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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia 

a. Pengertian dan Sejarah Pasar Modal  

(1) Pengertian Pasar Modal di Indonesia (BEI / IDX) 
 

Secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai 

perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam 

modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private 

sectors).
12

  

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat 

untuk bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 

dalam rangka memperoleh modal.
13

 Hal yang membedakannya dengan pasar 

lainnya adalah pada objek yang diperjual belikan. Kalau pada pasar lainnya 

yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti 

kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjual belikan di pasar modal adalah 

modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).
14 

Pasar modal dibedakan menjadi dua segmen, yaitu: 

i. Non Securities Segment 

Menyediakan tempat dari lembaga keuangan langsung kepada 

perusahaan. Perusahaan berunding langsung dengan lembaga 

                                                             
12

 Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 7. 
13

 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 184. 
14

 Tavinayati, Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia,(Jakarta : Sinar Grafika, 

2009), 1. 
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penyedia dana. Misalnya perbankan, perusahaan asuransi, dana 

pensiun, dan lain-lain. 

ii. Segment 

Dirancang dengan maksud dapat menyediakan sumber 

pembelanjaan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan 

perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak 

alat-alat produksi dan menciptakan kesempatan kerja. Tujuan segment 

ini memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana atau 

saluran tabungan yang dapat ditarik atau ditempatkan pada investasi 

jangka panjang pada perusahaan-perusahaan produktif.
15

 

Pasar modal di Indonesia diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) atau Indonesian Stock Exchange (IDX). BEI adalah lembaga 

pemerintah berbentuk Perseoran Terbatas (PT) yang berperan sebagai 

penyelenggara bursa dan memfasilitasi perdagangan efek di Indonesia dan 

semua perusahaan yang ingin go public harus melalui bursa efek. 

1. Sebagai Fasilitator Perdagangan Efek, Hal ini termasuk 

a. Menyediakan semua sarana perdagangan efek (fasilitator). 

b. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. 

c. Melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek. 

d. Mengupayakan likuiditas instrumen investasi efek. 

e. Menyebarluaskan informasi bursa (transparansi). 

                                                             
15

 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 321.
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2. Sebagai Otoritas yang Mengontrol jalannya transaksi, Hal ini 

termasuk: 

a. Melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek. 

b. Mencegah praktik manipulasi harga yang tidak wajar, yang 

dilarang oleh Undang-undang. (Termasuk Insider Trading, dll). 

c. Melakukan pembekuan perdagangan/suspend untuk emiten saham 

yang melanggar ketentuan bursa efek. 

d. Melakukan pencabutan atas efek /delisting, sesuai aturan yang 

berlaku. 

(2) Sejarah Pasar Modal Indonesia 

 

Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam 

beberapa periode. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut
16

: 

i. Periode Permulaan (1878-1912)  

Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad 

ke -19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan Vereniging voor den 

Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 

1880. Berhubung bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan 

obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan resmi tentang 

transaksi tersebut tidak lengkap. 

Menurut perkiraan, bahwa yang diperjualbelikan waktu itu adalah 

saham atau obligasi yang listing di bursa Amsterdam yang dimiliki oleh 

investor yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dengan demikian, 

                                                             
16 Ibid, hlm. 62 
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karena belum ada bursa resmi, dapat dikatakan bahwa periode ini adalah 

periode permulaan sejarah pasar modal Indonesia.
17

 

ii. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)  

Pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi broker dibentuk di 

Jakarta. Asosisasi ini diberi nama belandanya sebagai Vereniging voor de 

Effectenhandel yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama di 

Indonesia. Setelah perang dunia pertama, pasar modal di Surabaya 

mendapat giliran dibuka pada tanggal 1 Januari 1925 dan disusul di 

Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925.
18

 

iii. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) 

Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak, 

namun tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada 

tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Pada saat PD II, bursa 

efek di negeri Belanda tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang 

Belanda dirampas oleh Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa 

efek di Indonesia. Keadaaan makin memburuk dan tidak memungkinkan 

lagi Bursa Efek Jakarta untuk beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 

1940, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup. Bursa Efek Surabaya dan Semarang 

telah lebih dulu ditutup.
19

 

Setelah tujuh bulan ditutup, pada tanggal 23 Desember 1940 Bursa 

Efek Jakarta kembali diaktifkan, karena selama PD II Bursa Efek Paris tetap 

                                                             
17

 Ibid.,63. 
18

 Ana Rokhmatussa’dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2011), 168. 

19
 M. Irsan Nasarudin,opcit, 65. 
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berjalan, demikian pula halnya dengan Bursa Efek London yang hanya 

ditutup beberapa hari saja. Akan tetapi, aktifnya Bursa Efek Jakarta tidak 

berlangsung lama, karena Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, 

Bursa Efek Jakarta kembali ditutup.
20

 Jakarta tidak berlangsung lama, 

karena Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, Bursa Efek Jakarta 

kembali ditutup. 

iv. Periode Kebangkitan (1952-1976) 

Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum 

PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri 

Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo.
21

 Selanjutnya, pada tanggal 26 

September 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah pasar modal 

Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yang 

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa. Memasuki tahun 

1958 keadaan perdagangan efek menjadi lesu karena beberapa hal : 

(a) Banyaknya warga Belanda yang meninggalkan Indonesia 

(b) Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah 

RI sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi. 

(c) Tahun 1960 Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) 

melakukan larangan memperdagangkan efek-efek yang diterbitkan 

oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia termasuk 

efek-efek dengan nilai mata uang Belanda (Nf). 

 

                                                             
20

 Ibid., 66. 
21

 Ana Rokhmatussa’dyah, Suratman, opcit, 169. 
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Kemudian kondisi ini diperparah dengan adanya sengketa Irian Barat 

dengan Belanda (1962) dan tingginya inflasi menjelang akhir pemerintahan 

Orde Lama (1966) yang mencapai 650%. Keadaan itu mengguncangkan 

sendi perekonomian dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang 

terhadap pasar modal.  Akibatnya, Bursa  Efek  Jakarta  ditutup  dengan  

sendirinya.  Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1977.
22

 

v. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) 

Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. 

Penutupan pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik 

pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan 

nasionalisasi. Setelah pemerintahan berganti kepada Pemerintahan Orde 

Baru, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif 

dengan dunia Barat. Pemerintahan Orde Baru segera mencanangkan 

pembangunan ekonomi secara sistematis dengan pola target lima tahunan. 

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Barat untuk membangun. 

Pertumbuhan mulai, perekonomian bergerak. Pemerintah pun berencana 

mengaktifkan kembali pasar modal.
23

 

Demikian surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 

1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar 

Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari pasar modal di 

Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi 

karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, 

                                                             
22

 M. Irsan Nasarudin, opcit, 68. 
23

 Ibid., 69. 
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maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 

mengalami kemunduran. Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep- 25/MK/IV/1/72 

tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk 

BAPEPAM (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. BAPEPAM 

bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank 

Sentral.  

Setelah terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan 

intensitas untuk membentuk kembali pasar uang dan pasar modal. Selain 

sebagai pembantu Menteri Keuangan, BAPEPAM juga menjalankan fungsi 

ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. Akhirnya, pada 

tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di 

zaman Orde Baru.
24

 

 

 

vi. Periode Deregulasi (1987-1995) 

Hambatan-hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal 

telah disadari pemerintah. Pemerintah melakukan perombakan peraturan 

yang nyata-nyata menghambat minat perusahaan untuk masuk pasar modal 

dan investor untuk melakukan investasi pada pasar modal Indonesia. Untuk 

mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang 

berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu : 

                                                             
24 Ibid., 70. 
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(a) Paket Kebijaksanaan Desember 1987 (PAKDES 1987) 

PAKDES 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi 

saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh 

BAPEPAM, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula 

kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari 

total emisi. Pakdes 87 juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di 

bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten 

yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. 

(b) Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (PAKTO 88) 

PAKTO 88 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai 

dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang 

ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga 

deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan 

pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah 

memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar 

modal. 

(c) Paket Kebijaksanaan Desember 1988 (PAKDES 88) 

PAKDES 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh 

pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk 

menyelenggarakan bursa”.
25

 

vii. Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang) 

                                                             
25 Ibid., 72. 
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Dampak positif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan 

kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. 

Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 

Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang 

yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku 

secara internasional. 

Undang-undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 

1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada 

beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan 

oleh BAPEPAM yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan. 

Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Pasar 

Modal adalah diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas kepada 

BAPEPAM selaku badan pengawas. Undang-undang ini dengan tegas 

mengamanatkan kepada BAPEPAM untuk melakukan penyelidikan, 

pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di bidang 

pasar modal. Selain itu, BAPEPAM merupakan Self Regulation 

Organization (SRO) yang menjadikan BAPEPAM mudah untuk bergerak 

dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum
26

. 

 

b. Fungi Pasar Modal 

                                                             
26 Ibid., 74. 
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Untuk membangun pasar modal, banyak peraturan yang dirombak, 

bermunculan lembaga-lembaga profesi dan penunjang serta semakin 

banyaknya investor asing mengepung pasar modal Indonesia”.
27

 Di 

Indonesia sebagian masyarakat pemodal kurang tertarik dengan pasar modal 

tersebut.  Pada dasarnya, terdapat empat peranan strategis dari pasar modal 

bagi perekonomian suatu negara, yakni: 

(1) Fungsi Saving 

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin 

menghimpun dari penurunan mata uang karena inflasi. 

(2) Fungsi Kekayaan 

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan 

berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan 

mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, 

misalnya rumah atau perhiasan. 

(3) Fungsi Likuiditas 

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan 

sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya 

dibandingkan rumah dan tanah. 

(4) Fungsi Pinjaman 

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun 

perusahaan membiayai kegiatannya
28

. 

 
c. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal  

                                                             
27 Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (yogyakarta: CV ANDI Offset, 2011), 10. 
28 Martalena, Maya Malina, Pengantar Pasar Modal, (Yogyakarta: ANDI, 2011), 3-4. 
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(1) Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Lembaga ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung 

beroperasinya pasar modal. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal 

merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar 

modal. Berbagai aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di 

pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar 

modal. Paling tidak, terdapat lima aktivitas khusus yang membutuhkan 

peran lembaga-lembaga penunjang pasar modal yakni: 

i. Perusahaan yang menawarkan efek, membatasi waktu penjualan 

efeknya, tetapi mengharapkan dana yang diinginkannya dapat 

diperoleh dalam waktu yang ditentukan. 

ii. Perdagangan efek mengambil tempat yang telah ditentukan, 

pada hari-hari tertentu pada jam-jam tertentu. 

iii. Barang yang diperdagangkan itu hanya surat-surat, karena itu 

dinamakan surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu 

berkaitan langsung dengan perusahaan (emiten) yang 

menerbitkannya. 

iv. Perdagangan surat-surat berharga itu dapat dilaksanakan apabila 

ada calon pemodal yang percaya pada emiten yang 

mengeluarkan surat-surat berharga tersebut. 

v. Kepercayaan pada emiten bisa timbul karena faktor-faktor yang 

berasal dalam perusahaan itu sendiri misalnya: reputasi 

komisaris, reputasi direksi, kemampuan bekerja secara efisien, 
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kemampuan memperoleh laba dan sebagainya. Dalam 

menjalankan fungsinya, posisi lembaga penunjang berada 

diantara emiten dan pemodal. Mereka menyediakan jasa yang 

diperlukan oleh emiten atau investor, atau kedua-duanya”.
29

 

 
Beberapa lembaga penunjang pasar modal antara lain: 

i. Kustodian 

Lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta 

lainnya berkaitan dengan efek serta dengan memberikan jasa 

lainnya seperti menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, 

menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening 

yang menjadi nasabahnya. Diselenggarakan oleh: 

(a) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 

(b) Perusahaan efek; 

(c) Bank umum yang telah mendapat persetujuan dari 

pemerintah”.
30

 

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan 

memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang 

berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian. 

(b) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian. 

(c) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta 

hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan. 

                                                             
29 Budi Untung, Opcit, 77. 
30 Tavinayati, Yulia Qamariyanti, Opcit, 29. 
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(d) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah”.
31

 

ii. Biro Administrasi Efek 

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah salah satu lembaga 

penunjang pasar modal yang memegang peranan penting di 

dalam menyelenggarakan administrasi  perdagangan  efek,  baik  

pada  pasar  perdana  maupun  pada  pasar sekunder.
32

 Di Bursa 

Efek, BAE ini berfungsi sebagai pihak yang melakukan 

administrasi yang berkaitan dengan kepentingan penanam modal 

(investor) dan emiten. Oleh karena itu, keberadaan biro ini 

sangat diperlukan dalam kegiatan pasar modal yang telah 

berkembang luas. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Administrasi Efek, meliputi: 

(a) Membantu emiten dan underwriter dalam rangka emisi 

efek; 

(b) Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan hak 

atas saham para investor; 

(c) Menyusun daftar pemegang saham dan perubahannya 

untuk melakukan pembukuan pemegang saham 

(pembuatan daftar pemegang saham) atas permintaan 

emiten; 

                                                             
31 Abdul R Salim, Hukum Bisnis dan Perusahaan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 

225. 
32 Budi Untung, Op.cit, 77. 
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(d) Menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang 

saham misalnya pengumuman Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dan pengumuman pembayaran deviden 

atas nama emiten; 

(e) Membuat laporan-laporan apabila diminta oleh instansi 

berwenang.
33

 

iii. Wali Amanat 

Wali amanat adalah lembaga atau perusahaan yang mewakili 

kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat 

ini bertanggung jawab terhadap efek yang diwaliamanatkan, 

sehingga wali amanat wajib memberi ganti rugi kepada 

pemegang efek bersifat utang atas kerugian yang timbul karena 

kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai wali amanat.
34

 

Wali amanat berfungsi mewakili kepentingan pemegang 

obligasi dalam hubungannya dengan penerbitan obligasi oleh 

emiten. Perjanjian perwaliamanatan perlu mengakomodasikan 

kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi.
35

 

Berkaitan dengan penerbitan obligasi wali amanat mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

(a) Menganalisi kemampuan dan kredibilitas emiten; 

(b) Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan; 

                                                             
33 Abdul R Salim, Opcit, 225-226. 
34 Ibid., 226. 
35  M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta: Kencana Prenada 

Group, 2010), 89. 
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(c) Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten; 

(d) Mengikuti secara terus-menerus perkembangan 

perusahaan emiten dan jika diperlukan memberi nasihat 

kepada emiten; 

(e) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 

pembayaran bunga pinjaman pokok obligasi; 

(f) Sebagai agen utama pembayaran; 

Berkaitan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa yang dapat 

menyelenggarakan kegiatan sebagai wali amanat adalah sebagai 

berikut: 

(a) Bank Umum; 

(b) Pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah”.
36

 

(2) Profesi Penunjang Pasar Modal 

Profesi penunjang pasar modal adalah lembaga profesi yang 

karena fungsinya dapat memberikan pemeriksaan, penilaian atau 

nasihat-nasihat kepada para pelaku pasar modal. Profesi penunjang 

pasar modal yang dimaksud meliputi: Akuntan Publik, Notaris, 

Konsultan Hukum, dan Perusahaan Penilai.
37

  

Pengertian dan fungsi dari pada profesi penunjang pasar modal 

secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 

i. Akuntan Publik 

                                                             
36 Abdul R Salim, Opcit, 226. 
37 Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2011), 85. 
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Menurut Undang-Undang pasar modal yang dimaksud dengan 

akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri 

dan terdaftar di BAPEPAM. Akuntan publik, termasuk akuntan 

negara di bawah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) melakukan kegiatan memberikan pendapat atas kewajaran 

laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Oleh karena itu, 

dalam kaitannya dengan pasar modal akuntan publik berperan 

sebagai penilai kondisi keuangan perusahaan yang akan go public 

yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh 

perusahaan sendiri.
38

 Tugas akuntan adalah memeriksa dan 

melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah 

keuangan dari emiten. Atas hasil pemeriksaan ini akuntan akan 

memberikan pendapatnya. Ada empat pendapat akuntan publik, 

yaitu sebagai berikut: 

(a) Unqualified opinion (wajar tanpa syarat). Pendapat ini 

diberikan apabila laporan keuangan telah disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip Akuntan Indonesia (PAI) 

tanpa suatu catatan atau kekurangan. 

(b) Qualified Opinion (pendapat kualifikasi). Atas laporan 

keuangan yang diperiksanya, akuntan publik memberikan 

pendapat yang wajar, dengan kualifikasi atas penyajian 

                                                             
38 Abdul R Salim, Hukum Bisnis dan Perusahaan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2011), 228. 
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laporan keuangan tersebut karna tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip Akuntan Indonesia (PAI). 

(c) Adverse Opinion (pendapat tidak setuju). Dalam hal ini 

akuntan publik tidak setuju atas penyusunan laporan 

keuangan tersebut. 

(d) Disclaimer of Opinion. dalam hal ini akuntan publik 

menolak memberi pendapat atas laporan keuangan 

perusahaan yang diperiksanya. Hal ini terjadi karena 

akuntan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat 

dipergunakan untuk memberi pendapatnya secara 

profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma 

Pemeriksaan Akuntan (NPA). 

Akuntan yang terdaftar pada OJK yang memeriksa laporan 

keuangan emiten, bursa efek, LKP dan LPP, dan pihak lain yang 

melakukan kegiatan di pasar modal wajib menyampaikan 

pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada BAPEPAM selambat-

lambatnya 3 hari kerja setelah ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Pelanggaran yang dilakukan terhadap Ketentuan UUPM 

dan peraturan pelaksananya. 

(b) Hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan 

lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya 

(pasal 68 UUPM) 
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Agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat diandalkan 

dalam pengembalian keputusan, laporan keuangan harus diperiksa 

(audit) oleh akuntan publik. 

ii. Konsultan Hukum 

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan 

menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. 

Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, karena 

lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari 

segi hukum (legal opinion) mengenai keadaan perusahaan emiten. 

Penunjuk lembaga ini dilakukan oleh emiten. Konsultan hukum 

antara lain harus memberikan pendapat mengenai: 

(a) Anggaran dasar emiten beserta perubahannya 

(b) Izin usaha emiten 

(c) Bukti pemilikan/penguasaan harta kekayaan emiten 

(d) Perikatan oleh emiten dengan pihak lain 

(e) Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut 

emiten dan pribadi pengurus. 

 

Tanggung jawab konsultan hukum adalah sebatas pada nilai 

kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimilki perusahaan dari 

segi hukum termasuk juga yang berhubungan dengan peranan 

akuntan publik.  

iii. Perusahaan Penilai 
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Dalam Undang-Undang penanaman modal dirumuskan bahwa yang 

dimaksud dengan penilai adalah pihak yang memberikan penilaian 

atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. Penilai adalah lembaga 

atau perusahaan yang kegiatannya melakukan penilaian atas 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public. 

Penilai juga dapat memberikan penilaian terhadap nilai aktiva tetap 

perusahaan jika dilakukan revaluasi. 

iv. Notaris 

Membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk 

kepentingan pasar modal, misalnya: Akta perubahan Anggaran 

Dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar Anggaran Dasar 

untuk perusahaan-perusahaan go public.
39

 

d. Lembaga Pengawas Pasar Modal 

(1) Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK)  

Tugas dari BAPEPAM-LK sebagaimana dijabarkan dalam pasal 5 

Undang-Undang Pasar Modal ialah: 

a) Memberi: 

1) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa 

Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro 

Administrasi Efek; 

2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil 

Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 

3) Persetujuan bagi Bank Kustodian; 

                                                             
39

 Yulia Qamariyanti Tavinayati, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2009), 37. 
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b) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan 

Wali Amanat; 

c) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan 

memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau 

direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau 

direktur yang baru; 

d) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran 

serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya 

Pernyataan Pendaftaran; 

e) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak 

dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran 

terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; 

f) mewajibkan setiap Pihak untuk: 

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang 

berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau 

2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi 

akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; 

g) Melakukan pemeriksaan terhadap: 

3) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau 

diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada 

Bapepam; atau  

4) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang 

perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi 

berdasarkan Undang-undang ini; 

h) Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam 

rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud 

dalam huruf g; 

i) Mengumumkan hasil pemeriksaan; 

j) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa 

Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk 

jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; 

k) Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka 

waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; 

l) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan 

sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan 

keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi 

dimaksud; 
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m) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, 

pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka 

kegiatan Pasar Modal; 

n) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian 

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang 

Pasar Modal; 

o) memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas 

Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; 

p) menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah 

ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan 

q) melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-

undang ini. 

 

BAPEPAM-LK kemudian dibubarkan pada tahun 2011 sejalan 

dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan(OJK) yang menggantikan 

fungsi BAPEPAM-LK dalam pengawasan pasar modal. Tugas 

pengawasan BAPEPAM-LK yang tercantum dalam Undang-Undang 

Pasar Modal kemudian digantikan oleh OJK. 

 

 

 

 

(2) Otoritas Jasa Keuangan(OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang 

dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang 

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 

baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-

bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 
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Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
40

 Secara lebih lengkap, OJK adalah 

lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 21 tersebut. 

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal 

secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke 

OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor 

perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga 

Keuangan Mikro pada 2015. Dengan beroperasinya otoritas jasa 

keuangan (OJK) di awal Januari 2013, Bapepam-LK dipastikan sudah 

tidak akan beroperasi lagi tahun 2013.
41

 

Fungsi dan Kewenangan OJK dalam fungsi pengawasannya adalah 

mengawasi, antara lain: 

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

2. Gambaran Umum Pasar Modal Amerika Serikat dan Komisi 

Sekuritas (Security and Exchange Commision) 

a. Pasar Modal di Amerika Serikat 

                                                             
40

 https://www.ojk.go.id/id/Pages/apu-ppt_4.jpg - diakses pada tanggal 20 September 2018 
41 https://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1810262/tahun-2013-migrasi-ke-ojk-bapepam-bubar 
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Pada perdagangan pasar modal di Amerika Serikat, pengaturan 

mengenai pasar modal sudah diterapkan di New York secara informal pada 

tahun 1700 yang berlokasi ditepi jalan yang memiliki dinding tinggi untuk 

penghalang apabila ada serbuan kaum Indian yang sekarang dikenal dengan 

nama Wall Street. Pada tahun 1792, dibentuk secara resmi lembaga bursa di 

New York oleh 24 pialang yang menjadi asal mula New York Stock and 

Exchange Board, yang merupakan asal mula pembentukan otoritas pasar 

modal yang saat ini dikenal dengan nama Securities and Exchange 

Commision (SEC). Sedangkan pada masa tahun 1900 pasar modal 

berkembang pesat di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.
42

  

Perkembangan pasar modal memunculkan kebutuhan akan perlunya 

aturan perundang-undangan dan regulator untuk menjaga kegiatan pasar 

modal dari kejahatan dan perbuatan yang merugikan para pihak. Sebagai 

contoh, pasar modal di Amerika Serikat memiliki 2 pasar modal nasional, 

yaitu New York Stock Exchange (NYSE) dan American Stock Exchange 

(AMEX). Selain itu terdapat  tujuh pasar modal regional, yaitu Boston Stock 

Exchange, The Chicago Board Options Exchange, The Midwest Stock 

Exchange, The Pasific Stock Exchange, The Philadelphia Stock Exchange 

dan 1 Over-The-Counter yang dikenal dengan NASDAQ (National 

Associations of Securities Dealers Automated Quotation). NASDAQ 

diperuntukkan bagi perusahaan kecil yang tidak bisa mencapai kualifikasi 

untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal nasional (NYSE dan AMEX) 

                                                             
42

 Taufiq Arfi Wargadalam, Tinjauan Hukum Indikasi Insider Trading pada kasus SE Holdingas 

and Bussiness Partners.....di Indonesia, FH Universitas Indonesia, 2009. 
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untuk menawarkan sahamnya. NYSE dan AMEX lebih banyak 

memperdagangkan efek, sementara bursa-bursa regional memfokuskan pada 

perdagangan option. 

Pasar modal didalam sistem keuangan di Amerika Serikat merujuk 

kepada institusi-institusi yang menyediakan transaksi dalam instrumen 

keuangan jangka panjang, Jangka panjang disini berarti memiliki periode 

jatuh tempo yang dapat diperpanjang melebihi satu tahun. Garis besarnya 

meliputi jangka waktu pinjaman dan kontrak finansial, modal korporasi dan 

obligasi. Dana-dana tersebut terdiri dari struktur permodalan perusahaan 

yang ditingkatkan melalui pasar modal. Elemen yang penting dari pasar 

modal ini yaitu diatur oleh pengawas pasar modal dan Over the Counter 

(OTC). 

Pada awalnya, pengaturan tentang pasar modal di Amerika Serikat 

tidak bersifat nasional, tetapi dimulai oleh peraturan-peraturan ditingkat 

negara bagian. Setiap negara bagian Amerika Serikat mempunyai Undang-

Undang tersendiri yang mengatur penawaran sekuritas yang disebut dengan 

“Undang-Undang Langit Biru” (Blue Sky Laws). Istilah tersebut ditujukan 

terhadap undang- undang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh negara bagian 

di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pihak 

investor dari saham-saham di perusahaan yang tidak benar. Misalnya Pada 

negara bagian Kansas, dengan undang-undang tahun 1911, yang merupakan 
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pioner pengaturan tentang Licensing System yang komprehensif, antara lain 

mensyaratkan registrasi terhadap Securities dan Securities Salesman.
43

 

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut merupakan perbuatan 

kriminal. Dengan demikian, investor bisa melindungi dari penawaran saham 

dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Pada dasarnya peraturan 

negara bagian tersebut dimaksudkan untuk memfungsikan petugas-petugas 

negara bagian dengan kewenangan yang sama dengan petugas SEC, tetapi 

untuk tingkat negara bagian. 

b. Pengertian Security Exchange Commission (SEC) 

United States Securities and Exchange Commission (disingkat SEC) 

atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan 

independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tangung jawab utama 

untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan dibidang 

perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. 

SEC didirikan berdasarkan pasal 4 dari Securities Exchange Act of 

1934 (kini dikodifikasi dalam Title 15 of the United States Code § 78d) dan 

secara umumnya merujuk pada Undang-undang (UU) tahun 1934 ). Sebagai 

tambahan dari UU tahun 1934 yang menjadi dasar pembentukannya, 

pembentukan SEC juga sebagai pelaksanaan dari Securities Act of 1933, 

Trust Indenture Act of 1939, Investment Company Act of 1940, Investment 

Advisers Act of 1940, Sarbanes-Oxley Act of 2002 dan ataupun aturan-

aturan lainnya. Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt mengangkat 

                                                             
43 Ibid. 
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Joseph P. Kennedy, Sr., ayah dari mantan Presiden John F. Kennedy, untuk 

menjabat sebagai ketua pertama dari SEC.  

c. Sejarah SEC 

SEC didirikan oleh Kongres Amerika pada tahun 1934 sebagai suatu 

badan independen, non-partisan, memiliki kewenangan hukum, selaku 

badan independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan 

pelaksanaan aturan setelah terjadinya Great Depression yang disebabkan 

oleh kejatuhan Wall Street tahun 1929. Tujuan utama dari pembentukan 

SEC ini adalah untuk mengatur bursa efek dan mencegah penyalahgunaan 

oleh perseroan sehubungan dengan penawaran saham dan penjualan efek 

serta pelaporan keuangan perseroan. SEC diberikan kewenangan untuk 

mengizinkan dan mengatur perdagangan efek. Saat ini SEC bertanggung 

jawab untuk menyelenggarakan 6 peraturan hukum yang utama dalam 

industri perdagangan efek yaitu : 

1. Securities Act of 1933 

2. Securities Exchange Act of 1934 

3. Trust Indenture Act of 1939 

4. Investment Company Act of 1940 

5. Investment Advisers Act of 1940 

6. Sarbanes-Oxley Act of 2002. 

Kewenangan yang diberikan oleh Kongres Amerika kepada SEC 

mengizinkan SEC untuk melaksanakan penerapan hukum sipil terhadap 

perorangan ataupun perusahaan yang didapatinya telah melakukan kejahatan 
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akuntansi, memberikan informasi yang tidak benar, terlibat dalam insider 

trading ataupun pelanggaran lainnya terhadap undang-undang pasar modal 

(securities law). SEC juga bekerja sama dengan penegak hukum lainnya di 

Amerika untuk penuntutan hukum dari perorangan maupun perusahaan 

yang melakukan kesalahan yang dikategorikan termasuk dalam kejahatan. 

Guna melaksanakan mandat yang diberikan maka SEC menetapkan 

suatu aturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan 

laporan keuangan secara berkala setiap kwartal dan juga laporan tahunan. 

Sebagai bagian dari kewajiban laporan tahunan maka pimpinan puncak dari 

perusahaan harus menyediakan pula ringkasan berupa analisis dan diskusi 

manajemen yang menggambarkan tentang kinerja perseroan pada tahun 

yang lampau dan bagaimana cara perseroan dalam menghadapinya. 

Manajemen biasanya juga menggambarkan target kedepan perseroan dan 

proyek-proyek baru perseroan kedepannya. Dalam upayanya untuk 

meningkatkan lingkup pelayanan bagi para investor maka SEC membuat 

suatu database yang dapat diakses secara online yang diberi nama EDGAR 

(the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) dimana para 

investor dapat mengakses semua informasi yang dimiliki oleh SEC.  

Laporan kwartal dan tahunan dari perusahaan publik merupakan hal 

yang sangat penting bagi para investor dalam mengambil suatu keputusan 

investasinya dalam pasar modal . Tidak seperti dalam perbankan, investasi 

pada pasar modal tidaklah dijamin oleh lembaga Federal yang bernama 

Federal Deposit Insurance Corporation. Potensi untuk memperoleh imbal 
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hasil besar haruslah disesuaikan dengan risiko yang dihadapi investor. 

Kewajiban untuk keterbukaan keuangan dan informasi penting tentang 

perusahaan penerbit saham dan sekuriti dapat memberikan suatu informasi 

yang serupa baik kepada investor perorangan maupun kepada investor 

perseroan tentang keadaan suatu perusahaan publik sehingga dengan 

demikian meningkatkan keamanan publik disamping mengurangi insider 

trading dan penipuan. Dan semua laporan ini dapat diakses melalui sistem 

EDGAR system. 

 

d. Struktur SEC 

Dengan kantor pusatnya di Washington, SEC terdiri dari 5 orang 

Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Amerika berdasarkan pertimbangan 

dan nasihat dari Senat dan masing-masing untuk masa jabatan selama 5 

tahun. Pengangkatan mereka dilakukan secara berurutan setiap tahunnya 

sehingga dengan demikian masa jabatan salah satu Komisaris akan berakhir 

pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Untuk menjaga agar SEC tetap bersifat 

non-partisan maka tidak boleh lebih dari 3 komisaris yang berasal dari partai 

yang sama. Presiden juga menunjuk salah seorang dari komisaris tersebut 

sebagai ketua yang merupakan jabatan puncak pada SEC. Pada SEC, 

terdapat 4 divisi, 18 kantor dan kurang lebih 3.100 staf, dan disamping 

kantor pusatnya di Washington, SEC memiliki pula 11 kantor perwakilan 

yang tersebar di seluruh wilayah Amerika. 

e. Divisi Utama SEC 
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Empat Divisi utama pada SEC adalah :  

1. Divisi keuangan perusahaan adalah divisi yang mengawasi 

keterbukaan perusahaan publik seperti halnya dengan pendaftaran 

transaksi, penggabungan usaha. Divisi ini bertanggung jawab atas 

pengelolaan EDGAR. 

2. Divisi regulasi pasar bertanggung jawab untuk mengawasi organisasi 

regulator mandiri (self-regulatory organization) seperti New York 

Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers 

(NASD) dan Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) serta 

seluruh perusahaan pialang dan bank investasi. Divisi ini juga 

mengajukan usulan-usulan perubahan peraturan dan operasi 

pengawasan dari industri. Dalam praktiknya SEC mendelegasikan 

banyak sekali kewenangannya dalam hal penerapan hukum dan 

pembuat aturan kepada NYSE dan NASD. Dalam kenyataannya pula 

semua perusahaan perdagangan efek yang belum diatur oleh 

organisasi regulator mandiri lainnya haruslah menjadi anggota 

NASD. Pedagang efek individual harus mengikuti ujian yang 

dilaksanakan oleh NASD untuk menjadi "perwakilan terdaftar"  

3. Divisi manajemen investasi bertugas mengawasi perusahaan 

manajemen investasi yang biasanya menerbitkan reksadana serta 

penasihat profesional mereka. Divisi ini melaksanakan ketentuan 

adalah hukum sekuriti federal (federal security law) khususnya 
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Undang-undang Perseroan tahun 1940 dan Undang-undang 

Penasihat Investasi tahun 1940. 

4. Divisi penegakan hukum ini bekerja sama dengan 3 divisi lainnya 

serta komisi lainnya untuk melakukan investigasi atas pelanggaran 

terhadap hukum sekuriti (securities law) serta peraturan-peraturan 

terkait lainnya serta melakukan tindakan hukum sebagaimana yang 

diamanatkan oleh undang-undang terhadap pelaku pelanggaran 

tersebut. SEC umumnya melakukan investigasi secara tertutup. Staf 

SEC dapat saja meminta dokumen secara sukarela serta pernyataan-

pernyataan pimpinan perusahan, ataupun dapat meminta surat perintah 

penyelidikan dari SEC dimana berdasarkan surat perintah tersebut 

maka staf SEC dapat melakukan upaya paksa guna meminta 

dokumen-dokumen serta pernyataan saksi-saksi. SEC dapat 

mengajukan tuntutan yang disebut "law suit" pada Pengadilan Distrik 

di Amerika ataupun proses administratif di hadapan hakim peradilan 

administratif (administrative law judge-ALJ). SEC tidak memiliki 

kewenangan dalam hal pidana namun dapat menyerahkan dugaan atas 

perbuatan pidana yang terjadi kepada negara dan jaksa penuntut 

federal. 

 

f. Aturan-Aturan Hukum SEC 

 1964 - Securities Act Amendments PL 88-467 

 1968 - Securities Disclosure Act PL 90-439 
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 1975 - Securities and Exchange Act PL 94-29 

 1980 - Depository Institutions and Deregulation Money Control 

Act PL 96-221 

 1982 - Garn-St. Germain Depository Institutions Act PL 97-320 

 1984 - Insider Trading Sanctions Act PL 98-376 

 1988 - Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act 

PL 100-704 

 1989 - Financial Institutions Reform, Recovery, and 

Enforcement PL 101-73 

 1999 - Gramm-Leach-Bliley Act PL 106-102 

 2000 - Commodity Futures Modernization Act of 2000 

 2002 - Sarbanes-Oxley Act 

 2007 - Reg NMS 

g. Komunikasi SEC 

1) Surat komentar 

Surat komentar adalah surat yang diterbitkan oleh SEC kepada 

perusahaan publik yang bermasalah dan meminta penjelasan dari 

perusahaan tersebut. Misalnya pada bulan Oktober 2001, SEC menulis 

surat kepada Computer Associates (CA), meliputi lima belas butir yang 

kebanyakan mengenai akunting CA termasuk 5 hal mengenai jumlah 

yang diakui sebagai pemasukan. Kepala keuangan CA, yang kepadanya 

surat ditujukan mengakui bersalah atas penipuan pada CA pada tahun 

2004. 
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Pada bulan Juni 2004, SEC mengumumkan bahwa seluruh surat 

komentar SEC ini akan dipublikasikan untuk umum guna memberikan 

akses bagi investor atas informasi tersebut. 

2) Surat tanpa tindakan 

Surat tanpa tindakan ini merupakan surat yang dibuat oleh staf SEC 

yang menunjukkan bahwa staf tersebut tidak akan merekomendasikan 

kepada komisi bahwa SEC akan melaksanakan tindakan hukum terhadap 

seseorang atau perusahaan apabila perusahaan tersebut melakukan suatu 

tindakan tertentu. Surat ini dibuat sebagai jawaban atas permohonan yang 

dibuat apabila terdapat suatu ketidakjelasan status hukum dari suatu 

kegiatan. Surat inipun akan diumumkan kepada publik dan meningkatkan 

pengetahuan tentang apa yang sesungguhnya diperkenankan dan apa 

yang sesungguhnya dilarang. Surat tersebut merupakan interpretasi staf 

SEC atas peraturan pasar modal, namun surat tersebut tidak dapat 

digunakan sebagai pembelaan dan tidak mengikat di hadapan pengadilan. 

 

3. Gambaran Umum Insider Trading 

 

a. Pengertian Insider Trading 

 

Insider Trading adalah istilah teknis yang hanya kita kenal dalam 

kamus pasar modal. Istilah ini mengacu kepada praktik di mana orang dalam 

perusahaan (corporate insiders), melakukan transaksi sekuritas (trading) 

dengan menggunakan informasi yang eksklusif yang mereka miliki (insider 
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public information).
44

 Sedangkan yang dimaksudkan insider public 

information adalah segala informasi penting dan dapat mempengaruhi harga 

securities dan informasi tersebut belum diumumkan kepada khalayak ramai, 

serta menunjukkan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh informasi yang 

tersedia. Informasi mengenai perusahaan tertentu adalah positif, misalnya 

perusahaan tersebut memperoleh laba luar biasa, maka harga sahamnya 

tentu akan naik, demikian sebaliknya jika informasi negatif terjadi.
45

 

Insider Trading adalah transaksi saham karena adanya informasi yang 

disampaikan oleh orang dalam perusahaan, dianggap melanggar kode etik 

karena dengan adanya informasi tersebut tentunya pihak pertama sudah 

pasti akan menarik keuntungan dengan membeli saham perusahaan tersebut 

terlebih dahulu.
46

 

Menurut Sofyan A Djalil bahwa insider trading adalah istilah teknis 

yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah ini mengacu kepada praktik 

dimana orang dalam perusahaan (corporaten insiders) melakukan transaksi 

sekuritas (trading) dengan menggunakan informasi yang eksklusif mereka 

miliki (inside nonpublic information). Yang dimaksud dengan inside 

nonpublic information adalah segala informasi yang penting dan dapat 

mempengaruhi harga securities dan informasi tersebut belum diumumkan 

kepada khlayak ramai.
47

 

                                                             
44 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2013), 

330. 
45 Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2011), 178-179. 
46 Ali Arifin, Membaca Saham, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 112. 
47 Tavinayati, Yulia Qamariyanti, opcit, 81-82. 
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Menurut Bismar Nasution pengertian insider trading adalah sebagai 

berikut: 

“Praktik insider trading ini terjadi apabila orang dalam (insider) 

perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi 

yang belum di-disclose. Dalam hal ini, insider mempunyai informasi 

yang mengandung fakta materil yang dapat mempengaruhi harga 

saham. Posisi insider trading yang lebih baik (informational 

advantages) dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan 

saham, oleh karena itu dapat menciptakan perdagangan saham yang 

tidak fair mengingat bahwa insider trading adalah suatu praktik yang 

dilakukan oleh orang dalam perusahaan (corporate insider) melakukan 

perdagangan saham dengan menggunakan informasi yang mengandung 

fakta materil yang dimiliki sedangkan informasi itu belum terbuka 

(tersedia) untuk umum (inside public information)”.
48

 

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tidak memberikan batasan 

insider trading secara tegas. Undang-Undang Pasar Modal hanya 

memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang 

dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang 

melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau 

perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan 

publik yang bersangkutan.
49

 

Larangan praktik insider trading telah diatur dalam UUPM Bab XI, 

yang mengatur mengenai Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan 

Orang Dalam. Aturan mengenai Perdangan Orang Dalam diatur dalam pasal 

95 sampai dengan pasal 99. 

                                                             
48 Ibid., 78-79. 49   
51 

Pasal 95 UUPM 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dikatakan bahwa perdagangan 

efek dapat tergolong sebagai praktik insider trading apabila memenuhi tiga 

unsur minimal, yaitu: 

(1) Adanya orang dalam; 

(2) Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau 

belum disclosure; 

(3) Melakukan transaksi karena informasi material. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal, Orang 

dalam yang dimaksud adalah: 

(1) Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik; 

(2) Pemegang saham utama Emiten atau perusahaan publik; 

(3) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau 

karena hubungan usahanya dengan Emiten atau perusahaan publik 

memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang 

dalam; atau 

(4) Pihak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi 

pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c 

di atas.
50

 

Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah perdagangan efek 

yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan 

(dalam arti luas), perdagangan mana, didasarkan karena adanya suatu 

“informasi orang dalam” (inside information) yang penting/material dan 

belum terbuka (disclose) untuk umum. Dengan perdagangan mana, pihak 

                                                             
50 Penjelasan pasal 95 UUPM 
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orang dalam (insider) tersebut mengharapkan akan mendapatkan 

keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau 

yang merupakan keuntungan dengan jalan pintas(short swing profit). 

Menurut Section 10(b) and 10 (b-5) Securities Exchange Act of 1934, 

orang dalam adalah: 

1. Officer, Director, Employees at all level of company (Petugas, 

para direktur, dan karyawan pada semua tingkat perusahaan); 

2. Lawyer, Accountants, Consultants, and other agent and 

representatives who are hired by company on a temporary an 

non-employee status to provide services or work to the company; 

(Pengacara, para akuntan, konsultan, dan agen lain dan wakil 

yang disewa oleh perusahaan pada atas suatu temporer dan non-

employee yang menyediakan jasa/bekerja kepada perusahaan); 

dan 

3. Others Who own a fiduciary duty to the company (Orang lain 

yang punya hubungan fidusia kepada perusahaan). 

Dari pengertian Insider Trading terdapat beberapa kriteria atau elemen 

yang menjadi penyebab terjadinya tindakan Insider Trading yaitu: 

(1) Adanya perdagangan efek 

(2) Dilakukan oleh orang dalam perusahaan 

(3) Adanya informasi yang belum layak untuk diinformasikan 

(4) Perdagangan didasarkan atas adanya Inside Information tersebut 
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(5) Tujuannya tidak lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang 

tidak layak.
51

 

 

b. Prinsip Keterbukaan 

Prinsip keterbukaan menurut UUPM adalah pedoman umum yang 

mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada 

Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat 

dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau 

efek-nya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek 

dimaksud dan atau harga dari efek tersebut”.
52

 Unsur penting dalam prinsip 

ini adalah pengungkapan (disclosure) mengenai informasi material dan 

informasi itu dapat mempengaruhi investor untuk membuat keputusan 

berbuat sesuatu (menginvestasikan modalnya) atau tidak berbuat sesuatu 

(tidak melakukan investasi atas efek tertentu). 

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip penting ditegaskan untuk 

mencegah praktik-praktik insider trading sekaligus prinsip ini digunakan 

untuk menganalisis larangan insider trading di Pasar Modal. Selain itu 

untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai orang 

dalam (insider) di Pasar Modal, digunakan tentang penyalahgunaan 

(misappropriation theory). 

Keterbukaan informasi di dalam kegiatan Pasar Modal merupakan 

nafas Pasar Modal itu sendiri. Informasi harus diungkapkan secara tepat 

                                                             
51 Priyanta Putra, Insider Trading“dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1995, Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana 
52 Pasal 1 ayat 25 UUPM 
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waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan 

keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 

Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. 

Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui 

keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. 

Keterbukaan dalam transaksi efek menyangkut seluruh informasi 

mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, 

manajemen, dan harta kekayaan perusahaan yang akan melakukan emisi 

saham di bursa. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat 

menyebabkan informasi yang diterima investor adalah menyesatkan, 

gambaran semu, sehingga dari informasi yang menyesatkan atau gambaran 

semu tersebut pihak investor menjadi rugi. Selama go public keterbukaan 

wajib terus berlangsung. 

Fokus sentral dari hukum pasar modal ini adalah prinsip keterbukaan, 

oleh karena perannya membuat investor atau pemegang saham dan pelaku-

pelaku bursa mempunyai informasi yang cukup dan akurat dalam 

pengambilan keputusannya dalam berinvestasi di Pasar Modal. Sehingga 

dengan informasi ini dapat diantisipasi terjadinya perbuatan curang 

(fraudulent acts) atau pernyataan menyesatkan (misleading statement) atau 

penghilangan (omission) atau insider trading di pasar modal.
53

 

Prinsip keterbukaan merupakan jiwa dalam pasar modal itu sendiri. 

Tujuannya untuk menciptakan pasar modal yang likuid dan efisien. Untuk 

                                                             
53 Bismar Nasution, Opcit, hal. 1 
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mencapai tujuan pasar modal yang likuid dan efisien ini, bergantung kepada 

lembaga-lembaga yang ada di dalam pasar modal untuk memberikan 

kemampuan investasi dan kualitas pelayanan yang tinggi. Hal ini dilakukan 

untuk menarik sumber daya domestik agar terlibat di dalam pasar modal dan 

juga merupakan tuntutan dari para investor internasional. Tujuan lain dari 

prinsip keterbukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di 

mana para investor dalam perdagangan efek dapat melakukan perdagangan 

secara transparan, adil, dan bijaksana.
54

 

c. Pembuktian Indikasi Insider Trading  

Subekti meyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim 

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan
55

. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung 

maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, 

sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut
56

.  

Pembuktian pada dasarnya didahului oleh pemeriksaan. Hukum 

pembuktian insider trading di Indonesia diadopsi dari pembuktian dalam 

hukum acara pidana, maka hal-hal yang diperhatikan dalam pembuktiannya 

adalah seperti dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yaitu: 

1) Alat Bukti 

2) Penguraian Pembuktian 

                                                             
54 Najib A. Gysmar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2001), 2. 

 
55 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm.1 
56

 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kiitab Undang-Undang Acara Pidana, 

Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm 11 
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3) Kekuatan Pembuktian 

4) Dasar Pembuktian 

5) Beban Pembuktian 

Tindak pidana pasar modal di Indonesia, termasuk di antaranya tindak 

pidana insider trading, tidak ada perbedaan alur penyelesaian perkara 

hingga hukum pembuktian terkecuali perbedaan alur penyelesaian perkara 

hingga hukum pembuktian terkecuali perbedaan yang ada pada pihak yang 

melakukan penyidikan yang tidak dilakukan oleh kepolisian melainkan 

dilakukan oleh BAPEPAM-LK/OJK. Penyidikan yang dilakukan oleh 

pegawai BAPEAM-LK/OJK disebut juga sebagai pemeriksaan dan diatur 

lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1995 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan di Pasar Modal. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang 

dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya 

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Selanjutnya pada proses di pengadilan, barulah diajukan dakwaan oleh 

penuntut umum dan berjalan sebagaimana proses peradilan pidana pada 

umumnya. Pengajuan bukti menjadi kunci dalam penetapan putusan hakim. 

Pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ini lah yang 

menciptakan keyakinan hakim terhadap seseorang/ badan hukum yang 

diduga melakukan suatu tindak pidana untuk diputus bersalah atau tidak. 

Sedangkan di Amerika Serikat setiap orang yang dituduh melakukan 

kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama lebih dari enam 
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bulan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengadilan oleh juri. 

Juri di Amerika Serikat biasanya terdiri dari 12 juri, dan putusannya 

diharapkan mencapai mufakat. Proses pembuktian pada Common Law tidak 

terbatas hanya kepada yang disebut di dalam Undang-Undang, akan tetapi 

menggunakan hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan yang hidup 

ditengah-ditengah masyarakat, dan ada asas the binding of precedent
57

. 

Prosedur tersebut juga berlaku kepada tindak pidana insider trading 

yang terjadi di Amerika Serikat. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam 

pasal 21A Securities Exchange Act of 1934 sehingga serupa dengan 

Indonesia, tidak ada perbedaan pembuktian terhadap insider trading tersebut 

di kedua negara bersangkutan. 

 

B. Landasan Yuridis 

 

Landasan yuridis (landasan hukum) yang berkaitan dengan penelitian adalah 

dasar hukum pasar modal Indonesia, yakni: 

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

Bab XI (Khusus Perdagangan Orang Dalam) 

Pasal 95  

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai 

informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan 

atas Efek: a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. 

perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau 

Perusahaan Publik yang bersangkutan.  

                                                             
57 The Binding of Precedent adalah Keputusan hakim terdahulu yang wajib diikuti oleh 

pengadilan dalam kasus yang sama atau hampir sama. Hakim disebut sebagai pencipta hukum, 

jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan preseden, maka preseden yang 

dimenangkan. 
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Pasal 96  

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:  

a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan 

atas Efek dimaksud; atau  

b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut 

diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan 

pembelian atau penjualan atas Efek. 

Pasal 97  

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang 

dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian 

memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang 

berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan 

Pasal 96.   

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang 

dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak 

dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut 

disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan. 

Pasal 98  

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten 

atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau 

Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila: a. transaksi tersebut 

dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah 

nasabahnya; dan b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan 

rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan. 

Pasal 99 

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk 

transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan 

Pasal 96. 

 

 

 

2. Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 
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Pasal 49 ayat 1, 2, dan 3(Kewenangan OJK) 

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa 

keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 

dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berwenang:  

b. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari 

seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;  

c. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;  

d. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga 

melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa 

keuangan;  

e. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang 

bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai 

saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;  

f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;  

g. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga 

terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan 

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang 

dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor 

jasa keuangan;  

h. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun 

elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;  

i. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang 

untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah 

melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

j. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;  

k. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak 

yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;  

l. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari 

pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di 

sektor jasa keuangan;  

m. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan  

n. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.  
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Pasal 55 ayat 1(Ketentuan Peralihan)  

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar 

Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.  

 

3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Di Bidang Pasar Modal; (Terkait Sanksi Administratif) 

Pasal 61  

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, 

Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil 

Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi 

Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan 

Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran 

dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki 

sekurangkurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau 

Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan 

sanksi administratif berupa :  

a. peringatan tertulis; 

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;  

c. pembatasan kegiatan usaha;  

d. pembekuan kegiatan usaha;  

e. pencabutan izin usaha;  

f. pembatalan persetujuan; dan  

g. pembatalan pendaftaran 

Pasal 64  

(1) Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63, dapat dikenakan pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi 

orang perseorangan dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang 

melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bapepam. 

 

Pasal 65  

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 

dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.  

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam. 

4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tatacara 

Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :  

1. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam yang 

diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untuk melakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, 

dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh 

Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Pasal 2 

 (1) Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya 

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 

Modal.  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan 

dalam hal :  

a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang 

adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal;  

b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak 

yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari 

Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan 

laporan kepada Bapepam; atau  

c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan 

perundang- undangan di bidang Pasar Modal 
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5. United States of America-Security Act of 1933 (Sec.17) 

SEC. 17. [77q] - Fraudulent Interstate Transactions 

(a) It shall be unlawful for any person in the offer or sale of any 

securities (including security-based swaps) or any security-based 

swap agreement (as defined in section 3(a)(78)of the Securities 

Exchange Act 27) by the use of any means or instruments of 

transportation or communication in interstate commerce or by 

use of the mails, directly or indirectly: 

(1) to employ any device, scheme, or artifice to defraud, or 

(2) to obtain money or property by means of any untrue statement 

of a material fact or any omission to state a material fact 

necessary in order to make the statements made, in light of the 

circumstances under which they were made, not misleading; or 

(3) to engage in any transaction, practice, or course of business 

which operates or would operate as a fraud or deceit upon the 

purchaser. 

(b) It shall be unlawful for any person, by the use of any means or 

instruments of transportation or communication in interstate 

commerce or by the use of the mails, to publish, give publicity to, 

or circulate any notice, circular, advertisement, newspaper, 

article, letter, investment service, or communication which, 

though not purporting to offer a security for sale, describes such 

security for a consideration received or to be received, directly or 

indirectly, from an issuer, underwriter, or dealer, without fully 

disclosing the receipt, whether past or prospective, of such 

consideration and the amount thereof. 

(c) The exemptions provided in section 3 shall not apply to the 

provisions of this section. 

(d) The authority of the Commission under this section with respect 

to security-based swap agreements (as defined in section 3(a)(78) 

of the Securities Exchange Act of 1934) shall be subject to the 

restrictions and limitations of section 2A(b) of this title. 

 

 

TERJEMAHAN: 

Bagian 17-Transaksi dengan Unsur Tipuan untuk Seluruh Negara 

Bagian (AS) 

a) Seseorang dianggap transaksi yang melanggar hukum apabila: 
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1. Menggunakan segala perangkat, skema atau rencana untuk 

melakukan penipuan; 

2. Tujuannya untuk mendapatkan uang atau properti lewat 

fakta yang tidak benar dan menyesatkan; 

3. Terlibat dalam transaksi, praktik dan bisnis apapun yang 

beroperasi sebagai penipuan kepada pembeli.; 

b) Seseorang dianggap melanggar hukum apabila menggunakan 

segala instrumen, transportasi dan komunikasi dalam perdagangan 

lintas negara bagian, untuk mempublikasikan kepada masyarakat 

lewat pemberitahuan, surat edaran, iklan, koran, artikel, layanan 

investasi untuk menawarkan sekuritas meskipun tidak bermaksud 

untuk dijual;  

c) Pengecualian dalam bagian 3 tidak berlaku untuk ketentuan bagian 

ini; 

d)  Wewenang SEC dibawah bagian ini sehubungan dengan Security-

Based Swap Agreement sebagaimana didefinisikan dalam bagian 

3(a)(78) Securities Exchange Act 1934 harus tunduk pada 

pembatasan dan batasan bagian 2A(B) ini. 

 

6. United States of America-Security Exchange Act of 1934 

 

Sec. 10b. [78j–2] - Position Limits And Position Accountability For 

Security-Based Swaps And Large Trader Reporting. 

A. POSITION LIMITS.—As a means reasonably designed to prevent 

fraud and manipulation, the Commission shall, by rule or 

regulation,  as necessary or appropriate in the public interest or 

for the protection of investors, establish limits (including related 

hedge exemption provisions) on the size of positions in any 

security-based swap that may be held by any person. In 

establishing such limits, the Commission may require any person to 

aggregate positions in—  

(1) any security-based swap and any security or loan or group of 

securities or loans on which such security-based swap is based, 

which such security-based swap references, or to which such 

security-based swap is related as described in paragraph (68) 

of section 3(a), and any other instrument relating to such 

security or loan or group or index of securities or loans; or 

(2) any security-based swap and  

(a) any security or group or index of securities, the price, yield, 

value, or volatility of which, or of which any interest therein, 
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is the basis for a material term of such security-based swap 

as described in paragraph (68) of section 3(a); and 

(b) any other instrument relating to the same security or group 

or index of securities described under subparagraph (A). 

B. EXEMPTIONS.—The Commission, by rule, regulation, or order, 

may conditionally or unconditionally exempt any person or class of 

persons, any security-based swap or class of security-based swaps, 

or any transaction or class of transactions from any requirement 

the Commission may establish under this section with respect to 

position limits. 

 

TERJEMAHAN 

Bagian 10b. [78j-2] – Batasan Kewenangan dan Pertanggungjawaban 

dalam Security Based Swap Agreement 

A. Batasan Kewenangan: Komisi bertindak sebagaimana diperlukan 

untuk melindungi kepentingan publik dan kepentingan investor, 

Komisi dapat menetapkan batasan-batasan (Termasuk ketentuan 

pembebasan nilai terkait) pada Security Based Swap Agreement 

milik siapapun. Dalam pelaksanaannya, Komisi dapat bekerja sama 

dengan: 

1. Kelompok Security-Based Swap atau kelompok 

Peminjaman sebagaimana diatur dalam paragraf 68 bagian 

3(a) dan aturan lainnya terkait sekuritas atau pinjaman atau 

indeks efek. 

2. Kelompok apapun yang indeks sekuritasnya, harga, hasil, 

nilai atau volatilitasnya, atau kepentingan apapun 

didalamnya adalah dasar dari Secuirty Based Swap seperti 

dijelaskan dalam paragraf 68 bagian 3(a) dan aturan lain 

terkait. 

B. Pengecualian: Komisi, berdasarkan peraturan, peraturan, atau 

perintah, dapat secara kondisional atau tanpa syarat membebaskan 

seseorang atau kelompok orang, setiap Security Based Swap atau 

Class of Security Based Swap, atau setiap transaksi atau kelompok 

transaksi yang persyaratannya sesuai dengan batasan-batasan yang 

ditetapkan oleh Komisi SEC. 

SEC. 20A. [78t–1] (a) Private Rights Of Action Based On 

Contemporaneous Trading. 

Antoni Sevano. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Lembaga dalam Memeriksa dan Membuktikan Insider 
Trading di Pasar Modal (Studi Perbandingan: Indonesia dengan Amerika Serikat) 
UIB Repository©2019



59 

Universitas Internasional Batam 

 

Any person who violates any provision of this title or the rules 

or regulations thereunder by purchasing or selling a security while in 

possession of material, nonpublic information shall be liable in an 

action in any court of competent jurisdiction to any person who, 

contemporaneously with the purchase or sale of securities that is the 

subject of such violation, has purchased (where such violation is 

based on a sale of securities) or sold (where such violation is based 

on a purchase of securities) securities of the same class. 

 

TERJEMAHAN 

Bagian 20A [78t-1] (a) Hak Informasi Pribadi dalam perdagangan di 

Waktu Bersamaan 

Setiap orang yang melanggar ketentuan apapun dalam aturan ini dan 

aturan-aturan dibawahnya dengan membeli atau menjual sekuritas 

dengan mendapatkan informasi non-publik adalah pelanggaran, dan 

harus bertanggung jawab atas tindakanya di pengadilan dengan 

yurisdiksi yang berwenang.  

 

SEC. 21A. CIVIL PENALTIES FOR INSIDER TRADING  

C. Authority To Impose Civil Penalties. 

(1) Judicial Actions By Commission Authorized. 

Whenever it shall appear to the Commission that any person has 

violated any provision of this title or the rules or regulations 

thereunder by purchasing or selling a security or security-based 

swap agreement while in possession of material, nonpublic 

information in, or has violated any such provision by 

communicating such information in connection with, a 

transaction on or through the facilities of a national securities 

exchange or from or through a broker or dealer, and which is 

not part of a public offering by an issuer of securities other than 

standardized options or security futures products, the 

Commission: 

(a) may bring an action in a United States district court to seek, 

and the court shall have jurisdiction to impose, a civil penalty 

to be paid by the person who committed such violation; and 

(b) may, subject to subsection (B)(1), bring an action in a United 

States district court to seek, and the court shall have 

jurisdiction to impose, a civil penalty to be paid by a person 

who, at the time of the violation, directly or indirectly 

controlled the person who committed such violation. 
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(2) Amount Of Penalty For Person Who Committed Violation. 

The amount of the penalty which may be imposed on the person 

who committed such violation shall be determined by the court 

in light of the facts and circumstances, but shall not exceed 

three times the profit gained or loss avoided as a result of such 

unlawful purchase, sale, or communication. 

(3) Amount Of Penalty For Controlling Person. 

The amount of the penalty which may be imposed on any person 

who, at the time of the violation, directly or indirectly controlled 

the person who committed such violation, shall be determined 

by the court in light of the facts and circumstances, but shall not 

exceed the greater of $1,000,000, or three times the amount of 

the profit gained or loss avoided as a result of such controlled 

person’s violation. If such controlled person’s violation was a 

violation by communication, the profit gained or loss avoided as 

a result of the violation shall, for purposes of this paragraph 

only, be deemed to be limited to the profit gained or loss 

avoided by the person or persons to whom the controlled person 

directed such communication. 

TERJEMAHAN 

Bagian 21A (Sub.Sec C)-Sanksi bagi Pelaku Insider Trading 

C. Otoritas Untuk Menjatuhkan Hukuman 

1) Tindakan Hukum dari Komisi SEC 

Jika komisi dapat membuktikan pelanggaran yang melanggar 

ketentuan aturan ini dan aturan dibawahnya melakukan: 

memperjual-belikan perjanjian Sekuritas dengan menggunakan 

informasi non-publik, melalui fasilitas pertukaran sekuritas 

nasional atau lewat broker/dealer, dengan kata lain, bukan 

bagian dari penawaran umum, Komisi berhak 

a) Menuntut di Pengadilan setempat di Amerika Serikat yang 

beryurisdiksi atas pelanggaran tersebut, untuk menjatuhkan 

hukuman perdata berupa denda yang harus dibayar oleh 

pelaku pelanggaran sebagai pelanggaran insider trading; 

b) Menjatuhkan hukuman perdata berupa denda juga kepada 

orang yang mengontrol /menginstruksikan pelaku untuk 

melakukan pelanggaran tersebut 

2) Ketentuan Sanksi bagi pelaku pelanggaran 

Hukuman untuk pelaku pelanggaran ditentukan oleh pengadilan 

berdasarkan fakta dan keadaan, namun tidak melebihi 3x(Tiga 
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kali) perolehan keuntungan pelaku atau kerugian perusahaan 

(yang dijual informasi non-publiknya) akibat dari kegiatan jual-

beli dan informasi yang melanggar hukum tersebut  

3) Ketentuan Sanksi bagi orang yang Merencanakan / 

Menginstruksikan 

Bagi orang yang mengontrol atau menginstruksikan pelaku 

untuk melakukan pelanggaran insider trading, ditentukan oleh 

pengadilan beryurisdiksi berdasarkan fakta dan keadaan, namun 

tidak boleh melebihi US$ 1.000.000 atau 3x (Tiga kali) jumlah 

laba yang didapat atau kerugian yang hilang oleh pelaku yang 

mengontrol dan menginstruksikan ini. 

 

D. Landasan Teori 

1. Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

Struktur hukum (structure of law), Substansi Hukum (substance of the law) 

dan Budaya Hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat 

penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan 

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu 

masyarakat.
58

 Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat 

menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan 

bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat 

berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur 

oleh hukum itu sendiri. 

 

a. Substansi Hukum  

                                                             
58

 Lawrence M. Friedman;  The Legal System; A Social Scince Prespective,  Russel Sage 

Foundation, New York, 1975; hlm. 12. 
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Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem 

substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam 

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan 

baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup 

(living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law 

books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau 

sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan 

juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan 

hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-

peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini 

mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah 

adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan 

“tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan 

yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan 

sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Substansi hukum menurut Friedman adalah
59

:  

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is 

meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside 

the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”. 

 Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 

                                                             
59 Ibid,  hlm. 14 
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yang berada dalam sistem itu.  Jadi substansi hukum menyangkut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat 

dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

b. Struktur Hukum (Legal Structure) 

 Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem 

Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan 

dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; 

mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. 

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. 

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Sehingga 

dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting 

dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila 

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan 

munculnya masalah masih terbuka. 

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:  

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist 

of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  

…Strukture also means how the legislature is organized  …what 

procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is 

a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, 

with freezes the action.” 

 Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah 

dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang 
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mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan 

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti 

oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal structure) terdiri dari 

lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat 

hukum yang ada. 

 Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini 

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta 

proses hukum itu berjalan dan dijalankan.  

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem 

hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi 

penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
60

 

3. Budaya Hukum 

 Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, 

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan 

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, 

atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran 

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 

                                                             
60 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002., hlm 8 
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kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum.  
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