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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

penulis, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:  

1. Persamaan dan perbedaan kewenangan lembaga pengawas pasar 

modal Indonesia dan Amerika Serikat dalam memeriksa dan 

membuktikan Insider Trading. 

Berdasarkan pembahasan atas perbandingan hukum Indonesia dan Amerika 

Serikat sebelumnya terkait kewenangan lembaga pengawas pasar modal, 

persamaan antara keduanya antara lain: 

a) Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam dasar-dasar 

aturan pengawasan, diantaranya terkait kewenangan lembaga 

pengawas, sistem pemeriksaan dan penyidikan, hingga proses 

peradilan.; 

b) Badan penyelenggara pasar modal dan pengawas pasar modalnya di 

Ameriksa Serikat dan Indonesia sama-sama independen dan berdiri 

sendiri, Amerika serikat dengan Securites and Exchange Commission, 

dan Indonesia dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan; 
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c) Dalam penanganan tindak pidana pasar modal, institusi ini juga 

memiliki penyidik sendiri dalam lembaganya dan dapat bekerja sama 

dengan pejabat penegak hukum dari luar lembaganya seperti 

kejaksaan dan pengadilan. 

Berdasarkan pembahasan atas perbandingan hukum Indonesia dan Amerika 

Serikat sebelumnya juga, terkait kewenangan lembaga pengawas pasar 

modal, perbedaan antara keduanya antara lain: 

a) Luas pengertian terhadap pelaku insider trading. Amerika Serikat 

memiliki pengertian terhadap pelaku insider trading lebih luas 

dibanding Indonesia; 

b) kewenangan ‘Intersepsi’. Pada SEC, kewenangan intersepsi diberikan 

kepada SEC selama bekerjasama dengan Jaksa Daerah (District 

Attorney) untuk menyidik kasus kejahatan pasar modal, sedangkan di 

Indonesia, kewenangan intersepsi pada tahap penyidikan hanya 

dimiliki oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi(KPK). OJK tidak memiliki kewenangan 

secara tegas; 

c) SEC adalah lembaga yang fokus, dapat lebih kredibel dan efektif 

dalam memeriksa, menyidik, dan menindak lanjuti segala kejahatan 

pasar modal yang terjadi di Amerika Serikat. BAPEPAM-LK/OJK 

memiliki banyak tanggung jawab pengawasan lembaga keuangan di 

Indonesia sehingga pengawasan terhadap pasar modal menjadi kurang 

efektif. 
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2. Nilai kontribusi dalam perbandingan hukum dan meningkatkan mutu 

lembaga pengawas pasar modal di Indonesia agar lebih kredibel dalam 

memeriksa dan membuktikan Insider Trading. 

Beberapa hal yang dapat menjadi nilai kontribusi bagi Indonesia dari 

perbandingan hukum sebelumnya dengan Amerika Serikat antara lain: 

a) Secara Substansi Hukum: Revisi Undang-Undang Pasar Modal dan 

aturan terkait lembaga pengawas dan tindakan pengawasan berupa; 

perluasan pengertian pelaku insider trading dan peningkatan 

kewenangan lembaga pengawas pasar modal. Di Indonesia, 

kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan, terutama tentang 

intersepsi dapat diperjelas sebagai tambahan alat bukti saksi. 

b) Secara Struktural Hukum: Peningkatan kerja sama horizontal antar 

lembaga pengawas pasar modal (OJK) dengan lembaga penegak 

hukum lainnya dan dengan lembaga penyelenggara pasar modal (di 

Indonesia : BEI/IDX) 

c) Secara Budaya Hukum: Peningkatan kredibilitas, kepercayaan diri, 

dan efektivitas kinerja penyidik OJK jika struktur dan substansi 

dirubah sesuai dengan studi perbandingan. Selain itu, ditingkatkannya 

pendidikan masyarakat yang berpartisipasi di pasar modal agar lebih 

aware terhadap kejahatan pasar modal. 
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B. Keterbatasan  

Pada proses menyusun penelitian skripsi ini, penulis menemukan adanya 

beberapa kendala, diantara lain:  

1. Keterbatasan sumber, dikarenakan penulisan literatur, analisa dan jurnal 

terkait hukum kejahatan pasar modal cukup sedikit dibanding analisa 

ekonomi terkait pasar modal 

2. Keterbatasan waktu, yang mana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan-

ketentuan hukum nasional di negara Indonesia dan Amerika Serikat 

sehingga penulis harus lebih menyediakan waktu guna mempelajari 

ketentuan hukum nasional di Amerika Serikat yang sebelumnya belum 

pernah penulis pelajari.  

C. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan mengenai jawaban atas permasalahan yang telah 

penulis teliti, maka peneliti memberi saran kepada beberapa lembaga yang 

berwenang dalam menyelenggarakan dan mengawasi pasar modal yaitu antara 

lain:  

1. Untuk Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

a) Bahwa Pemerintah Indonesia pada kedepannya bisa mencontoh 

pemberian kewenangan pemeriksaan badan pengawas pasar modal 

Amerika Serikat yaitu Security Exchange Commission(SEC) dari segi 

perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam 

melakukan intersepsi oleh pihak internal OJK. 
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b) Perlu adanya perubahan dalam hal perluasan arti pelaku insider 

trading Indonesia sehingga tidak hanya terbatas pada empat 

penggolongan yang tercantum dalam pasal 95 Undang-Undang Pasar 

Modal, namun juga bisa memperluas cakupannya sehingga bahkan 

dapat menjangkau pelaku yang melawan hukumnya tidak hanya 

terbatas pada hubungan pekerjaan dan pertanggung jawaban seperti 

halnya merujuk pada Amerika Serikat. Maka perlu adanya revisi 

Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. 

2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan 

a) OJK masih perlu perlu menetapkan waktu target penyelesaian 

terhadap pemeriksaan dan penyidikan suatu kasus kejahatan pasar 

modal, dalam tulisan ini khususnya masalah insider trading agar hasil 

penyidikan lebih efektif. Hal ini bisa dimuat dalam Peraturan OJK dan 

tidak harus lewat hirearki perundang-undangan yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 

b) OJK sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

penyelenggara efek(BEI/IDX) untuk saling crosscheck mengawasi 

perilaku pelaku usaha di pasar modal. Selain itu juga peningkatan 

kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia 

antara lain Kepolisian dan Kejaksaan, terutama di bidang peralatan, 

ilmu pemeriksaan dan operasi-operasi lainnya. 

 

3. Untuk Bursa Efek Indonesia/Indonesian Stock Exchange 
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a) BEI/IDX diharapkan dapat lebih berkontribusi membantu OJK dalam 

mencegah terjadinya insider trading sebagai pihak utama penggerak 

pasar modal. Peningkatan kualitas pekerja di BEI di bidang 

pengawasan harus lebih dioptimalkan dengan pendidikan tambahan 

seperti diklat/pelatihan. Serta BEI harus lebih aktif dalam memberikan 

penyuluhan ke masyarakat pelaku pasar modal untuk lebih jujur dan 

aware terhadap kejahatan insider trading untuk mewujudkan pasar 

modal yang bebas dari kejahatan pasar modal. 

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


