waktu tertentu.

ii. Mitigasi: Terdapat penetapan harga perlembar

agar likuiditas menjadi lebih tinggi. Peningkatan

likuiditas juga dapat dilakukan dengan

memasarkan produk dengan baik pada saat

perdagangan efek di buka.
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d. Risiko Umum (Pasal 22 POJK No. 09/POJK.04/2017)

i. Kondisi perekonomian secara makro atau

global;

ii. Kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait

bidang usaha Emiten;

iii. Tuntutan atau gugatan hukum;

iv. Kebijakan pemerintah; dan

v. Ketentuan negara lain atau peraturan

internasional.

vi. Mitigasi: Asuransi (Obligasi) atau Asuransi

Syariah (Sukuk)

e. Risiko Gagal Bayar

f. SOP Obligasi dan Sukuk

Uraian prosedur dalam SOP Obligasi dan Sukuk pada dasarnya merujuk pada

ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 7 Tahun 2017, POJK Nomor 18

Tahun 2015, POJK Nomor 3 Tahun 2018, POJK Nomor 57 Tahun 2020, dan

POJK Nomor 16 Tahun 2021. Selanjutnya terkait rincian setidaknya

menjelaskan beberapa hal berikut:

1) Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
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a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa efek

bersifat utang atau sukuk yang ditawarkan melalui Layanan

Urun Dana wajib memenuhi ketentuan: (Pasal 30 ayat (1)

POJK Nomor 57 Tahun 2020)

01. diterbitkan dalam mata uang Rupiah;

02. memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek

bersifat utang atau Sukuk;

03. tidak dapat diperdagangkan;

04. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

05. dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo,

sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas

pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang hadir

dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau

Sukuk; dan

06. pembayaran pokok, bunga, besaran nisbah bagi hasil,

margin, imbal jasa, atau imbal hasil dapat dilakukan

secara berkala atau pada saat jatuh tempo.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa bagi Sukuk

wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah pernyataan

tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

(Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor

57 Tahun 2020)

c) Dalam hal Penerbitan Sukuk, DPS disediakan oleh

Penyelenggara (Pasal 29 ayat (2) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

yang melakukan Penawaran Efek Sukuk wajib menggunakan

akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa

DSN-MUI No. 137):

01. Mudharabah;

02. Ijarah;

03. Musyarakah;

04. Murabahah;
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05. Salam; atau

06. Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

penerbitan Sukuk menggunakan akad-akad sebagaimana

dimaksud di atas, maka Penerbit harus mengikuti ketentuan dan

batasan akad yang akan digunakannya. (Fatwa DSN-MUI No.

137)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

yang melakukan Penawaran Efek Syariah wajib memastikan

bahwa efek yang ditawarkan terhindar dari unsur-unsur yang

bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain adalah riba,

gharar, maysir, tadlis, dharar (membahayakan/merugikan),

risywah, haram, zhulm (penganiayaan) dan maksiat. (Fatwa

DSN-MUI No. 137)

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan mengenai

dokumen yang harus disampaikan saat pernyataan pendaftaran,

yang paling sedikit terdiri atas: (Pasal 3 POJK Nomor 7 Tahun

2017)

01. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan

format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK Nomor 7

Tahun 2017;

02. Prospektus;

03. Prospektus Ringkas;

04. Prospektus Awal (jika ada); dan

05. Dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian

dari Pernyataan Pendaftaran.

h) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan dokumen lain yang juga harus disampaikan

meliputi: (Pasal 7 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

01. jadwal Penawaran Umum;
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02. contoh surat Efek;

03. fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat

persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan

anggaran dasar telah diterima oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum;

04. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan

Publik yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan

laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar

Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi

perusahaan Efek;

05. surat dari Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar

Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan

comfort letter, yang dibuat oleh Akuntan Publik yang

mengaudit laporan keuangan terakhir;

06. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai pedoman penyusunan surat

pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi;

07. laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan

beserta laporan Akuntan Publik atas prakiraan keuangan

dimaksud;

08. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;

09. riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan

direksi;

10. perjanjian penjaminan emisi Efek (jika ada);
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11. struktur yang menggambarkan posisi Emiten secara

vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai

dengan Perusahaan Anak pada tingkat paling akhir dan

posisi Emiten secara horizontal;

12. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai

dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini;

13. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai

dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar

Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini;

14. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika

ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin

Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

15. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan

permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu

dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang

dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan

kepentingan Emiten.

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa jika Emiten

mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran

Umum Efek bersifat utang, Emiten juga harus pula

menyampaikan beberapa dokumen tambahan, diantaranya:

(Pasal 8 POJK Nomor 7 Tahun 2017)

01. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan

pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang;

02. Kontrak Perwaliamanatan; dan
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03. perjanjian penanggungan (jika ada).

j) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa jika Emiten

mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran

Umum Sukuk, Emiten juga harus pula menyampaikan beberapa

dokumen tambahan, diantaranya: (Pasal 9 POJK Nomor 7

Tahun 2017 jo Pasal 7 POJK Nomor 18 Tahun 2015)

01. hasil pemeringkatan Sukuk sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar

Modal yang mengatur mengenai Pemeringkatan Efek

Bersifat Utang dan/atau Sukuk;

02. perjanjian perwaliamanatan Sukuk;

03. Akad Syariah yang dipergunakan dalam penerbitan

Sukuk;

04. surat pernyataan Emiten yang menyatakan bahwa:

1. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar

Modal; dan

2. selama periode Sukuk, aset yang menjadi dasar

Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip

Syariah di Pasar Modal;

05. surat pernyataan dari Wali Amanat Sukuk yang

menyatakan Wali Amanat Sukuk mempunyai 1 (satu)

orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan

yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki

pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di

bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang

perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang

memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang

bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

06. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
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melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal

jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;

07. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam

Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah

Emiten atau Tim Ahli Syariah; dan

08. perjanjian penjaminan Emisi Efek yang memuat bahwa

dana hasil Penawaran Umum diterima Emiten paling

lambat pada saat penyerahan Sukuk.

k) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam

melakukan prospektus terhadap penyerahan Pernyataan

Pendaftaran dan Penawaran Umum Sukuk, Penerbit harus

menyertakan informasi tambahan sebagai berikut (Pasal 8

POJK 18/2015):

01. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan

dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Emiten

menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi

dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip

Syariah di Pasar Modal;

02. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta

penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan

dalam penerbitan Sukuk;

03. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;

04. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai

dengan karakteristik Akad Syariah;

05. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau

imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

06. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai

dengan karakteristik Akad Syariah;
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07. hasil pemeringkatan Sukuk; h. rencana penggunaan dana

hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad

Syariah;

08. sumber dana yang digunakan untuk melakukan

pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai

dengan karakteristik Akad Syariah;

09. jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai, dan

status kepemilikan (jika ada);

10. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi

hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai

dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan

sesuai karakteristik Akad Syariah);

11. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah

jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang

menjadi dasar Sukuk;

12. ketentuan apabila Emiten gagal dalam memenuhi

kewajibannya;

13. mekanisme penanganan dalam hal Emiten gagal dalam

memenuhi kewajibannya;

14. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak

dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian

perwaliamanatan; dan

15. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam

Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah

Emiten atau Tim Ahli Syariah.

l) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

dalam hal menerbitkan Sukuk harus mendasarkan pada aset

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar

Modal. Adapun yang dimaksud dengan aset adalah (Pasal 3 jo

Pasal 2 POJK 18/2015):

01. aset berwujud tertentu (a’yan maujudat);
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02. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan)

tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

03. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan

ada;

04. aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan);

dan/atau

05. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath

ististmarin khashah).

m) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

efek yang diterbitkan merupakan Sukuk, Penerbit harus

terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah

atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas

Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah yang dilakukan dengan

(Pasal 5 POJK 18/2015):

01. Penyampaian rencana penerbitan efek oleh Penerbit

yang bukan merupakan Perusahaan Menengah atau

Kecil kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum memulai

dan mengumumkan Prospektus Ringkas dan Prospektus;

02. Penyampaian rencana penerbitan efek oleh Penerbit

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum memulai dan

mengumumkan Prospektus Ringkas dan Prospektus

yang sekaligus dimuat dalam Prospektus Awal dan

Prospektus.

n) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

penerbit melakukan penawaran efek Sukuk, maka Penerbit

wajib menyampaikan Laporan Keuangan untuk jangka waktu 2

(dua) tahun terakhir dalam Prospektus dan melakukannya

secara berkala dalam periode Penawaran Umum Sukuk. (Pasal

9 POJK 18/2015)

o) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa persyaratan

mengenai laporan keuangan harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut: (Pasal 10 POJK Nomor 7 Tahun 2017)
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01. untuk Penerbit yang akan melakukan Penawaran Umum

Efek bersifat ekuitas, meliputi data keuangan 3 (tiga)

tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3

(tiga) tahun; dan

02. untuk Penerbit yang akan melakukan Penawaran Umum

Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, meliputi data

keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya

jika kurang dari 2 (dua) tahun.

p) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa persyaratan

mengenai laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum

mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali: (Pasal 11

POJK Nomor 7 Tahun 2017)

01. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup

anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar

terakhir;

02. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan

kepemilikan saham hanya:

1. 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika

kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan

Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan

Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; atau

2. 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika

kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan

Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan

Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau

Sukuk.

q) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Otoritas

Jasa Keuangan dapat meminta informasi lain yang tidak

merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak

dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena

dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak terafiliasi,

diantaranya: (Pasal 12 POJK Nomor 7 Tahun 2017)
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01. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten, anggota

direksi, dan anggota dewan komisaris tentang terlibat

atau tidaknya dalam perkara hukum;

02. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan

Prospektus (jika ada):

1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama

pihak tersebut di Prospektus; dan/atau

2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut

mencabut persetujuannya;

03. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa

Keuangan dari pihak yang membantu dalam Penawaran

Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari

pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau

04. dokumen lain yang dibutuhkan.

2) Batasan Penawaran Efek dan Penghimpunan Dana

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

Efek bersifat utang atau Sukuk wajib memenuhi seluruh

kewajiban kepada Pemodal setelah melakukan penghimpunan

dana melalui Layanan Urun Dana. (Pasal 32 ayat (1) POJK

Nomor 57/POJK.04/2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

Efek bersifat utang atau Sukuk dilarang melakukan

penghimpunan dana baru melalui Layanan Urun Dana sebelum

Penerbit memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal, kecuali

penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara

bertahap. (Pasal 32 ayat (2) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa batas

penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap

Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai

lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam
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kondisi tertentu. (Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (2) POJK

Nomor 57/POJK.04/2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

penghimpunan dana dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali

penawaran atau lebih. (Pasal 33 ayat (2) POJK Nomor

57/POJK.04/2020)

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh

dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana

berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian

penyelenggaraan Layanan Urun Dana. (Pasal 34 ayat (1)

POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Dalam hal

Penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) POJK Nomor

57/POJK.04/2020, Penerbit wajib mengungkapkan:

01. Rencana penggunaan dana sehubungan dengan

perolehan dana minimum; atau

02. Sumber dana lain untuk melaksanakan rencana

penggunaan dana.

(Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

g) Rencana penggunaan dana oleh Penerbit untuk membiayai dan

menumbuhkembangkan kegiatan investasi Sukuk atau investasi

lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di

Pasar Modal. (Pasal 11 POJK 18/2015)

h) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana

dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) POJK Nomor

57/POJK.04/2020 dalam masa penawaran Efek. (Pasal 34 ayat

(3) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa jika jumlah

minimum dana yang ditetapkan oleh Penerbit berdasarkan
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kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan

Layanan Urun Dana tidak terpenuhi, maka penawaran Efek

melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum. (Pasal

34 ayat (4) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

j) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

penawaran Efek batal demi hukum, Penyelenggara wajib

mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari

dana tersebut selama dalam escrow account secara proporsional

kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

penawaran Efek batal demi hukum. (Pasal 34 ayat (5) POJK

Nomor 57/POJK.04/2020)

k) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Penyelenggara dapat menyampaikan harga wajar yang

digunakan sebagai referensi oleh Penerbit dan Pemodal dalam

melakukan perdagangan Efek Syariah. Harga referensi yang

ditetapkan oleh Penyelenggara, tidak boleh merugikan para

pelaku pasar dan tidak boleh bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah. (Fatwa DSN-MUI No. 140)

l) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Efek yang diterbitkan oleh Penerbit berupa Sukuk,

Penyelenggara wajib memastikan usaha/proyek Penerbit yang

akan didanai melalui Layanan Urun Dana (Pasal 18 POJK

57/2020). Adapun yang dimaksud dengan Proyek menurut

Pasal 59 POJK 57/2020 adalah:

01. Proyek yang memiliki manfaat ekonomis.

02. Proyek dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah

pihak lain.

03. Proyek wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah

di pasar modal.

m) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Efek yang ditawarkan berupa Sukuk, Penyelenggara wajib

memastikan efek telah memperoleh pernyataan kesesuaian
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syariah dari tim ahli syariah dan/atau dewan pengawas syariah

apabila Penyelenggara adalah entitas yang menjalankan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 18 POJK

57/2020)

3) Masa Penawaran

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa masa

penawaran penghimpunan dana paling lama 45 (empat puluh

lima) hari (Pasal 35 POJK Nomor 57/POJK.04/2020).

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

dapat membatalkan penawaran Efek melalui Layanan Urun

Dana sebelum berakhirnya masa penawaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 dengan membayar denda sejumlah

yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan

Urun Dana kepada Penyelenggara. (Pasal 36 POJK Nomor

57/POJK.04/2020).

4) Penyerahan Dana dan Efek

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

wajib melakukan penyetoran sejumlah total Efek, baik Efek

bersifat utang maupun Sukuk sesuai dengan hasil penawaran

Efek kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah masa penawaran Efek berakhir. (Pasal 41 ayat (1)

POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

berakhirnya masa penawaran efek berakhir meliputi:

01. tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit;

atau

02. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud

dalam huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan

melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal.

(Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)
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c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

wajib: (Pasal 41 ayat (3) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

01. menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

02. membuat akta pengakuan hutang yang dibuat secara

notariil oleh notaris, dan menyampaikan fotokopinya

kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek.

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa jika

Penerbit tidak menyerahkan dokumen dasar pengerjaan atau

bukti kepemilikan Proyek, perjanjian pendaftaran Efek dengan

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan akta pengakuan

hutang yang dibuat secara notariil oleh notaris, maka dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit

melakukan penyetoran Efek, penawaran Efek yang dilakukan

Penerbit batal demi hukum. (Pasal 41 ayat (4) POJK Nomor

57/POJK.04/2020)

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

berhak mendapatkan dana dari Penyelenggara paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah Penerbit menyerahkan dokumen dasar

pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek dan dokumen.

(Pasal 41 ayat (6) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

5) Penawaran Bertahap

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana merupakan

Efek bersifat utang atau Sukuk, penawaran Efek dapat

dilakukan secara bertahap. (Pasal 42 ayat (1) POJK Nomor

57/POJK.04/2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Efek

bersifat utang atau Sukuk dapat dilakukan secara bertahap,
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dengan memenuhi ketentuan: (Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 42 ayat

(2) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

01. rencana penawaran secara bertahap telah ditetapkan

sejak awal penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk;

dan

02. Penerbit telah mengadakan perjanjian dengan

Penyelenggara untuk melakukan penawaran Efek

melalui Layanan Urun Dana yang dilakukan secara

bertahap.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa total dana

yang dihimpun pada penawaran efek secara bertahap paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 42

ayat (3) jo Pasal 3 ayat (1) huruf c POJK Nomor 57 Tahun

2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa penawaran

efek secara bertahap dapat menggunakan lebih dari 1 (satu)

Proyek untuk menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau

Sukuk dengan mengungkapkan seluruh Proyek yang akan

menjadi dasar penerbitan. (Pasal 42 ayat (4) jo Pasal 42 ayat (5)

POJK Nomor 57 Tahun 2020)j

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

Penawaran Efek secara bertahap dilakukan dengan lebih dari 1

(satu) Proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (4)

POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Penerbit harus

mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar

penerbitan. (Pasal 42 ayat (5) POJK Nomor

57/POJK.04/2020)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Sebelum

melaksanakan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap

kedua dan seterusnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

dimulainya masa penawaran, Penerbit wajib menyampaikan

pemberitahuan pelaksanaan penawaran Efek disertai informasi
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tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Penyelenggara.

(Pasal 42 ayat (6) POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa informasi

tambahan yang wajib diserahkan oleh Penerbit kepada

Penyelenggara wajib memuat paling sedikit: (Pasal 42 ayat (8)

POJK Nomor 57/POJK.04/2020)

01. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan

Efek bersifat utang atau Sukuk;

02. jumlah dana yang telah dihimpun;

03. jumlah Efek yang ditawarkan;

04. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin,

imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang

ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk;

05. rencana penggunaan dana;

06. masa penawaran; dan

07. pernyataan Penerbit yang menyatakan bahwa Penerbit

tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan

penyampaian informasi tambahan.

6) Bukti Kepemilikan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pemodal

yang membeli Efek melalui Penyelenggara mendapat bukti

kepemilikan berupa catatan kepemilikan Efek yang terdapat

dalam rekening Efek pada Bank Kustodian. (Pasal 49 ayat (1)

POJK Nomor 57 Tahun 2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Bank

Kustodian wajib menyampaikan laporan kepemilikan Efek

kepada Pemodal 1 (satu) kali dalam setiap bulan. (Pasal 49 ayat

(2) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Laporan

kepemilikan Efek wajib disampaikan paling lambat pada
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tanggal 10 bulan berikutnya. (Pasal 49 ayat (3) POJK Nomor

57 Tahun 2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

batas waktu jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan Efek

wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja

berikutnya. (Pasal 49 ayat (4) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

7) Laporan

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

yang melakukan Penawaran Efek Sukuk wajib menyampaikan

laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam setahun

kepada Penyelenggara agar nantinya dimuat dalam situs web

Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

menerima laporan tersebut. (Pasal 50 POJK 57/2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

membuat laporan dengan memuat informasi mengenai paling

sedikit: (Pasal 50 POJK 57/2020)

01. realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat

utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana; dan

02. perkembangan Proyek termasuk hambatannya, jika

terdapat hambatan.

8) Laporan Penerbit

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penerbit

wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember

kepada Penyelenggara (Pasal 51 ayat (1) POJK Nomor 57

Tahun 2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

penyampaian laporan wajib dilakukan paling lambat 5 (lima)
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hari kerja pada bulan berikutnya. (Pasal 51 ayat (2) POJK

Nomor 57 Tahun 2020)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa laporan

pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal

distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dengan tiap akhir

bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (lima belas) hari.

(Pasal 51 ayat (4) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa laporan

wajib memuat informasi mengenai paling sedikit: (Pasal 51

ayat (5) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

01. realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat

utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana; dan

02. perkembangan Proyek termasuk hambatannya, jika

terdapat hambatan.

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa kewajiban

penyampaian laporan berlaku hingga Efek bersifat utang atau

Sukuk jatuh tempo dan/atau Penerbit telah memenuhi seluruh

kewajibannya kepada Pemodal. (Pasal 51 ayat (6) POJK

Nomor 57 Tahun 2020)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa selain

menyampaikan laporan, Penerbit wajib menyampaikan laporan

insidentil jika terdapat kejadian atau informasi material yang

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Penerbit atau

kesanggupan Penerbit dalam melakukan pengembalian dana

yang wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah adanya informasi atau kejadian penting. (Pasal 52 ayat

(1) jo Pasal 52 ayat (2) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

9) Proyek

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa proyek

yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk

142



melalui Layanan Urun Dana wajib memiliki manfaat ekonomis.

(Pasal 59 ayat (1) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa proyek

dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain.

(Pasal 59 ayat (2) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa jika proyek

menjadi dasar penerbitan Sukuk, Proyek wajib tidak

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. (Pasal 59

ayat (3) POJK Nomor 57 Tahun 2020)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal

penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin dengan

kekayaan Penerbit atau bentuk penjaminan lainnya atau

ditanggung, pembebanan jaminan atau penanggungan wajib

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (Pasal 60 POJK Nomor 57 Tahun 2020)

10) Sanksi

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa selain

sanksi administratif Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan

tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(Pasal 86 POJK Nomor 57 Tahun 2020)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Otoritas

Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi

administratif dan tindakan tertentu kepada masyarakat. (Pasal

87 POJK Nomor 57 Tahun 2020)

11) Kepemilikan Efek Syariah oleh Pemodal

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

kepemilikan Efek Syariah oleh Pemodal/Investor dapat

dialihkan dengan akad jual beli, hibah, wakaf, inkaf/sedekah,

zakat, waris, mahar, hadiah, dan/atau cara-cara lain yang tidak
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bertentangan dengan Syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (Fatwa DSN-MUI No. 140)

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa

Pemodal/Investor yang berencana mengalihkan imbal hasil

Efek Syariah dapat melakukannya dengan akad hibah, wakaf,

infak/sedekah, zakat, hadiah, dan/atau cara-cara lain yang

diperbolehkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan

syariah. (Fatwa DSN-MUI No. 140)

12) Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Mudharabah

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa bagi akad Mudharabah, jenis

usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan

syariah, antara lain: (Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 jo Fatwa

DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001)

01. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang

dilarang;

02. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan

asuransi konvensional;

03. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan

dan minuman yang haram;

04. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa bagi akad Mudharabah,

pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada

pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur

non halal; (Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa bagi akad Mudharabah,

rukun dan syarat pembiayaannya antara lain: (Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun

2000)

01. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
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02. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan

kontrak (akad).

2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

03. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal

diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada

waktu akad.

3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan

kesepakatan dalam akad.

04. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan

hanya untuk satu pihak.

2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan

nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah,

dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran

kesepakatan.

05. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil)

modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal

berikut:
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1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan

pengawasan.

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan

mudharabah, yaitu keuntungan.

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Mudharabah boleh dilakukan

dalam bentuk-bentuk berikut. (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017)

01. Mudharabah-muqayyadah

02. Mudharabah-muthlaqah

03. Mudharabah-tsuna’iyyah

04. Mudharabah-musytarakah

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Mudharib dalam akad

Mudharabah-tsuna’iyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib

yudharib) kecuali mendapatkan iztn dari shahib al-mal. (Fatwa DSN-MUI Nomor

115 Tahun 2017)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa ketentuan terkait nisbah bagi

hasil dalam akad Mudharabah diantaranya: (Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun

2017)

01. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara

jelas dalam akad.

02. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.

03. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh dalam bentuk nominal atau

angka persentase dari modal usaha.

04. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh menggunakan angka persentase

yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak;

sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.

05. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.

06. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
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13) Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Ijarah

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa rukun dan syarat Ijarah

adalah: (Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000)

01. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak

yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

02. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan

penyewa/pengguna jasa.

03. Obyek akad ijarah adalah:

1. manfaat barang dan sewa; atau

2. manfaat jasa dan upah.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa jenis usaha yang dilakukan

Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor 41

Tahun 2004)

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Emiten dalam kedudukannya

sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada

maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan. (Fatwa DSN-MUI Nomor 41

Tahun 2004)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pemegang OSI sebagai

pemilik aset (a’yan) atau manfaat (manafi’) dalam menyewakan (ijarah) asset

atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten

sebagai wakil. (Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2004)

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Emiten yang bertindak

sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau

menyewakan kepada pihak lain. (Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2004)

f) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa dalam hal Emiten bertindak

sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa

dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (‘iwadh ma’lum)

sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain. (Fatwa DSN-MUI

Nomor 41 Tahun 2004)
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g) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pengawasan aspek syariah

dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk

oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah

dimulai. (Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2004)

h) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Kepemilikan Obligasi

Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

(Fatwa DSN-MUI Nomor 41 Tahun 2004)

i) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Akad ljarah boleh

direalisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala al a'yan dan akad ijarah ‘ala

al-a'mal/ijarah ‘ala al-asykhash. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

j) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Akad Ijarah boleh

direalisasikan dalam bentuk akad ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyyah bi

al-tamlik (IMBT), dan ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD). (Fatwa

DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

k) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Mahall al-manfa'ah harus

berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak

dilarang) secara syariah (mutaqawwam) harus dapat diserahterimakan (maqdur

al-taslim) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad ijarah

maushufah fi al-dzimmah. (Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017)

14) Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Musyarakah

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Syirkah boleh dilakukan

dalam bentuk-bentuk di bawah ini. (Fatwa DSN-MUI Nomor 114 Tahun 2017)

01. Syirkah mu'aqqatah

02. Syirkah da'imah

03. Musyarakah mutanaqishah.

04. Syirkah amwal.

05. Syirkah 'abdan/syirkah a'mal.

06. Syirkah Wujuh.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pernyataan ijab dan qabul

harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
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mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (Fatwa

DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000)

01. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak

(akad).

02. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

03. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pihak-pihak yang berkontrak

harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (Fatwa DSN-MUI

Nomor 8 Tahun 2000)

01. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

02. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra

melaksanakan kerja sebagai wakil.

03. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses

bisnis normal.

04. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset

dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan

aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa

melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

05. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana

untuk kepentingannya sendiri.

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Obyek akad (modal, kerja,

keuntungan dan kerugian) (Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000)

01. Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya

sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas

dasar kesepakatan.
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3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat

meminta jaminan.

02. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan

musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang

lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan

tambahan bagi dirinya.

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi

dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi

kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

03. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau

penghentian musyarakah.

2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang

ditetapkan bagi seorang mitra

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi

jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

04. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham

masing-masing dalam modal.

15) Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Berbasis Murabahah

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Ketentuan Umum Murabahah

dalam Bank Syari’ah: (Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000)

01. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

02. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
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03. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya.

04. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan

pembelian ini harus sah dan bebas riba.

05. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

06. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya

yang diperlukan.

07. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka

waktu tertentu yang telah disepakati.

08. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

09. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara

prinsip, menjadi milik bank.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Ketentuan Murabahah

kepada Nasabah: (Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000)

01. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset

kepada bank.

02. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

03. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus

menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena

secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus

membuat kontrak jual beli.

04. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

05. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank

harus dibayar dari uang muka tersebut.
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06. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

07. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,

maka

1. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal

membayar sisa harga.

2. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan

tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Jaminan dalam Murabahah:

(Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000)

01. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

02. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Utang dalam Murabahah:

(Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000)

01. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

utangnya kepada bank.

02. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

03. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Penundaan Pembayaran

dalam Murabahah: (Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000)
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01. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian

utangnya.

02. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu

pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

16) Penerbitan Sukuk Menggunakan Akad Salam

a) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Ketentuan tentang

Pembayaran: (Fatwa DSN-MUI Nomor 05 Tahun 2000)

01. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang,

atau manfaat.

02. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

03. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Ketentuan tentang Barang:

(Fatwa DSN-MUI Nomor 05 Tahun 2000)

01. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

02. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

03. Penyerahannya dilakukan kemudian.

04. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

kesepakatan.

05. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

06. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai

kesepakatan.

c) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Ketentuan tentang Salam

Paralel diperbolehkan dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak

berkaitan dengan akad pertama. (Fatwa DSN-MUI Nomor 05 Tahun 2000)

d) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Ketentuan tentang

Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: (Fatwa DSN-MUI Nomor 05

Tahun 2000)
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01. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan

jumlah yang telah disepakati.

02. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual

tidak boleh meminta tambahan harga.

03. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan

pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga

(diskon).

04. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati

dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia

tidak boleh menuntut tambahan harga.

05. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau

kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia

memiliki dua pilihan:

1. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,

2. menunggu sampai barang tersedia.

e) Pada bagian ini, Penyelenggara menjelaskan bahwa Pembatalan Kontrak Pada

dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah

pihak. (Fatwa DSN-MUI Nomor 05 Tahun 2000)

154



16. Domain

Harus memiliki domain website (.id) saat melakukan pendaftaran menjadi Calon

Penyelenggara

17. Nama Domain

(Silahkan dikirim melalui website ALUDI)

18. SLA

SLA yang harus dicapai minimal 99%.

19. Lokasi Server

Lokasi server harus berada di Indonesia.

20. Lokasi DC dan DRC

Lokasi DC dan DRC harus terpisah berada di 2 (dua) kota yang berbeda dengan minimal

jarak 30 km.

21. Sewa Domain

Harus menunjukkan bukti bahwa sewa domain minimal 5 (lima) tahun atau

sekurang-kurangnya membuktikan bahwa domain tersebut akan dipakai secara terus menerus.

22. Akses ( Camera, Microphone dan Location )

Calon Penyelenggara harus memberikan bukti bahwa platform yang akan digunakan hanya

memiliki akses-akses tersebut. Bukti tersebut minimal berupa screenshoot.

23. Feature Security ( SMS,OTP,PIN dan Email Confirmation)

Kirimkan bukti screenshoot bahwa platform yang akan digunakan memiliki fitur-fitur

tersebut.

24. Sertifikat SSL

Calon Penyelenggara harus memberikan sertifikat SSL. Sertifikat tersebut minimal berupa

screenshoot.

25. E-KYC dan Digital Signature

Harus menggunakan vendor yang sudah terdaftar di Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan

KOMINFO.

26. Sertifikat PSE Kominfo

Calon Penyelenggara harus memberikan sertifikat PSE Kominfo. Sertifikat tersebut minimal

berupa screenshoot.
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27. Laporan Pentest

Laporan harus dikeluarkan oleh pentester yang sudah tersertifikasi. Hasil dari pentest harus

mencantumkan bahwa semua bug dan error sudah terselesaikan (closed).

28. Sertifikat ISO 27001

Sertifikat harus dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang sudah terdaftar di Kominfo dan badan

sertifikasi tersebut minimal 1 (satu) kali telah melakukan sertifikasi terhadap Calon

Penyelenggara di SCF. Selain itu badan sertifikasi tersebut harus mengikuti standar KAN.

29. Bank Kustodian

Sebelum melakukan perjanjian dengan Bank Kustodian, Calon Penyelenggara harus

menyelesaikan terlebih dahulu Pentest dan ISO27001 serta sudah memiliki pengetahuan

tentang Pasar Modal. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id)

30. Pendaftaran KSEI

Diakses dari:

https://www.ksei.co.id/services/securities-registrations/scf_

Kerangka Waktu Pendaftaran Penyelenggara SCF di KSEI
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Kerangka Waktu Pendaftaran dan Distribusi Efek SCF di KSEI

TATA CARA PENDAFTARAN EFEK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN

URUN DANA DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)

1. Pendaftaran Penyelenggara

● Calon Penyelenggara menghubung KSEI dengan tujuan Divisi Jasa Kustodian

(Unit Pengelolaan Efek) untuk mendapatkan penjelasan mengenai pendaftaran

Penyelenggaran Di KSE

● Calon Penyelenggara mengirimkan softcopy melalui email pe@ksei.co.id.

Dokumen meliputi:

a. Salinan akta anggaran dasar serta perubahannya (jika ada)

b. Salinan surat keputusan Menkumham terkait anggaran dasar

serta perubahan  (jika ada)

c. Salinan akta susunan direksi dan Komisaris terbaru

d. Salinan laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang

perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham

e. Salinan NPWP perseroan
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f. Salinan NIB dan surat keterangan domisili (SKD) yang masih

berlaku

g. Salinan KTP atau identitas Pejabat Berwenang

h. Salinan Surat izin penyelenggara dari OJK (apabila sudah ada)

i. Salinan draft perjanjian antara penyelenggara dan penerbit

(Apabila sudah ada)

j. Form Pendaftaran Penyelenggara (tanda tangan menggunakan

digital signature)

k. Salinan Perjanjian (PKS) antara penyelenggara dan Bank

Kustodian.

● Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan KSEI,

selanjutkan akan dilakukan penandatanganan perjanjian penggunaan layanan

jasa KSEI antara KSEI dengan penyelenggara

● Tanda tangan perjanjian penggunaan layanan KSEI menggunakan digital

signature dari provider yang tersertifikasi oleh KOMINFO.

● Perjanjian penggunaan layanan KSE berlaku setelah penyelenggara

mendapatkan Izin Usaha dari OJK

● Setelah menandatangani perjanjian dengan KSEI dan sudah mendapatkan Izin

Usaha dari OJK, selanjutnya Penyelenggara akan mendapatkan username dan

password untuk login ke Sistem Pendaftaran efek Elektronik.

● Alamat website tersebut adalah https://spek.ksei.co.id/. Username dan

Password yang telah didapatkan akan digunakan penyelenggara untuk

nantinya mendaftarkan efeknya ke KSEI.

● Penyelenggara kemudian akan mengunggah dan menyampaikan dokumen

pendukung tersebut ke dalam SPEK.

● Panduan penggunaan layanan digital signature dapat merujuk pada User

Guide Digital Signature SCF yang dapat di download pada website KSEI

(menu user guide)

2. Pendaftaran Efek yang ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana di KSEI

A. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas

Dalam hal efek yang ditawarkan bersifat Ekuitas, terdapat beberapa tahapan

prosedur yang wajib diikuti oleh para pihak:
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a. Calon Penerbit dan Penyelenggara wajib menghubungi Divisi Jasa

Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) pada KSEI untuk memperoleh

penjelasan mengenai prosedur pendaftaran Efek di KSEI;

b. Proses pendaftaran dilakukan Penyelenggara melalui Sistem

Pendaftaran Efek secara Elektronik (SPEK) dengan alamat

https://spek.ksei.co.id; dan

c. Calon Penerbit melalui Penyelenggara mengajukan permohonan

pendaftaran dengan melengkapi dokumen pendaftaran dalam bentuk

softcopy ke KSEI yang telah ditandangatani oleh Pejabat Berwenang,

yaitu meliputi:

1) Formulir Pendaftaran Efek

2) Surat Permohonan Pendaftaran Efek

3) Surat Kuasa/Penunjukan Pejabat Berwenang (diberikan oleh

pemberi kuasa kepada corporate secretary atau pejabat terkait)

4) Spesimen Tanda Tangan (disamakan dengan Surat Kuasa) dan

Stempel Perusahaan (dibubuhkan dalam bentuk JPG/PNG

yang ada di surat kuasa)

5) Surat Kuasa calon Penerbit Efek kepada Penyelenggara untuk

pelaksanaan administrasi efek dalam Penitipan Kolektif.

Bentuk tanda tangan atas dokumen di atas berupa digital signature dari

provider yang tersertifikasi dan terdaftar di Kominfo.

Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek juga diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen

pendukung kepada KSEI melalui Penyelenggara, meliputi:

a. Salinan (copy) Akta pendirian badan hukum Penerbit atau Anggaran

Dasar (terupdate)

b. Salinan (copy) SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan AD.

c. Salinan (copy) Akta susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris

Terakhir

d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang

perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham
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e. Salinan (copy) NPWP

f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD)

g. Salinan (copy) Kartu Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa

sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan

h. Salinan (copy) dokumen Penerbitan yang mencantumkan ketentuan

terkait Penitipan kolektif

i. Informasi penawaran yang memuat tentang Informasi Penerbit Efek

serta Efek bersifat Utang/Sukuk yang ditawarkan melalui layanan

urun dana

j. Salinan (copy) atas izin OJK untuk Penyelenggara yang ditunjuk

Penerbit

Dokumen-dokumen tersebut diserahkan bersamaan dengan penyerahan

Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap.

Penandatanganan Perjanjian

Penerbit Efek akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

a. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan

Melalui Layanan Urun Dana, dan

b. Perjanjian Agen Pembayaran, khusus untuk Efek Bersifat Utang/Sukuk

yang jatuh temponya melebihi satu tahun.

Format Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Bersifat Utang/Sukuk yang

Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dan Perjanjian Agen Pembayaran

menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI.

Penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Bersifat Utang/Sukuk

yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dan Perjanjian Agen

Pembayaran akan dilakukan secara terpisah (circular). Bentuk tanda tangan

atas dokumen Perjanjian ini menggunakan digital signature dari provider yang

telah tersertifikasi dan terdaftar di Kominfo.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk dan Perjanjian Agen

Pembayaran akan difinalisasi dan ditandatangani KSEI sesuai dengan tanggal
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yang dikonfirmasi oleh Calon Penerbit Efek maupun Penyelenggara setelah

seluruh dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap oleh KSEI. Adapun untuk

tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada

tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan dari

tanggal penandatanganan perjanjian. Pihak dari calon Penerbit Efek yang akan

menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A yang tercantum

dalam Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya

perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui

Layanan Urun Dana dan Perjanjian Agen Pembayaran belum tercatat di KSEI,

maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan apabila lewat dari jangka waktu

tersebut efeknya baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.

Pendaftaran Efek Bersifat Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan

Melalui Layanan Urun Dana dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui

Layanan Urun Dana kedalam C-BEST setelah Calon Penerbit Efek

menandatangani perjanjian pendaftaran dan setelah Calon Penerbit Efek

melengkapi dan menyerahkan Formulir Distribusi bersama dokumen

pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja sebelum tanggal distribusi. Bentuk tanda tangan atas dokumen form

distribusi menggunakan digital signature dari provider yang telah tersertifikasi

dan terdaftar di Kominfo.

Pendistribusian Efek Bersifat Utang/Sukuk yang Ditawarkan Melalui

Layanan Urun Dana

Penyelenggara yang ditunjuk oleh Penerbit Efek bertindak sebagai pihak yang

melakukan administrasi Efek Bersifat Utang/Sukuk akan melakukan distribusi

Efek Bersifat Utang/Sukuk secara elektronik melalui C-BEST ke dalam
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masing-masing Rekening Efek atau Sub Rekening Efek Pemodal yang berhak

memperoleh Efek Bersifat Ekuitas.

Pendistribusian tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal

distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek berdasarkan data dalam Formulir

Distribusi setelah dokumen pendukung distribusi lainnya dinyatakan lengkap

oleh KSEI.

Pendistribusian Efek Bersifat Utang/Sukuk oleh Penyelenggara akan dilakukan

hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk melakukan pendistribusi efek,

Penyelenggara harus melakukan pembukaan Sub Rekening Efek melalui

Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu atas nama pemesan Efek

Bersifat Utang/Sukuk (calon Pemegang Efek Bersifat Utang/Sukuk) di KSEI

sebelum tanggal pendistribusian.

Sebagai bukti atas penerbitan EBUS SCF secara elektronik, Penerbit Efek

wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo EBUS SCF yang akan disimpan di KSEI

sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan Obligasi tersebut.

Sertifikat Jumbo EBUS SCF ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada security

paper, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan

ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo EBUS SCF tersebut harus

diberikan meterai Rp 10.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus

Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran

dasarnya.

Sertifikat Jumbo EBUS SCF harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi EBUS SCF

secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo EBUS SCF yang diterbitkan harus sesuai dengan

jumlah seri EBUS SCF yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai

format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo EBUS

SCF).
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Apabila EBUS SCF yang diterbitkan memuat ketentuan dan persyaratan

amortisasi, dimana jumlah pokok Obligasi akan menurun/berkurang sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan, maka sertifikat jumbo yang digunakan harus

memuat tabel amortisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

sertifikat jumbo tersebut, sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada

lampiran, Sertifikat Jumbo EBUS SCF dengan amortisasi).

3. Alur Pembukaan Rekening Investor Melalui Bank Kustodian (BK)

a. Calon Pemodal mengisi profil pribadi atas data pembukaan rekening Efek

melalui platform Penyelenggara.

b. Penyelenggara melakukan proses Prinsip Mengenal Nasabah

c. Penyelenggara membukakan Rekening Efek khusus atas nama pemodal di

Bank Kustodian (BK).

d. BK mengajukan permohonan pembuatan SRE dan SID ke KSEI.

e. BK menyampaikan SID dan SRE yang diterima dari KSEI ke Penyelenggara.

f. Penyelenggara update dan memperkaya data Pemodal di platform

Penyelenggara

4. Biaya-biaya

Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya jika melakukan pendaftaran Efek Bersifat

Ekuitas ataupun Efek bersifat Utang/Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun

Dana di KSEI, dengan biaya yang harus dibayarkan sebagai berikut:

A. Biaya Pendaftaran Awal (Joining Fee) yang dibebankan hanya satu kali pada

waktu Penerbit Efek mendaftarkan Efek yang ditawarkan melalui Layanan

Urun Dana, yaitu sebesar Rp. 3.750.00,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu

Rupiah). Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, tidak

akan dikenakan biaya pendaftaran awal lagi.

B. Biaya Tahunan (Annual Fee) merupakan biaya yang dikenakan sebesar Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Pada tahun pertama, biaya

tahunan dihitung secara Pro rata berdasarkan tanggal distribusi Efek ke dalam

C-BEST. Pada tahun-tahun selanjutnya, pembebanan biaya akan dikenakan

secara penuh pada setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Efek bersifat

Ekuitas masih terdaftar di KSEI.
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C. Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran diambil 0,05% dari Bunga Efek

Bersifat Utang yang dibayarkan, atau Pembayaran pendapatan bagi hasil untuk

Sukuk, dengan minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan

maksimum Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Biaya tersebut, tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya. Jika ada,

yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari

kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (Invoice) yang

lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.

Adanya keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol

koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan

5. Fasilitas Emiten Area

Fasilitas Emiten Area adalah fitur yang disediakan oleh KSEI bagi Penyelenggara &

Penerbit untuk memantau kepemilikan maupun mutasi Efek Bersifat Ekuitas yang

telah terdaftar di KSEI. Pengecekan tersebut dapat dilakukan setiap waktu. Fasilitas

Emiten Area dapat diakses melalui:

Namun, fasilitas tersebut baru bisa diakses setelah Penyelenggara & Penerbit

mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area yang diserahkan

bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Efek Bersifat Ekuitas.

Penyerahan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal

distribusi. Akses tersebut dapat diakses secara efektif oleh Penerbit pada 1 (satu) hari

kerja setelah tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai

berikut:

A. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:

- Intel Pentium

- Memory (RAM) 32 MB
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B. Memiliki jaringan internet

Catatan: Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh

fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek sebelumnya, maka

pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru

akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal

distribusi.

Setelah semua proses tersebut sudah dilaksanakan, Calon Penyelenggara dapat melakukan

pendaftaran di KSEI. (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id).

31. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

LPIP harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Silahkan dikirim melalui

e-mail (hello@aludi.id).

32. Dokumen kerjasama pihak ketiga lainnya yang digunakan pada platform

Penyelenggara

Jika ada (Silahkan dikirim melalui e-mail (hello@aludi.id).

E. Visit

ALUDI akan melakukan visit ke alamat yang tertera dalam surat keterangan

domisili maupun NIB. Agenda visit terdiri dari:

1. Pengecekan Kesiapan Operasional Penyelenggara

- Lengkap; atau

- Kurang lengkap

semisal tidak ada lemari atau tempat lain untuk menyimpan

PKS, atau inventaris lainnya yang menunjang pelaksanaan

kegiatan crowdfunding nantinya maka ALUDI

merekomendasikan untuk membeli peralatan tersebut sebagai

penunjang dalam melaksanakan kegiatan untuk menjadi

Penyelenggara nantinya.

2. Live Demo
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- Platform telah siap dan tidak ada kendala atau bug

- Platform tidak siap dan terdapat ada kendala atau bug

Apabila dalam life demo ternyata terdapat banyak bug, maka

live demo akan diulang di lain hari.

3. Fit n proper test

- Peserta

Seluruh Direksi dan minimal 1 (satu) komisaris pada

perusahaan Calon Penyelenggara.

- Bahan ajar

POJK 57 Tahun 2020, UU Pasar Modal, dan Buku Panduan

ALUDI.

- Minimal kelulusan

● Soal terkait Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara

minimal benar 7 dari 10 soal; dan

● Soal terkait case study minimal benar 8 dari 10 soal.

- Apabila tidak lulus

Akan dilakukan fit and proper test ulang 1 (satu) bulan setelah

pengumuman. Fit and proper test akan diulang sampai semua

peserta dari Calon Penyelenggara lulus.

F. Rekomendasi

Setelah semua proses diatas sudah selesai dilakukan, ALUDI akan

memberikan surat rekomendasi kepada OJK sebagai prasyarat pendaftaran

menjadi Calon Penyelenggara. Surat Rekomendasi yang diberikan kepada

Calon Penyelenggara adalah 2 (dua) lembar awal Surat Rekomendasi yakni

lembar tanda tangan sedangkan selebihnya hanya diberikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Lembar selain 2 (dua) lembar awal Surat Rekomendasi

bersifat confidential (rahasia) dimana yang bisa mengakses lembar tersebut

hanya sekretariat ALUDI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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III. Penerbit

Definisi

Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan

usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana. (Pasal 1 angka 7 POJK

57/2020)

Hal yang harus diperhatikan menjadi Penerbit dalam Layanan Urun Dana:

1. Bahwa Penerbit adalah badan usaha/Perseorangan/Koperasi/Firma Indonesia baik

yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek

melalui Layanan Urun Dana

2. Penerbit dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki setiap perizinan yang

dipersyaratkan dan perizinan tersebut, sampai ini masih berlaku dan/atau tidak sedang

ditangguhkan oleh pihak yang berwenang.

3. Penerbit dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melanggar hukum dan

perundang-undangan yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia,

termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap hak atas kekayaan

intelektual dari pihak ketiga lainnya.

Setelah mengantongi izin, Penerbit dapat mendaftarkan badan usahanya melalui situs

web penyelenggara yang terintegrasi secara online. Dalam melakukan proses pendaftaran,

badan usaha harus menyiapkan dokumen yang setidak-tidaknya terdiri dari:

a. Akta pendirian badan hukum Penerbit, antara lain berupa anggaran dasar (terupdate)

yang telah disahkan/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dan/atau instansi lain yang berwenang atau diberikan kepada instansi yang

berwenang.

b. Daftar struktural badan usaha.

c. Informasi terkait jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan.

d. Jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran Saham dan proyeksi penggunaan

dana dari hasil penawaran Saham.
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e. Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Saham, jika Penerbit

menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh.

f. Risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko lainnya yang kemungkinan membuat

tidak likuidnya Saham Penawaran.

g. Rencana bisnis atau proyek Penerbit.

h. Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan

didanai.

i. Kebijakan pembagian dividen Penerbit sesuai akta anggaran dasar Penerbit.

j. Laporan keuangan yang disusun minimal berdasarkan standar akuntansi tanpa

akuntabilitas publik.

k. Mekanisme penetapan harga saham.

l. Surat keterangan domisili Penerbit.

Setelah mengisi formulir dan menyerahkan dokumen, Penyelenggara akan melakukan

tinjauan. Penerbit akan dihubungi oleh pihak penyelenggara untuk konfirmasi ulang dan/atau

melengkapi dokumen-dokumen persyaratan penawaran efek.

IV. Pemodal

1. Tata Cara Menjadi Pemodal

a. Definisi

Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui

Layanan Urun Dana.

b. Kewajiban Pemodal

i. Pemodal harus memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang

khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun

Dana.

ii. Pemodal harus memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit.

iii. Pemodal harus memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian

Efek.

c. Hak Pemodal
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i. Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian Efek melalui Layanan

Urun Dana paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah

melakukan pembelian Efek.

ii. Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian Efek

sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, Penyelenggara wajib

mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah pembatalan pemesanan modal.

d. Pemodal dengan Lebih dari Satu Penyelenggara

Apabila Pemodal membeli Efek melalui lebih dari 1 penyelenggara, maka

pemodal wajib menggunakan rekening efek yang berbeda pada masing-masing

penyelenggara.

e. Kriteria Pemodal dan Batasan Pembelian Efek

i. Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 dapat

membeli Efek maksimal 5% dari penghasilan per tahun.

ii. Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 dapat

membeli Efek maksimal 10% dari penghasilan per tahun.

f. Pengecualian

i. Kriteria Pemodal dan Batasan Pembelian Efek tidak berlaku dalam hal

Pemodal merupakan badan hukum dan pihak yang mempunyai

pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan

kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum

penawaran Efek.

ii. Kriteria Pemodal dan Batasan Pembelian Efek tidak berlaku dalam hal

Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek

bersifat utang atau sukuk dijamin dengan nilai jaminan minimal 125%

(seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana.

g. Nilai Jaminan

Nilai jaminan ditentukan oleh:

i. Penilai yang terdaftar di OJK; atau

ii. Dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
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2. SOP Pemodal

Tujuan Pengaturan Internal ALUDI

Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai ALUDI adalah

asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang

Pengawasan Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor KEP-60/D.04/2020 tentang Pengakuan terhadap Perkumpulan sebagai Asosiasi

Penyelenggara Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi. ALUDI dalam hal ini,

bertujuan untuk membangun, memperkuat, dan menjaga ekosistem industri layanan urun

dana yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Adapun bentuk upaya dalam

mengembangkan ekosistem industri layanan urun dana adalah melalui advokasi, informasi,

konsultasi dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap ekosistem industri layanan urun

dana di Indonesia. Dalam merealisasikan fungsi pengawasan tersebut, ALUDI dalam hal ini

membuat pengaturan Standard Operating Procedure internal ALUDI terkait dengan Syarat

dan Ketentuan antara Penyelenggara dan Pemodal.

A. Kata Pengantar

1. Menjelaskan bahwa keberadaan Syarat dan Ketentuan untuk mengatur hak dan

kewajiban.

2. Menjelaskan bahwa keberadaan Syarat dan Ketentuan harus disetujui untuk

menggunakan aplikasi.

3. Menjelaskan kedudukan Hukum dari Penyelenggara (Website, Penjelasan

Singkat, dan Izin Penyelenggara dari OJK). [Pasal 2 dan 3 POJK 57/2020]

4. Menjelaskan kewenangan Penyelenggara untuk mengubah atau memodifikasi

Syarat dan Ketentuan Platform dengan pemberitahuan terlebih dahulu [Pasal

78 POJK 57/2020] dan Undang-Undang 8/1999 tentang Perlindungan

Konsumen]

B. Definisi

Definisi yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini minimal memuat sebagai

berikut:

1. POJK Layanan Urun Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

57/POJK.04/2018 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana
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Berbasis Teknologi Informasi, berikut setiap perubahannya dari waktu ke

waktu dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

sehubungan dengan aturan tersebut (POJK 57/POJK.04/2020)

2. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah

penyelenggaraan layanan penawaran Efek yang dilakukan oleh Penerbit untuk

menjual Efek secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem

elektronik yang bersifat terbuka.

3. Penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana adalah mekanisme

penerbitan Efek syariah oleh Penerbit kepada Pemodal melalui layanan urun

dana yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah

(Fatwa MUI) [SYARIAH]

4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

(POJK 57/POJK.04/2020)

5. Efek Syariah adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip

syariah. (Fatwa MUI) [SYARIAH]

6. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian

kepemilikannya tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama. (Fatwa MUI)

7. Sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan

mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya

(musya’) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk/ashul al-shukuk) setelah

diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan

dana sesuai peruntukannya. (Fatwa MUI) [SYARIAH]

8. Aset Sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk yang terdiri atas

aset berwujud (al-a'yan), nilai manfaat atas aset berwujud (manafi' al-a'yan),

jasa (al-khidmaat), aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu’ayyan)

dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath istitsmar

khashsh). (Fatwa MUI) [SYARIAH]
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9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengunjung Platform

dan/atau Pengguna Platform kepada Penyelenggara Platform tentang telah atau

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran Syarat dan

Ketentuan.

10.Lot adalah satuan jumlah saham yang dibeli atau dijual dalam satu transaksi

yang merupakan kelipatan minimum pembelian Lembar Saham.

11. Penawaran Saham adalah suatu usaha Penggalangan Dana baik secara

perdana atau setelahnya untuk maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh

Penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada Pemodal melalui

jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

12.Pencairan Dana adalah tindakan Penyelenggara Platform mengalihkan

(transfer) Dana yang terkumpul dalam:

A. Escrow atas nama Pemodal, kepada rekening asal Pemodal; atau

B. Escrow atas nama Penerbit, ke rekening tujuan yang telah ditunjuk

Penerbit pada saat pendaftaran yang dilakukan atas permohonannya.

13.Penggalangan Dana adalah proses pengumpulan Dana dari Pemodal oleh

Penerbit dengan menawarkan Efek.

14.Rekening Escrow adalah rekening pada Platform yang disediakan oleh

Penyelenggara Platform atas pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna

Platform sebagai layanan keuangan elektronik dalam jaringan untuk

melakukan penampungan dan/atau penyaluran Dana.

15.Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. (POJK No.

57/POJK.04/2020)

16.Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum

maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun

Dana. (POJK 57/POJK.04/2020)

17.Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui

Layanan Urun Dana. (POJK 57/POJK.04/2020)
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18.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan

Efek, dan pihak lain.

19.Pengguna adalah Penerbit dan Pemodal. (POJK 57/POJK.04/2020)

20.Akun adalah akun milik masing-masing Pemodal atau Penerbit yang

digunakan untuk mengakses dan/atau fitur-fitur di Platform Penyelenggara.

21.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain

yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,

bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang

rekening yang menjadi nasabahnya. (POJK No. 27/POJK.04/2019)

22.Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

(POJK No. 27/POJK.04/2019)

23.Akad Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi harta/modal usaha

(ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang

disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para

pihak secara proporsional terhadap modal usaha. Syirkah merupakan salah

satu bentuk syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah ‘inan.

[SYARIAH]

24.Akad Syirkah Musahamah (syirkah al-musahamah dzat al mas'uliyyah

al-mahdudah) adalah akad syirkah yang kepemilikan porsi (hishshah)

modalnya berdasarkan modal disetor yang dibuktikan dengan saham.

[SYARIAH]

25.Syirkah Musahamah adalah perusahaan yang pendiriannya menggunakan

akad syirkah musahamah. [SYARIAH]

26.Akad Ijarah adalah akad sewa antara pemberi sewa (mu’jir) dengan penyewa

(mustajir) atau antara musta'jir dengan pihak yang memberikan jasa (ajir)

untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa.

[SYARIAH]
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27.Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi

(al-amwal al-nabawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang

secara mutlak. [SYARIAH]

28.Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas

dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

[SYARIAH]

29.Maysir adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan

adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan

kepada pihak yang menang. [SYARIAH]

30.Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang

dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad

tersebut tidak cacat. [SYARIAH]

31.Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak

lain. [SYARIAH]

32.al-Ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya

tidak dilakukan. [SYARIAH]

33.al-Taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya

dilakukan. [SYARIAH]

34.Mukhalafah al-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau

syarat-syarat yang disepakati dalam akad. [SYARIAH]

35.Ta’zir adalah sanksi berupa pembebanan sejumlah dana kepada seseorang atau

badan karena melakukan wanprestasi dengan tujuan agar lebih disiplin dalam

melaksanakan kewajibannya dan diperuntukkan sebagai dana sosial.

[SYARIAH]

36.Ta’widh (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai

dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan

wanprestasi. [SYARIAH]

37.Pembelian Kembali adalah proses dimana Penerbit melakukan pembelian

kembali Saham yang telah dijual oleh Penerbit kepada Pemodal.

38.Dana adalah modal untuk membeli Efek Penerbit yang dinyatakan dalam mata

uang Rupiah, yang selanjutnya dialokasikan oleh Penerbit untuk menjalankan

usahanya.
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39.Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham

dalam bentuk saham. (POJK No. 57/POJK.04/2020)

40.Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari

libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagaimana

perhitungan tahun kalender Masehi.

41.Hari Kerja adalah hari kerja dimana Penyelenggara beroperasi.

42.Konten adalah segala jenis materi dan/atau muatan yang berkaitan dengan

Akun, penawaran Efek, transaksi, dan pengaduan.

C. Isi

Pasal 1

Privasi dan Keamanan Data

(1) Menjelaskan bahwa Penyelenggara memberikan jaminan atas keamanan data dan

informasi pribadi Pengguna [Pasal 72 POJK 57/2020]

(2) Menjelaskan keaslian dokumen bagi Pemodal dalam melakukan registrasi akun

seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (Tidak Wajib) dan Single Investor Identification

(SID).

(3) Bagi Pemodal yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) maka dokumen yang

dimaksud dapat berupa Paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas,

Kartu Izin Tinggal Tetap, atau Kartu Izin Menetap Sementara.

Pasal 2

Layanan Pengguna

(1) Menjelaskan Syarat Pengguna Platform [Pasal 1320 BW]

(2) Menjelaskan Informasi Rahasia minimal sebagai berikut: [Pasal 70 dan 72 POJK

57/2020]

(a) Penyelenggara dan Pengguna menjaga kerahasiaan yang termasuk namun

tidak terbatas pada data-data, catatan, ringkasan, perjanjian, kontrak, laporan

keuangan, proposal, dan informasi lain yang berhubungan dengan

Penyelenggara dan Pengguna.
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(b) Penyelenggara dan Pengguna hanya diperbolehkan mengungkapkan informasi

rahasia dalam hal perintah pengadilan, maupun ketentuan hukum lainnya yang

mengharuskan mengesampingkan informasi rahasia.

(c) Jangka waktu menjaga kerahasiaan informasi antara Penyelenggara dan

Pengguna paling sedikit selama 3 (tiga) tahun atau selama Pengguna

menggunakan layanan Penyelenggara.

(d) Kewajiban untuk memberikan informasi rahasia kepada pemilik informasi

rahasia dan pemusnahan apabila tidak diminta kembali.

(3) Menjelaskan Pernyataan dan Jaminan minimal sebagai berikut:

(a) Jaminan Penyelenggara termasuk namun tidak terbatas pada (1) kedudukannya

sebagai badan hukum, telah mendapat perizinan, (2) tidak melanggar hak atas

kekayaan intelektual dari pihak ketiga, (3) informasi yang didapatkan diterima

dari Penerbit, (4) tidak membuat jaminan atas kualitas/akurasi/kelengkapan

informasi, (5) dana yang terdapat pada Escrow Account adalah milik Pemodal

sehingga bukan aset Penyelenggara dan bukan harta pailit.

(b) Jaminan Pemodal termasuk namun tidak terbatas pada (1) kedudukannya

sebagai badan hukum atau subjek hukum yang cakap, (2) informasi dan tanda

tangan yang digunakan untuk pembukaan akun adalah

benar/lengkap/sesuai/akurat/masih berlaku, (3) melakukan investasi dengan

due diligence dan berinvestasi berdasarkan kemauan sendiri serta memahami

risiko yang mungkin timbul, (4) menjamin dana yang disetorkan bukan

merupakan dana yang halal, (5) menjamin untuk membebaskan Penyelenggara

dari gugatan atas setiap kegiatan usaha dari Penerbit

(c) Jaminan Penerbit termasuk namun tidak terbatas pada (1) kedudukannya

sebagai badan hukum, (2) telah mendapatkan izin dan tidak melanggar hukum,

(3) menyediakan data yang benar/lengkap/sesuai/akurat, (4) penawaran Efek

dilakukan sesuai dengan peraturan, (5) menyelesaikan setiap permasalahan

yang timbul, (6) tidak akan menjual usahanya, (7) memiliki kemampuan

dalam pengelolaan usahanya, (8) tidak melakukan penyimpangan atas dana

yang telah diperoleh dari fasilitas urun dana, dan (9) menandatangani

perjanjian yang berkaitan dengan fasilitas urun dana.
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Pasal 3

Risiko dan Pertanggungjawaban/Penyangkalan (Disclaimer)

(1) Menjelaskan resiko-resiko dan disclaimer minimal sebagai berikut: Penjelasan Pasal

66 POJK 57/2020

(a) Risiko Usaha

(i) Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu

kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak

diharapkan terjadi.

(ii) Sebagai contoh: Jika perusahaan Penerbit sedang mengalami kerugian

besar atau Penerbit mengalami kebangkrutan.

(b) Risiko Kerugian Investasi

(i) Risiko Pasar adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya Nilai Aktiva

Bersih (NAB) yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar

keuangan (seperti saham dan obligasi) yang sering disebut juga dengan

risiko sistematik (systematic risk), artinya risiko ini tidak bisa dihindari

dan pasti akan selalu dialami oleh investor.

(ii) Risiko Inflasi, disebut juga dengan risiko daya beli, adalah peluang

bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa

depan karena perubahan daya beli karena inflasi.

(iii) Risiko Negara, disebut juga dengan risiko politik. Hal ini didasarkan

pada kondisi perpolitikan negara. Dari risiko ini juga masih ada kaitan

dengan perubahan ketentuan perundang-undangan.

(c) Risiko Kekurangan Likuiditas

(i) Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan

menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu.

(ii) Sebagai contoh: jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya

yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun pihak tersebut memiliki aset

yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset

tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka

Aset tersebut dikatakan tidak likuid.
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(d) Risiko Kelangkaan Pembagian Dividen

(i) Kelangkaan pembagian dividen dapat terjadi karena kinerja bisnis yang

anda investasikan kurang berjalan baik.

(e) Risiko Dilusi Kepemilikan Saham

(i) Dilusi kepemilikan saham adalah penurunan persentase kepemilikan

saham yang terjadi karena bertambahnya total jumlah saham yang

beredar, dimana Investor yang bersangkutan tidak ikut membeli saham

yang baru diterbitkan tersebut.

(ii) Sebagai contoh: Penerbit menambah jumlah saham beredar, tetapi

Pemodal tidak tidak membeli saham yang baru diterbitkan sehingga

persentase kepemilikan Pemodal berkurang.

(2) Disclaimer Konten Publik: Menjelaskan bahwa informasi seperti nama, nomor telfon,

email, dan media sosial milik Pengguna dapat diakses agar menghindari kecurigaan

atau prasangka lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Disclaimer Tanggung Jawab dan Risiko berinvestasi di tanggung oleh Pemodal

sepenuhnya kecuali apabila risiko terjadi karena Penyelenggara [Pasal 79 POJK

57/2020] Contoh: Risiko Penyelenggara berupa kegagalan sistemik dari aplikasi

Penyelenggara sehingga tidak dapat dilakukan mekanisme jual-beli saham.

(4) Disclaimer Penyelenggara hanya sebatas mewadahi dan tidak menjalani bisnis

(5) Disclaimer Penghapusan Akun Pengguna

(6) Disclaimer bahwa layanan urun dana tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

[SYARIAH]

(a) Sebagai contoh: riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, haram, zhulm, dan

maksiat dan menggunakan akad Syirkah.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pemodal

(1) Menjelaskan Hak Pemodal minimal sebagai berikut:

(a) Hak Pemodal untuk dapat melakukan pembelian penawaran Efek pada masa

penawaran Efek.
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(b) Hak mendapatkan pengembalian dana apabila dalam hal transaksi yang tidak

valid seperti sold out atau pembatalan pembelian Efek. [Pasal 34 dan 58 POJK

57/2020]

(c) Hak untuk membatalkan pembelian Efek paling lambat dalam waktu 48

(empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian Efek. [Pasal 58

POJK 57/2020]

(d) Hak untuk mendapatkan manfaat atas pembagian dividen atau bagi hasil dari

Penerbit.

(e) Hak untuk mengajukan pengaduan beserta prosedurnya contoh: Terdapat

perubahan informasi yang sebelumnya tidak diinformasikan, kegagalan sistem

dari Penyelenggara, Penyelenggara mengalami kebangkrutan, dan lain

sebagainya.

(2) Menjelaskan Kewajiban Pemodal minimal sebagai berikut:

(a) Mengajukan pendaftaran untuk dapat melakukan pembelian Efek milik

Penerbit di platform Penyelenggara.

(b) Menjaga nama baik Penyelenggara.

(c) Tunduk pada syarat dan ketentuan antara Penyelenggara dan Pemodal.

(d) Memberi informasi dalam hal audit yang dilaksanakan oleh OJK.

(e) Tidak mengalihkan hak dan kewajiban Pemodal kecuali dalam hal warisan.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

(1) Menjelaskan Hak Penyelenggara minimal sebagai berikut:

(a) Hak untuk mendapatkan manfaat dari Pemodal atas Layanan Urun Dana yang

sedang berlangsung Contoh: mendapatkan biaya-biaya yang dipungut dari

penggunaan aplikasi oleh Pengguna platform Penyelenggara seperti halnya fee

jual dan fee beli Efek.

(2) Menjelaskan Kewajiban Penyelenggara minimal sebagai berikut:

(a) Memenuhi hak-hak Pemodal serta hak berkaitan dengan sahamnya sebagai

berikut:
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(i) Hak Pemegang Saham secara Umum (Saham Biasa) (Pasal 52 ayat (1)

UU PT)

1) Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS);

2) Hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan

hasil likuidasi;

3) Hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT;

(ii) Saham dengan Hak Suara/Tanpa Hak Suara

(iii) Saham dengan Hak Khusus

1) Mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.

(iv) Saham yang Dapat Ditarik dan Ditukar dengan Klasifikasi Lain (M.

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas)

1) Saham yang setelah jangka waktu tertentu:

a) Ditarik kembali, atau

b) Ditukar dengan klasifikasi lain

(v) Saham yang Memberikan Hak untuk Menerima Lebih Dahulu atas

Pembagian Dividen (Saham Preferen)

1) Memberi hak kepada pemiliknya untuk menerima dividen lebih

dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian

dividen kumulatif dan nonkumulatif

2) Biasanya pemegang saham dalam jumlah besar

(vi) Saham yang Memberikan Hak untuk Menerima Lebih Dahulu

Pembagian Kekayaan Perusahaan yang Dilikuidasi

1) Dalam hal terjadi likuidasi perusahaan, saham klasifikasi ini

memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapat kekayaan

perseroan likuidasi lebih dahulu daripada pemegang saham

klasifikasi lain.

(b) Memonitor, menyediakan layanan, dan memastikan validasi data kepada

Pengguna

(c) Melakukan ganti rugi apabila terdapat kerugian yang timbul akibat

Penyelenggara Contoh: kegagalan sistem aplikasi Penyelenggara sehingga

tidak dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti Pembelian Saham.
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(d) Mengonfirmasi produk yang telah diverifikasi oleh DPS dan/atau ASPM

[SYARIAH]

Pasal 6

Penawaran Efek

(1) Menjelaskan masa penawaran Efek oleh Penerbit. (Pasal 33 POJK 57/2020)

(2) Menjelaskan nominal minimal dan maksimal penawaran Efek oleh Penerbit.

(3) Menjelaskan mekanisme dalam pembatalan penawaran Efek. (Pasal 34 POJK

57/2020)

(4) Menjelaskan Efek syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.

135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham dan Fatwa DSN-MUI No.

137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk. [SYARIAH]

Pasal 7

Pembelian Efek

(1) Menjelaskan keberadaan biaya-biaya selama penggunaan platform seperti biaya

penggunaan layanan urun dana, serta management fee dari profit dan pajak [POJK

57/POJK.04/2020]

(2) Menjelaskan mekanisme pembelian Efek oleh Pemodal dengan penyetoran pada

escrow account [Pasal 37-39 POJK 57/2020]

(3) Menjelaskan batasan pembelian Efek oleh Pemodal sebagai berikut (Pasal 56 ayat (3)

POJK 57/POJK.04/2020)

(a) Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta

rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana paling

banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan

(b) Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta

rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana paling

banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.

(4) Menjelaskan batasan pembelian Efek oleh Pemodal dikecualikan sesuai dengan (Pasal

56 ayat (4) POJK 57/POJK.04/2020)

(a) Dalam hal Pemodal merupakan:
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(i) Badan hukum; dan

(ii) Pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang

dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua)

tahun sebelum penawaran Efek,

kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek oleh Pemodal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku.

(5) Menjelaskan kedudukan Penyelenggara yang akan menjadi pihak yang dikuasakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. [Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020]

Pasal 8

Dana dan Efek

(1) Menjelaskan bahwa Pemodal mengetahui Penyelenggara wajib menyerahkan dana

dari Pemodal kepada Penerbit dalam jangka waktu tertentu (mekanisme penyerahan

uang dan pengaktifan Efek).

(2) Menjelaskan bahwa Pemodal mengetahui Penerbit wajib menyerahkan Efek kepada

Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu.

(3) Menjelaskan bahwa Pemodal mengetahui Penyelenggara wajib menyerahkan Efek

dari Penerbit kepada Pemodal dalam jangka waktu tertentu.

(4) Menjelaskan tata cara distribusi Efek secara elektronik.

(5) Menjelaskan tata cara distribusi dividen.

(6) Menjelaskan mekanisme penarikan dana yang berada di Platform Penyelenggara.

(7) Menjelaskan tata cara distribusi Efek secara elektronik berdasarkan Akad Ijarah

[SYARIAH]

(a) Dalam halnya distribusi Efek, terdapat mekanisme penyimpanan efek secara

elektronik melalui Kustodian Sentral Efek. Dalam hal ini, bentuk penitipan

Efek ini didasarkan atas Akad Ijarah

(8) Menjelaskan tata cara distribusi dividen berdasarkan Akad Ijarah [SYARIAH]

(a) Dalam halnya distribusi dividen, terdapat mekanisme penyimpanan dividen

secara elektronik melalui Bank Kustodian. Dalam hal ini, bentuk penitipan

dana pada rekening escrow yang disimpan pada Bank Kustodian didasarkan

atas Akad Ijarah.
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Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual

(1) Menjelaskan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Penyelenggara sesuai

dengan Peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual

(a) Sebagai contoh: merek, desain, foto, logo, gambar, kode html, dan lain

sebagainya.

(b) Penjelasan bahwa segala hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh

Penyelenggara dilindungi hukum serta peraturan perundang-undangan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diperkenankan untuk

menyebarluaskan baik sebagian maupun secara keseluruhan oleh pihak

manapun dan untuk kepentingan apapun tanpa persetujuan tertulis dari

Penyelenggara.

Pasal 10

Keadaan Kahar

(1) Menjelaskan apa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar/force majeure termasuk

namun tidak terbatas pada adanya kebakaran, banjir, gempa bumi, likuidasi, badai,

huru-hara, peperangan, epidemi, pertempuran, pemogokan, sabotase, embargo,

peledakan yang seluruh mengakibatkan kerusakan sistem teknologi informasi yang

menghambat pelaksanaan Layanan Urun Dana serta kebijakan pemerintah yang

berpengaruh dengan pelaksanaan Layanan Urun Dana.

(2) Menjelaskan pertanggungjawaban para pihak dalam keadaan kahar/force majeure.

Pasal 11

Permasalahan Hukum

(1) Menjelaskan Wanprestasi.

(2) Menjelaskan Sanksi. Contoh: Pemodal melanggar syarat dan ketentuan yang telah

dijelaskan diatas.

(3) Menjelaskan Hukum yang Mengatur.
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(4) Menjelaskan Penyelesaian Sengketa. Contoh: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

dan/atau Pengadilan Negeri (Pasal 49 UU 3 Tahun 2006)

(5) Menjelaskan Wanprestasi (Mukhalafah al-syuruth, al-Ta’addi, al’Taqshir).

[SYARIAH]

(6) Menjelaskan Sanksi (Ta’zir dan Ta’widh). Contoh: Pemodal melanggar syarat dan

ketentuan yang telah dijelaskan diatas. [SYARIAH]

(7) Menjelaskan Hukum yang Mengatur (Hukum Syariah). [SYARIAH]

(8) Menjelaskan Penyelesaian Sengketa dengan Prinsip Syariah (Pengadilan Agama

dan/atau Pengadilan Negeri). (Pasal 49 UU 3 Tahun 2006) [SYARIAH]

D. Referensi

● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Mengatur terkait dengan syarat dan ketentuan bagi pihak yang ingin membuat

perjanjian baku atau klausula baku.

● Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

1. Pasal 49: Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama.

● Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pasal 52: Mengatur terkait hak pemilik saham pada umumnya atau saham

biasa.

2. Pasal 53: Klasifikasi saham dan hak pemiliknya.

● POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana

Berbasis Teknologi Informasi

1. Pasal 1: mengatur terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam POJK

No. 57/POJK.04/2020.

2. Pasal 2: Pengertian kegiatan Layanan Urun Dana.
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3. Pasal 3: Penjelasan bahwa penawaran Efek oleh Penerbit melalui Layanan

Urun Dana bukan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Pasar Modal.

4. Pasal 33: Batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh Penerbit

selama 12 bulan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

5. Pasal 34: Penetapan jumlah minimum dana yang harus diperoleh.

6. Pasal 37: Mengatur terkait kewajiban penggunaan escrow account.

7. Pasal 38: Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana

berupa Sukuk, escrow account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

wajib menggunakan bank syariah.

8. Pasal 39: OJK dapat menetapkan cara penyetoran lain dalam melakukan

pembelian Efek selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

9. Pasal 56: Mengatur terkait syarat dan ketentuan Pemodal.

10. Pasal 58: Mengatur terkait jangka waktu pembatalan rencana pembelian Efek

oleh Pemodal dan kewajiban pengembalian dana oleh Penyelenggara.

11. Pasal 64: Mengatur terkait kebolehan digunakannya perjanjian baku antara

Penyelenggara dengan Pengguna serta menjelaskan ketentuan apabila terdapat

pemberian kuasa baik untuk rapat umum pemegang saham maupun

kepentingan Pemodal lainnya dalam hal sebagai pemegang Efek bersifat utang

atau sukuk.

12. Pasal 66: Mengatur terkait kewajiban Penyelenggara dan Pengguna untuk

memitigasi risiko

13. Pasal 70: Mengatur terkait hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan data

baik informasi apa yang harus dirahasiakan, prosedur kerahasiaan data dan

pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam melakukan kerahasiaan data.

14. Pasal 72: Mengatur terkait dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan

Pengguna yang harus dijunjung tinggi oleh Penyelenggara dalam Layanan

Urun Dana

15. Pasal 78: Mengatur terkait dengan kebolehan untuk menggunakan perjanjian

baku dan larangan dalam pembuatan perjanjian baku oleh Penyelenggara

16. Pasal 79: Mengatur terkait dengan pertanggungjawaban Penyelenggara apabila

terjadi kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan oleh pihak Penyelenggara itu
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sendiri baik direksi, pegawai, atau pihak lain yang bekerja untuk

Penyelenggara.

● Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Menjelaskan terkait syarat sahnya perjanjian.

● Buku: Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap (2016)

1. Menjelaskan terkait dengan hak pemegang saham berdasarkan klasifikasi

saham yang dimiliki.

● Website: Penyelenggara yang sudah memiliki izin OJK per tanggal 31 Juli 2021

1. Petunjuk dalam perumusan Syarat dan Ketentuan

● Fatwa MUI

1. Menjelaskan prinsip-prinsip dan istilah-istilah syariah yang digunakan dalam

layanan urun dana berbasis syariah.

186



V. Lampiran

1. Daftar Pustaka

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (“UU Nomor 8 Tahun 1995”)

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

4) Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa

Keuangan (“SEOJK 17/2018”).

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (“POJK

18/2018”)

10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang

Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa

Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.94/2020 tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi

Informasi (“POJK Layanan Urun Dana”).
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12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (“POJK 18/2015”)

13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk (“POJK

3/2018”)

14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 16/2021”)

15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum

Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK

7/2017)

16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli

Syariah Pasar Modal (“POJK 5/2021”)

17) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor

32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah (“Fatwa DSN-MUI

Nomor 32 Tahun 2002”)

18) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.

117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (“Fatwa DSN-MUI

No. 117 Tahun 2018”)

19) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (“Fatwa DSN-MUI

No. 40 Tahun 2003”)

20) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.

80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa

Efek (“Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011”)
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21) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui

Layanan Urun dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah (“Fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021”)

22) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk (“Fatwa DSN-MUI No. 137

Tahun 2020”)

23) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk

Reksa Dana Syariah (“Fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001”)

24) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

(“Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000”)

25) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (“Fatwa

DSN-MUI No. 115 Tahun 2017”)

26) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (“Fatwa DSN-MUI

No. 9 Tahun 2000”)

27) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (“Fatwa DSN-MUI No.

112 Tahun 2017”)

28) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah (“Fatwa DSN-MUI No.

114 Tahun 2017”)

29) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (“Fatwa

DSN-MUI No. 8 Tahun 2000”)

30) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (“Fatwa DSN-MUI No. 4

Tahun 2000”)
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31) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah (“Fatwa

DSN-MUI No. 111 Tahun 2017”)

32) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:

05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (“Fatwa DSN-MUI

No. 5 Tahun 2000”)
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