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Sistem Perdagangan Bursa Efek Jakarta 
Perdagangan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terpusat di lantai perdagangan di Jakarta Stock Exchange Building, 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Hingga saat ini, instrumen-instrumen yang diperdagangkan 
di BEJ adalah: saham, bukti right, waran, obligasi dan obligasi konversi. Sejak 22 Mei 1995, sistem perdagangan di 
BEJ sudah menggunakan komputer. Sistem yang tergolong paling modern di dunia ini disebut the Jakarta 
Automated Trading System (JATS) (lihat bab tentang JATS). Sedangkan kegiatan administratif dan manajemem 
BEJ terpusat di lantai 4 gedung yang sama.  

Sistem Pasar : Digerakkan oleh Order dan Lelang Terbuka 
Bursa Efek Jakarta menganut sistem order-driven market atau pasar yang digerakkan oleh order-order dari pialang 
dengan sistem lelang secara terus menerus. Pembeli atau penjual, yang hendak melakukan transaksi harus 
menghubungi perusahaan pialang. Perusahaan pialang membeli dan menjual efek di lantai bursa atas perintah 
atau permintaan (order) investor. Akan tetapi, perusahaan pialang juga dapat melakukan jual beli efek untuk dan 
atas nama perusahaan itu sendiri sebagai bagian dari investasi portofolio mereka. 

Setiap perusahaan pialang mempunyai orang yang akan memasukkan semua order yang diterima ke terminal 
masing-masing di lantai bursa. Orang-orang yang bertindak untuk perusahaan pialang tersebut disebut Wakil 
Perantara Pedagang Efek (WPPE). Dengan menggunakan JATS, order-order tersebut diolah oleh komputer yang 
akan melakukan matching dengan mempertimbangkan prioritas harga dan prioritas waktu. Dengan demikian 
sistem perdagangan di BEJ adalah sistem lelang secara terbuka yang berlangsung terus menerus selama jam 
bursa. Hingga saat ini, seluruh order dari perusahaan pialang memang harus dimasukkan ke dalam sistem melalui 
terminal yang ada di lantai bursa. Namun, saat ini BEJ sudah mulai menerapkan akses jarak jauh atau remote 
access untuk JATS sehingga seluruh perusahaan pialang bisa langsung melakukan perdagangan dari luar lantai 
bursa, bahkan dari luar Jakarta. 

Segmentasi Pasar 
Pengelompokan segmentasi pasar didasarkan pada jenis instrumen dan mekanisme penyelesaian: 

Nama Pasar Warkat Tanpa Warkat Penyelesaian Mekanisme 

Pasar Regular  V V T+3 Netting+Offseting 

Pasar Tunai   V T+0 Netting+Offseting 

Pasar Negosiasi V V T+3 Setiap Transaksi 

Pasar Tutup Sendiri V   T+3 Setiap Transaksi 

Pasar Penyelesaian Kegagalan V   T+0 Setiap Transaksi 

KPEI Beli V   T+0 Setiap Transaksi 

KPEI Jual V   T+0 Setiap Transaksi 
 

 



Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Nama Pasar Imobilisasi Penyelesaian Mekanisme 

Regular  V T+0 Setiap Transaksi 

Negosiasi Right  V T+0 Setiap Transaksi 
 

Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai 
Perdagangan saham di Pasar Reguler, Pasar Segera, dan Pasar Tunai berdasarkan pada lot dan waktu yang 
ditetapkan dengan mekanisme lelang secara terus menerus. Harga yang terjadi dari order dan mekanisme pasar 
lelang secara terus menerus sebagaimana digambarkan di atas merupakan dasar bagi pasar reguler. Pasar reguler 
digunakan untuk menghitung indeks. Harga yang dibentuk di pasar reguler adalah harga saham yang diumumkan 
oleh BEJ ke seluruh dunia. 

Persyaratan untuk Transaksi di Pasar Reguler 
Untuk melakukan transaksi di pasar reguler, investor harus memenuhi persyaratan berikut ini: 

• Total saham memenuhi standar satu lot yakni 500 lembar, untuk saham sektor perbankan 500 lembar 
per lot.  

• Pergerakan harga (fraksi) di bursa ditetapkan sebagai berikut:  
• Untuk saham (ditetapkan per 20 Oktober 2000):  

a. Untuk harga saham < Rp 500, ditetapkan fraksi sebesar Rp 5 dengan setiap kali maksimum perubahan 
sebesar Rp 50;  

b. Untuk harga saham dengan rentang Rp 500 sampai dengan Rp 5.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- 
dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar 250;  

c. Untuk harga saham Rp 5.000 atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 50 dengan setiap kali maksimum 
perubahan sebesar Rp 500;  

• Untuk obligasi, ditetapkan fraksi sebesar 1/16 %;  
• Untuk rights, harga < Rp 100, ditetapkan fraksi sebesar Rp 1 dengan setiap kali maksimum perubahan 

sebesar Rp 10; untuk harga rights dengan rentang harga Rp 100 sampai dengan Rp 1.000, ditetapkan 
fraksi sebesar Rp 5 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50; sementara untuk harga 
rights di atas Rp 1.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 10 dengan setiap kali maksimum perubahan 
sebesar Rp 100;  

• Untuk waran, harga < Rp 100, ditetapkan fraksi sebesar Rp 1 dengan setiap kali maksimum perubahan 
sebesar Rp 10; harga waran dengan rentang harga Rp 100 sampai dengan Rp 1.000, ditetapkan fraksi 
sebesar Rp 5 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp 50; untuk harga dengan rentang 
antara Rp 1.000 sampai dengan Rp 5.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 10 dengan setiap kali maksimum 
perubahan sebesar Rp 100, dan harga waran di atas Rp 5.000, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25 dengan 
setiap kali maksimum perubahan harga sebesar Rp 250;  

• Transaksi dilakukan berdasarkan pada harga dan prioritas waktu (time priority).  

Pasar Negosiasi 
Bursa Efek Jakarta juga memberi kesempatan kepada pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi saham 
berdasarkan negosiasi. Transaksi dengan negosiasi ini dibedakan atas dua jenis yakni : 

 



• Pasar Negosiasi. Perdagangan dilakukan antara dua anggota bursa;  
• Pasar Tutup Sendiri. Perdagangan dilakukan oleh satu anggota bursa yang melakukan order beli dan jual 

pada harga dan jumlah yang sama.  

Perdagangan jenis ini dilaporkan ke bursa melalui Pasar Negosiasi dan Pasar Tutup Sendiri. Berikut ini, ketentuan 
dalam melakukan perdagangan di Pasar Negosiasi: 

1. Efek yang diperdagangkan dalam bentuk saham.  
2. Fraksi harga tidak berlaku, tetapi dianjurkan mengacu pada harga saham di Pasar Reguler.  
3. Untuk saham tertentu pada pasar tutup sendiri (crossing) dan sudah scripless, harganya ditetapkan tidak 

melebihi 20% batas bawah dan batas atas dari harga penutupan (quoted price) di Pasar Reguler.  
4. Transaksi yang terjadi tidak mempengaruhi perhitungan indeks, sebagaimana dilakukan di Pasar Reguler.  

Pasar Penyelesaian Kegagalan 
Pasar Penyelesaian Kegagalan disediakan untuk anggota bursa yang gagal menyelesaikan kewajibannya pada hari 
ke-4 (T+3) di Pasar Reguler atau di Pasar Negosiasi khusus untuk saham dan waran yang telah scripless. 
Penyelesaian transaksi dilakukan dengan sistem cash and carry 

Ketentuan untuk melakukan transaksi di Pasar Penyelesaian Kegagalan adalah sama dengan ketentuan yang 
diterapkan di Pasar Negosiasi.  

Pre-Opening 

• Dilakukan 25 menit sebelum perdagangan dimulai (pkl 09.00 WIB)  
• Hanya diterapkan di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai  
• Tidak dapat menerapkan Price Step  
• Selama periode pre-opening, order yang masuk tidak muncul pada Window Order Book  
• Hasilnya adalah satu harga pembukaan yang didasari pada posisi pasar dan akumulasi volume transaksi 

dari volume beli dan volume jual.  
• Dalam hal harga pembukaan membentuk pre-opening, order dialokasikan untuk harga pembukaan 

berdasarkan pada harga dan prioritas waktu (time priority)  
• Jika harga pembukaan tidak terbentuk, maka seluruh order selama periode pre-opening otomatis ditarik 

kembali oleh JATS sebelum sesi pertama perdagangan dimulai.  

Penyelesaian Transaksi 
Transaksi di bursa secara umum bukan transaksi yang bersifat tunai. Bursa menentukan apabila transaksi 
dilakukan hari ini, maka penyerahan saham dan pembayaran harus diselesaikan melalui PT Kliring Pinjaman Efek 
Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari bursa keempat (T+3) setelah 
terjadinya transaksi. Penyelesaian untuk transaksi obligasi dilakukan antara anggota bursa yang melakukan 
transaksi. Sementara itu, penyelesaian untuk transaksi rights dilakukan pada T+0 dan penyelesaian pada waran 
dilakukan melalui PT KPEI/KSEI. 

Sistem Otomasi Perdagangan (JATS) 
Implementasi komputerisasi atau otomasi sistem perdagangan atau JATS (Jakarta Automated Trading System) 
dimulai tanggal 22 Mei 1995. Awalnya, BEJ menyediakan 444 unit Trader Workstation di lantai perdagangan bursa. 
Pada bulan Mei 2000, BEJ melakukan perluasan lantai bursa dengan 360 terminal di lantai 5 Gedung BEJ. 
Perluasan lantai bursa ini dilakukan untuk sementara. Terminal-terminal yang dinamakan Trader Workstation atau 
booth dihubungkan langsung dengan mesin utama perdagangan (Trading Engine) melalui JSX network.  

Pada tahap pertama, implementasi JATS lebih dipusatkan pada sistem konversi dari manual ke sistem 
komputerisasi. Pengembangan implementasi JATS terdiri atas beberapa tahap, antara lain: 



1. Implementasi perdagangan tanpa warkat (Scripless Trading) yang terintegrasi dengan sistem kliring dan 
penjaminan (Clearing and Guarantee System) PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (Indonesia 
Clearing and Guarantee Corporation Inc).  

2. Berkenaan dengan peningkatan transaksi, perluasan lantai perdagangan dengan kapasitas 804 booth 
dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan anggota bursa terhadap fasilitas perdagangan pada 
pertengahan tahun 2000.  

3. Pengembangan sistem perdagangan jarak jauh (Remote Trading). Dengan menggunakan fasilitas ini 
anggota bursa dapat secara langsung mengakses JATS dari kantornya, kantor pusat ataupun kantor 
cabang.  

Fasilitas Perdagangan  
Dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui JATS, bursa menyediakan beberapa fasilitas berikut ini: 

• Main Trading Engine dan Backup Trading Engine yang bekerja secara simultan dan saling mendukung. 
Kapasitas mesin mencapai 300.000 order dan 150.000 order ditemukan (meningkatkan kapasitas mesin 
bergantung pada perkembangan volume transaksi harian)  

• Trader Workstations dihubungkan dengan Windows-NT Network System Environment (NT Server) dan 
Windows-NT Front End based.  

• Aplikasi sistem perdagangan dinamakan Automated Securities Trading System (ASTS).  

Semua Trader Workstation di lantai perdagangan Bursa Efek Jakarta berhubungan dengan mesin utama 
perdagangan (Trading Engine) melalui sebuah mesin gateway machine. Sementara itu, Ethernet Network 
menghubungkan Trader Workstation, Gateway, dan Trading Engine. 

Transaksi Marjin 
Tanggal 31 Juli 1997, Bapepam mengeluarkan Peraturan Transaksi Marjin, sehingga mulai 1 Agustus 1997, BEJ 
memberlakukan transaksi marjin, yang diatur dalam Peraturan Nomor II-9. Adapun isi dari peraturan tersebut 
adalah sebagai berikut:  

1. Transaksi Marjin adalah transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa untuk kepentingan 
nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh anggota bursa tersebut.  

2. Anggota bursa yang akan melakukan transaksi marjin untuk pertama kalinya wajib menyampaikan ke 
Bursa Efek Jakarta dokumen sebagai berikut:  

a. Surat pernyataan dari anggota bursa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki 
modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sekurang-kurangnnya sebesar Rp 5. 000.000.000,00 
(lima miliar rupiah)  dan dilampiri dengan laporan kompilasi MKBD bulanan.  

b. Surat pernyataan dari akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk oleh anggota bursa, 
yang menyatakan bahwa akuntan tersebut telah memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
sistem operasional anggota bursa serta menyatakan bahwa anggota bursa dimaksud telah 
sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang 
Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek.  

c. Contoh kontrak marjin antara anggota bursa dengan nasabah.  
3. Bursa akan mengumumkan nama-nama anggota bursa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan 

transaksi marjin di bursa.  
4. Anggtoa bursa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, wajib memberikan laporan ke bursa 

mengenai posisi MKBD hari bursa sebelumnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit sebelum 
dimulainya perdagangan pada hari bursa yang bersangkutan.  

5. Anggota bursa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, dilarang melakukan transaksi marjin untuk 
kepentingan 1 (satu) nasabahnya dimana transaksi marjin tersebut dapat mengakibatkan saldo debit dan 
atau posisi short melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari MKBD anggota bursa dimaksud, dengan 
ketentuan bahwa jumlah seluruh nilai transaksi marjin yang dapat dilakukan oleh anggota bursa 
maksimum 10 kali nilai MKBD dari anggota bursa yang bersangkutan.  

6. Anggota bursa dilarang melakukan transaksi marjin untuk kepentingan direksi, komisaris, pemegang 
saham utama dan atau pegawai dari anggota bursa tersebut.  



7. Transaksi marjin baru dapat dilakukan oleh anggota bursa setelah nasabah anggota bursa tersebut 
membuka Rekening Efek Marjin pada anggota bursa berdasarkan kontrak marjin antara nasabah dan 
anggota bursa yang bersangkutan.   

8. Kontrak marjin sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, sekurang-kurangnnya memuat:  
a. Hak dan kewajiban nasabah dari anggota bursa termasuk pemberian jaminan, biaya, komisi 

dan bunga;  
b. Teknis pelaksanaan (mekanisme) penggunaan fasilitas transaksi marjin;  
c. Pengakhiran kontrak marjin baik yang disebabkan karena nasabah atau anggota bursa dalam 

Rekening Efek Marjin tidak memenuhi syarat lagi atau karena hal-hal lain yang disepakati 
nasabah dan anggota bursa.  

9. Pelanggaran atas Peraturan ini dapat dikenakan sanksi oleh bursa.  

Pembiayaan penyelesaian transaksi oleh perusahaan efek bagi nasabahnya hanya dapat dilaksanakan apabila efek 
tersebut:  

1. Tercatat di Bursa Efek Jakarta;  
2. Diperdagangkan setiap hari bursa untuk periode 6 (enam) bulan terakhir dengan nilai rata-rata per hari 

sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);  
3. Dimiliki oleh lebih dari 4.000 (empat ribu) pihak untuk 6 (enam) bulan terakhir jika transaksi dimaksud 

mengakibatkan posisi short.  

Biaya Transaksi 
Untuk membeli atau menjual saham, investor diwajibkan membayar biaya komisi kepada perusahaan pialang 
berdasarkan kesepakatan. Dalam peraturan BEJ, biaya komisi ini setinggi-tingginya 1 (satu) persen dari total nilai 
transaksi (beli dan jual). Besaran pastinya tergantung negosiasi. Sementara itu, pialang diwajibkan membayar 
biaya transaksi sebesar 0,04 persen dari total nilai transaksi di Bursa. 

Perusahaan pialang diwajibkan membayar biaya-biaya berikut ini:  

• Untuk transaksi saham dan right dikenakan biaya sebesar 0,04% dari kumulatif nilai transaksi setiap 
bulan, dan 0,01% dari biaya tersebut dialokasikan untuk dana jaminan dan kliring yang dikelola oleh 
KPEI dan 0,009% untuk biaya penyelesaian dan kliring di KPEI, dan sisanya 0,015% untuk biaya 
operasional BEJ dan 0,006% untuk KSEI.  

• Untuk transaksi obligasi atas unjuk tidak dikenakan biaya transaksi.  
• Untuk transaksi waran dikenakan biaya sebesar 0,02% dari nilai transaksi dimana 0,005% untuk dana 

jaminan dan kliring di KPEI, 0,0045% untuk biaya penyelesaian dan kliring di KPEI, dan sisanya untuk 
biaya operasional BEJ (0,0075%) dan untuk KSEI (0,003%).  

• Untuk anggota bursa yang tidak melakukan transaksi sama sekali, wajib membayar biaya administrasi 
kepada BEJ sebesar Rp 250.000 per bulan (untuk anggota aktif).  

Pengenaan komisi dan biaya-biaya transaksi ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. 
Pajak Transaksi penjualan saham ditetapkan sebesar 0,1% dari kumulatif nilai transaksi penjualan (khusus untuk 
saham).  

Pendaftaran Saham 
Perusahaan pialang, yang melakukan order beli pada efek sesuai instruksi investor, atau investor itu sendiri, dapat 
datang ke Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh emiten untuk mendaftar (meregistrasi) dan 
mengadministrasi saham tersebut atas nama investor yang membeli saham. BEJ menentukan bahwa batas waktu 
proses registrasi saham selama-lamanya 5 (lima) hari kerja. Setelah melakukan registrasi, maka investor telah 
terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan dan berhak mendapatkan seluruh hak yang melekat pada saham 
yang dimilikinya.  



Jadwal Perdagangan 

Hari Sesi Perdagangan Durasi 

Senin - Kamis  Sesi I 
Sesi II 

09.30 - 12.00 WIB 
13.30 - 16.00 WIB 

Jum'at  Sesi I 
Sesi II 

09.30 - 11.30 WIB 
14.00 - 16.00 WIB 

 

Keterlibatan Investor Asing 
Bursa Efek Jakarta saat ini sedang menyiapkan survey untuk mengetahui karakteristik pasar secara rinci, terutama 
untuk mengetahui dengan tepat profil investor yang mempunyai saham-saham yang diperdagangkan di BEJ. 
Namun, secara kasar bisa ditarik kesimpulan bahwa BEJ merupakan tempat yang sangat menarik bagi investor 
asing karena rata-rata 70% dari transaksi yang terjadi melibatkan investor asing.  

Keterlibatan investor asing ini terasa cukup dominan karena selama ini sebenarnya di BEJ ada peraturan yang 
membatasi kepemilikan salam oleh investor asing. Hingga Agustus 1997, kepemilikan investor asing hanya 
diperkenankan maksimum sebanyak 49% dari jumlah saham yang tercatat. Dan untuk mengantispasi pasar, pada 
tanggal 11 September 1997, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 467/KMK.010/1997 dan 
surat Bapepam No. S-2138/PM/1997 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pembatasan pembelian saham-saham 
yang tercatat di BEJ oleh pemodal asing, kecuali bagi saham-saham perbankan, yakni maksimal 49% dari modal 
disetor (paid-in-capital). Pada bulan Mei 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru (Peraturan No. 
29/1999 tentang Pembelian Saham Bank-Bank Komersial), yang merupakan pelaksanaan Undang-undang No. 
10/1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan. Peraturan ini mengatur porsi 
kepemilikan investor asing, sebagai berikut: 

• Kepemilikan saham bank oleh investor asing atau institusi asing melalui penempatan langsung (direct 
placement) atau melalui Bursa Efek diijinkan maksimum 99% dari jumlah saham.  

• Pembelian oleh investor asing atau institusi asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% dari jumlah 
saham yang tercatat di Bursa Efek.  

• Bank dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek hingga maksimum 99% dari jumlah saham.  
• Sekurang-kurangnya 1% saham bank (sebagaimana disebutkan di atas), yang tidak dicatatkan di Bursa 

Efek, harus dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia atau salah satu perusahaan Indonesia.   
• Mengacu pada peraturan di atas, parameter yang digunakan JATS akan membatasi kepemilikan oleh 

asing pada saham bank yang tercatat di BEJ hingga 100 % (sampai bank dapat memenuhi pasal 4 ayat 
2 dan 3).  

Auto Rejection 
PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) mulai November 2001 menerapkan sistem auto rejection atau sistem yang membatasi 
harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke Jakarta Automatic Trading System 
(JATS). Sistem ini dapat didefinisikan sebagai sistem yang otomatis menolak order atau penawaran beli dan/atau 
jual yang melebihi parameter.  

BEJ perlu menerapkan sistem auto rejection untuk menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar 
dan efisien. Penerapan auto rejection secara umum dan corporate action dilakukan berdasarkan kelompok harga 
dan penentuan batas parameter rejection mengacu pada harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa 
sebelumnya.  

Kelompok harga dan besaran prosentase yang ditetapkan dalam auto rejection sebagai berikut:  

• Rentang harga Rp 100 : 50%  
• Rentang harga di atas Rp 100 sampai dengan Rp 500 : 35%  
• Rentang harga di atas Rp 500 sampai dengan Rp 2.500 : 30%  



• Rentang harga di atas Rp 2.500 sampai dengan Rp 5.000 : 25%  
• Rentang harga di atas Rp 5.000 : 20%  

Penerapan auto rejection sesuai dengan kelompok harga tersebut untuk perdagangan saham hasil penawaran 
umum untuk pertama kalinya (IPO) di Bursa ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari prosentase batasan auto 
rejection secara umum dan corporate action sebagaimana disebutkan di atas.  

Auto Rejection vs Auto Halting 

Pada sistem auto halting, order dengan harga diluar rentang (melebihi parameter) halting tetap dapat diinput dan 
masuk ke dalam sistem JATS. Sedangkan pada sistem auto rejection, order dengan harga melebihi parameter 
rejection tidak dapat masuk ke dalam sistem JATS. Dengan sistem auto halting maka perdagangan saham akan 
berhenti pada saat akan terjadi transaksi pada harga yang telah melebihi parameter, sebaliknya sistem auto 
rejection tidak menghentikan perdagangan dan transaksi saham.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan auto halting maka likuiditas pasar terganggu karena 
perdagangan terhenti sedangkan auto rejection tidak mengganggu likuiditas pasar karena perdagangan tetap 
berlangsung. Penerapan auto rejection merupakan pengganti auto halting yang selama ini dilakukan oleh Bursa. 
Namun demikian, halting secara manual tetap dilakukan oleh Bursa jika ada informasi tertentu mengenai 
perusahaan tercatat atau emiten atau terdapat pola-pola transaksi yang diluar kebiasaan (unusual).  

Berikut rincian ketentuan mengenai auto rejection: 

1. Dalam pelaksanaan perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maka JATS secara otomatis 
akan melakukan penolakan terhadap harga penawaran jual atau penawaran beli saham yang 
dimasukkan ke JATS (Auto Rejection) apabila:  

a. harga penawaran yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 50% (lima puluh perseratus) di 
atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya, untuk saham 
dengan harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya berada dalam rentang 
harga Rp 100,- (seratus rupiah);  

b. harga penawaran yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 35% (tiga puluh lima 
perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya, 
untuk saham dengan harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya berada 
dalam rentang harga di atas Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp 500,- (lima ratus 
rupiah);  

c. harga penawaran yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) di 
atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya, untuk saham 
dengan harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya berada dalam rentang 
harga di atas Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus 
rupiah);  

d. harga penawaran yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima 
perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya, 
untuk saham dengan harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya berada 
dalam rentang harga di atas Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- 
(lima ribu rupiah);  

e. harga penawaran yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di 
atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya, untuk saham 
dengan harga terakhir di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya berada di atas Rp 5.000,- 
(lima ribu rupiah).  

  

2. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan corporate action, maka dalam pelaksanaan perdagangan 
saham di Pasar Tunai selama 4 (empat) Hari Bursa berturut-turut setelah berakhirnya perdagangan 
saham memuat hak (cum) di Pasar Reguler, JATS secara otomatis melakukan penolakan terhadap 
penawaran jual atau penawaran beli saham yang dimasukkan ke JATS (Auto-Rejection) apabila :  

a. harga penawaran atas saham yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Tunai pada Hari Bursa sebelumnya, 
untuk saham yang sama yang harga terakhirnya di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya 
berada dalam rentang harga Rp 100,- (seratus rupiah);  



b. harga penawaran atas saham yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 35% (tiga puluh 
lima perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Tunai pada Hari Bursa 
sebelumnya, untuk saham yang sama yang harga terakhirnya di Pasar Reguler pada Hari Bursa 
sebelumnya berada dalam rentang harga di atas Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp 
500,- (lima ratus rupiah);  

c. harga penawaran atas saham yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 30% (tiga puluh 
perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Tunai pada Hari Bursa sebelumnya, 
untuk saham yang sama yang harga terakhirnya di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya 
berada dalam rentang harga di atas Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah);  

d. harga penawaran atas saham yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 25% (dua puluh 
lima perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Tunai pada Hari Bursa 
sebelumnya, untuk saham yang sama yang harga terakhirnya di Pasar Reguler pada Hari Bursa 
sebelumnya berada dalam rentang harga di atas Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai 
dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);  

e. harga penawaran atas saham yang dimasukkan ke JATS tersebut lebih dari 20% (dua puluh 
perseratus) di atas atau di bawah harga terakhir di Pasar Tunai pada Hari Bursa sebelumnya, 
untuk saham yang sama yang harga terakhirnya di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya 
berada dalam rentang harga di atas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  

Penjelasan teknis dan contoh : 

1. Perdagangan secara umum 

Prosentase Auto Rejection  Harga Terakhir Pasar Reguler 
Hari Bursa Sebelumnya 

(Previous Price) Untuk Pasar Reguler Untuk Pasar Tunai 

<= Rp 100,- 50% dari Previous Price Pasar 
Reguler  

50% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

Di atas Rp 100,- s.d. Rp 500,- 35% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

35% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

Di atas Rp 500,- s.d. Rp 2.500,- 30% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

30% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

Di atas Rp 2.500,- s.d. Rp 5.000,- 25% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

25% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

Di atas Rp 5.000,-  20% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

20% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

 

Contoh 
Harga terakhir (Previous Price) saham PT. ABC Tbk. tercatat di Pasar Reguler pada tanggal 14 Nopember 2001 
adalah sebesar Rp 2.400,-. Dengan demikian maka harga terakhir saham PT. ABC Tbk. di Pasar Reguler tersebut 
menjadi acuan dalam penentuan Auto Rejection disemua pasar pada tanggal 15 Nopember 2001, meskipun harga 
terakhir di pasar yang lain pada tanggal 14 Nopember 2001 berbeda dengan harga terakhir di Pasar Reguler 
tersebut (harga terakhir di Pasar Tunai sebesar Rp 2.175,-).  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Auto rejection untuk masing-masing Pasar untuk perdagangan saham 
PT ABC Tbk pada tanggal 15 Nopember 2001 adalah sebagai berikut:  

• untuk Pasar Reguler adalah 30% dari Rp 2.400,- (previous price Pasar Reguler),  
• untuk Pasar Tunai adalah 30% dari Rp 2.400,- (previous price Pasar Reguler). 



2. Perdagangan untuk saham Perusahan Tercatat yang melalukan  
    corporate action  

Prosentase Auto Rejection selama 4 Hari Bursa 
berturut-turut setelah berakhirnya perioda cum di 

Pasar Reguler 
Harga Terakhir Pasar Reguler Hari 

Bursa Sebelumnya (Previous 
Price) 

Untuk Pasar Reguler Untuk Pasar Tunai 

<= Rp 100,- 50% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

50% dari Previous Price 
Pasar Tunai 

Di atas Rp 100,- s.d. Rp 500,- 35% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

35% dari Previous Price 
Pasar Tunai 

Di atas Rp 500,- s.d. Rp 2.500,- 30% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

30% dari Previous Price 
Pasar Tunai 

Di atas Rp 2.500,- s.d. Rp 5.000,- 25% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

25% dari Previous Price 
Pasar Tunai 

Di atas Rp 5.000,-  20% dari Previous Price Pasar 
Reguler 

20% dari Previous Price 
Pasar Tunai 

 

Contoh: 
PT ADIP Tbk. melakukan Corporate action dengan pemberian bonus 1:2 yang akan memasuki ex bonus 15 
Nopember 2001 di Pasar Reguler.  

• Harga terakhir Pasar Reguler Hari Bursa sebelumnya (Previous Price) untuk tanggal 14 Nopember 2001 
(akhir cum) adalah Rp 395,-. Dengan demikian Harga Teoritis di Pasar Reguler adalah = (1 x Rp 395,-) : 
(1+2) = Rp 131.67. Pembulatan untuk disesuaikan dengan fraksi harga = Rp 135,-  

• Harga terakhir Pasar Tunai Hari Bursa sebelumnya (Previous Price) untuk tanggal 14 Nopember 2001 
adalah Rp 525,-. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Auto rejection pada tanggal 15 Nopember 2001 untuk masing-masing 
Pasar adalah sebagai berikut: 

• untuk Pasar Reguler (periode ex) adalah 35% dari Rp 135,- (previous price Pasar Reguler);  
• untuk Pasar Tunai (periode cum) adalah 35% dari Rp 525,- (previous price Pasar Tunai).  

 


