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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-

menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia 

secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan 

penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis sebagaimaana amanat 

dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang ekonomi sasaran 

Pembangunan antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan 

mumpuni dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, 

pertumbuhan cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang menyeluruh. Dalam 

rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, 

antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan 

mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi
1
. 

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas 

ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka 

mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah 

dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal 

juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil 

dan menengah
2
. 

                                                        
1
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Irsan Nasarudin menjelasakan bahwa pasar modal nasional, diantaranya
3
: 

1. Perbaikan struktur permodalan perusahaan, melalui emisi saham di 

pasar modal akan dapat memperbaiki struktur permodalan 

perusahaan; 

2. Peningkatan efisiensi alokasi sumber-sumber dana keuangan 

dimana dengan tersedianya berbagai instrument keuangan di pasar 

modal maka perusahaan akan memperoleh alternative yang lebih 

luas untuk mendapatkan dana dengan baiaya yang lebih murah; 

3. Tercipta perekonomian yang sehat, karena pasar modal akan 

menciptakan transparansi dan akuntabilitas; 

4. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan, kerenda 

dengan kepemilikan masyarakat pada perusahaaan yang telah go 

publik maka produksi dari perusahaan tersebut akan meningkat 

yang akan memperbesar Produk Domestik Bruto (PDB); 

5. Peningkatan penerimaan Negara melalui pajak yang dipungut dari 

perusahaan yang telah go public maupun dari penerimaan lainnya; 

6. Pengurangan utang luar negeri pihak swasta, karena tersedia 

alternative untuk melakukan refinancing atas utang luar negeri 

tersebut dari pasar modal dalam negeri. 

Pasar modal Indonesia dapat dikatakan memiliki peranan yang cukup 

penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan struktur ekonomi 

Indonesia sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa juga ditunjang oleh 

pemasukan dana luar negeri termasuk yang berbentuk investasi di pasar 

                                                        
3
 Irsan Nasarudin & Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta:Prenda Media 

Kencana;Jakarta), 2004, hal 13 



 3 

modal, ditambah lagi situasi perekonomian dunia yang semakin mengglobal 

di mana kegiatan ekonomi antar negara-negara di dunia dilakukan dengan 

akses yang semakin terbuka dan mudah hal inilah yang semakin mepelihatkan 

pentingnya peranan dari kedudukan pasar modal dalam perekonomian 

Indonesia. Mengingat kedudukan dan fungsinya yang penting itu maka adalah 

sangat fundamental untuk melaksanakan dan memastikan pasar modal itu 

dapat beroperasi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada 

yang menjamin suatu investasi atau transaksi yang sah dan berkeadilan. 

Pada prakteknya, transaksi di bidang pasar modal memerlukan profesi 

penunjang guna mendukung berjalannya proses transaksi yang dilakukan oleh 

para pihak dalam pasar modal. UU pasar Modal dan peraturan pelaksananya 

telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) sebagai 

salah satu pelaku pasar modal. PPPM harus ikut membantu mengembangkan 

pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan 

dengan kewajibannya
4

. Profesi penunjang terdiri atas professional dari 

berbagai bidang yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan 

Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah oleh Pasal 64 UU 

Pasar Modal
5
 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) 

mengamanatkan bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau 

perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk 

menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi 

keuangan, manajemen produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan 

                                                        
4
 Ibid, hal 89 

5
 Ibid, hal 91 
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usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat 

penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

investasi. Oleh karena itu, UUPM mewajibkan Pihak yang melakukan 

Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk 

memenuhi Prinsip Keterbukaan. Di sinilah dibutuhkan beberapa instrumen 

penunjang guna mencapai tujuan dari pasar modal. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diamanatkan oleh undang-undang untuk 

melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan adalah termasuk 

pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap profesi penunjang di 

bidang pasar modal. Dalam pelaksanaanya, transaksi di bidang pasar modal 

memerlukan profesi penunjang guna mendukung berjalannya proses transaksi 

yang dilakukan oleh para pihak dalam proses transaksi yang dilakukan oleh 

para pihak pasar modal. UUPM dan peraturan pelaksananya telah mengatur 

mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) sebagai salah satu pelaku 

pasar modal. PPPM harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan 

turut bertanggung jawab terhdap hal-hal yang berkenaan dengan 

kewajibannya.
6
  Pasal 64 Ayat 1 UUPM menyebutkan bahwa salah satu 

profesi penunjang pasar modal tersebut adalah notaris. Sebagaiamana yang 

tercantum dalam pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2004 tetntang Jabatan Notaris. Oleh karena itu keberadaan 

notaris sebagai profesi penunjang di dalam transaksi kegiatan di bidang pasar 

                                                        
6
 Ibid, hal 88 
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modal sangat dibutuhkan.
7
 Selain itu di lain sisi karena perannya yang cukup 

diperlukan maka secara langsung notaris juga akan terkena sanksi yang sama 

seperti profesi penunjang yang lain jika perbuatan dalam rangka menjalankan 

profesinya di lingkup pasar modal ternyata justru merugikan pihak ketiga atau 

investor
8
. 

Salah satu peran yang fundamental dari notaris pasar modal yaitu 

membantu dalam penyusunan Anggaran Dasar bagi setiap individu yang 

menajalankan aktifitasnya di pasar modal salah satu contohnya adalah emiten, 

perusahaan publik, perusahaan efek, reksa dana selain itu peran notaris adalah 

membantu jalannya Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut 

RUPS. Produk yang dihasilkan sebagaimana disebutkan diatas adalah akta 

otentik, penggunaan akta yang dibuat dihadapan notaris pada kegiatan pasar 

modal sangatlah dianjurkan atau bahkan hampir seluruhnya menggunakan 

akta otentik. Akta otentik sendiri menurut pasal 1867 KUHPerdata adalah 

akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang.  

Akta otentik sendiri dipercayai memiliki kekuatan pembuktian yang kuat 

di muka pengadilan dengan catatan sepanjang tidak ada yang mengingkarinya 

maksudnya adalah tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu keberadaan 

akta otentik telah menjadi kebutuhan primer dalam ruang lingkup semua 

interaksi primer mancakup interaksi ekonomi, politik, hukum, termasuk 

interaksi di dunia pasar modal. Jaminan dan transaksi yang adil dan sah di 

                                                        
7
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet 41, diterjemahkan oleh R. 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka), 2013. 
8
 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT. IchtiarBaru Van 

Hoeve), 2007, hal 347 
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pasar modal merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan dapat 

dikatakan merupakan prinsip dasar dari pasar modal itu sendiri. Hal tersebut 

penting karena pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana investasi
9
. Hal 

lain diantaranya ialah terkait mengenai tanggung jawab dalam pekerjaannya 

yaitu pembuatan akta dalam transaksi pasar modal, dalam pelaksanaannya 

setiap notaris akan terkena sanksi yang sama seperti profesi penunjang yang 

lain jika perbuatan dalam rangka menjalankan profesinya di lingkup pasar 

modal ternyata merugikan pihak ketiga atau investor.
10

 

Dalam perkembangannya profesi notaris dalam dunia pasar modal 

semakin menjadi kebutuhan yang cukup dikatakan mendesak, dikatakan 

demikian karena memiliki dua alasan yaitu, dalam hal transaksi dan kegiatan 

pasar modal terus bertambah dan berkembang sehingga membutuhkan notaris 

yang ahli pada bidang pasar modal alasan berikutnya demi menjawab 

tantangan tersebut tersebut ternyata tidak mudah bagi notaris karena untuk 

menjadi notaris pasar modal yang terdaftar juga memerlukan persyaratan 

yang tidak mudah dan pengalaman yang memadai. 

Dewasa ini OJK menerbitkan aturan pelaksana dari UU N0 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 

tahun 2014 tentang tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

serta aturan pelaksanaan Pungutan OJK yang dikeluarkan pada tanggal 12 

Februari 2014 yang mana notaris sebagai profesi penunjang termaksud dalam 

salah satu subjek atau sektor yang terkena pungutan dari OJK. Peraturan ini 

                                                        
9
 Kie Tan Thong, 2001, Serba Serbi Praktek Notaris, Buky I Cet 2. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve; 

Jakarta 
10

 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2013, 

hal 347 
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dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (6) 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung operasional, 

administrative, pengadaan asset, serta kegiatan pendukung lainnya.
11

 

Berdasarkan PP Pungutan OJK, pungutan adalah sejumlah uang yang 

wajib dibayar oleh Pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan. 

Pasal 2 ayat (1) PP OJK dan lampiran PP Pungutan OJK berikut dengan 

Penjelasannya, terkait dengan Pungutan OJK bagi Profesi Penunjang Pasar 

Modal dikenakan : 

1. Biaya pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal; 

2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 

dan penelitian dengan jenis pungutan 

(i) 1,2 % nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan  

(ii) Rp. 5.000.000,- per orang untuk Profesi Penunjang Pasar 

Modal dan Profesi Penunjang Pebankan. 

Berkenaan dengan diterbitkannnya PP pungutan OJK sebagaimana 

diuraikan diatas, Pasal 2 ayat 1 PP beserta lampirannya mengatur bahwa 

profesi penunjangn dalam salah satu sektor jasa keuangan yakni pasar modal 

merupakan salah satu objek yang dikenakan pungutan. Notaris selaku pejabat 

publik dan salah satu profesi penunjang di pasar modal mau tidak mau akan 

terkena aturan tersebut. Namun, apabila dilihat dari definisi yang diberikan 

oleh UU Jabatan Notaris tentang tugas dan kewenangan jabatan notaris, maka 

                                                        
11

 http://www.ojk.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2014-tentang-pungutan-oleh-

otoritas-jasa-keauangan, diakses pada tanggal 26 Mei 2017 

 
 

http://www.ojk.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2014-tentang-pungutan-oleh-otoritas-jasa-keauangan
http://www.ojk.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2014-tentang-pungutan-oleh-otoritas-jasa-keauangan
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hal demikian tentu menimbulkan benturan. Dari sudut PP Pungutan OJK, 

notaris merupakan profesi penunjang yang menjadi bagian dari pelaku sektor 

jasa keuangan pasar modal. Sedangkan UU Jabatan notaris jelas menentukan 

apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan jabatan notaris, yaitu berkaitan 

dengan pembuatan akta otentik. Sehingga dapat disimpulkan tugas notaris 

dalam Pasar Modal hanya bertanggung jawab terhadap pembuatan akta 

otentik. 

Walaupun sebelumnya terdapat kontroversial terhadap PP ini ditunjukan 

dengan didaftarkan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Hak Uji 

Materiil di Mahkamah Agung oleh perhimpunan para notaris. Tujuan OJK 

sendiri melakukan pungutan sebagai suatu (recycling) dengan berbagai 

program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan 

pengawasan terintegritasi, perlindungan konsumen dan good governance.  

Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan 

sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa 

keuangan yang berkelanjutan. Berdasarkan PP pungutan OJK dimaknai 

bahwa pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, namun perlu diperhatikan lagi 

jika ditelaah lagi terdapat perbedaan penafsiran antara PP No 11 Tahun 2014 

dengan UU Jabatan Notaris mengenai kedudukan seorang notaris di pasar 

modal. Pada PP sebagaimana yang disebutkan diatas menerangkan bahwa 

profesi penunjang dalam pasar modal merupakan salah satu objek yang 

dikenai pemberlakuan pungutan, sedangkan dalam UU Jabatan Notaris 
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mendefinisikan terkait tugas serta wewenang dari seorang notaris dalam pasar 

modal bukan merupakan sebagai pelaku pada kegiatan pasar modal. Hal 

inilah yang kemudian timbul perbedaan pendapat bagi sebagaian notaris pasar 

modal yang beranggapan bahwa aturan OJK tersebut dianggap mengada-ada 

dan salah objek
12

. 

OJK sendiri memiliki pandangan bahwa pungutan tersebut ditujukan 

untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi 

dibentuknya OJK, dengan meluasnya fungsi pengaturan dan pengawasan ke 

OJK banyak timbul keraguan dari kalangan notaris terhadap indepedensi OJK 

terkait aturan pungutan OJK karena melihat hasil dari pungutan sebagai 

sumber anggaran OJK yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 

ayat(2) UU Nomor 21 Tahun 2011 atau justru digunakan sebagai salah satu 

sumber anggaran OJK diluar dari sumber Anggaran Pendapan dan Belanja 

Negara hal ini yang kemudian menimbulkan masalah terhadap status 

kelembagaan OJK dan melihat pungutan yang dilakukan oleh OJK termasuk 

sebagai keuangan Negara atau justru sebaliknya karena apabila pungutan ini 

dibebankan salah sasaran  maka berpotensi mengurangi daya saing industri 

yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri
13

. Kemudian dampak 

pengenaan dari pungutan tersebut harus diperhatikan dengan baik dari 

berbagai sisi salah satunya dari profesi notaris tersebut dampak apa yang 

paling berpengaruh dalam profesinya sebagai penunjang.  

Selain itu bagi notaris serta profesi penunjang lainnya merasa bahwa 

                                                        
12

 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Peneba 

Swadaya Grup), 2014 hal 36 
13

 http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-

pungutan-ojk.aspx, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, Pukul 12.04 

http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk.aspx
http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk.aspx
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profesi tersebut adalah “pendukung” bukan merupakan “pelaksana kegiatan” 

seperti yang dinyatakan dalam definisi pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 3 

tahun 2014. Notaris sebagai pejabat Negara berfikir bahwa pungutan tersebut 

tidak efektif dan tidak sesua dengan nurani kode etik profesi masing-masing 

profesi. 

Di sudut lain ketika berbicara mengenai kewenangan OJK untuk menarik 

pungutan dari sektor jasa keuangan, hal lain yang menarik diangkat adalah 

bertentangan atau tidak terhadap ketentuang Undang-Undang No. 17 Tahun 

2003 tentang keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara). 

Dasarnya adalah ketentuan Pasal 9 UU OJK yang mengatakan bahwa 

penerimaan yang bersumber dari pungutan menjadi penerimaan OJK dan 

dikelola secara mandiri dan akuntabel oleh OJK , ditinjau dari sifatnya 

terhadap pungutan tersebut bukan termasuk diklasifikan sebagai jenis 

penerimaan Negara bukan pajak sebagaimaana rumusan dalam Undang-

Undang UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari 

penerimaan perpajakan, klasifikasi PNBP meliputi: 

a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaandana Pemerintah; 

b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 

c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang 

dipisahkan  

d. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi; 

e. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah „ 
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f. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri 

Kecuali jenis PNBP yang diterapkan dengan Undang-Undang, jenis PNBP 

yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP sebagaimana disebutkan 

diatas, adanya kemungkinan PNBP lain melalui Undang-Undang. Berbagai 

pendapat menilai seharusnya penerimaan OJK yang berasal dari pungutan di 

pasar modal masuk kedalam kas Negara sebagai pendapat penerimaan 

Negara. 

Penelitian atas pungutan OJK kepada profesi notaris pada tingkat magister 

di bidang hukum telah pernah dibahas oleh pihak lain, diantaranya pernah 

diangkat sebagai tesis oleh saudara Arshella Juliana dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Pasal 34 ayat (2) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Perihal Pungutan OJK terhadap 

Notaris Pasar Modal” dan saudara Devi Christiani dengan judul “Pengenaan 

Pungutan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Pasar Modal Menurut Pasal 

37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” 

Kedua penelitian yang dilakukan pada program Notariat Universitas Pelita 

Harapan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis angkat dimana pada penelitian yang dibahas adalah perlindungan 

hukum terhadap notaris sebagai profesi penunjang itu sendiri terhadap 

pungutan yang dilakukan oleh OJK serta peran notaris dalam prakteknya di 

kegiatan Pasar Modal. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok 

pemasalahan adalah : 

1. Bagaimana peran dan urgensitas notaris sebagai profesi penunjang 

pasar modal ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum notaris pasar modal terhadap 

kebijakan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan judul penelitin ini dan berkaitan pula dengan rumusan maslah 

yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran, tanggung jawab dan 

urgensitas seorang notaris sebagai profesi penunjang dalam pasar 

modal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan kepada 

notaris terhadap kebijakan pungutan oleh OJK. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum, pada umumnya hukum keperdataan dan 

kenotariatan pada khususnya. 

2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan 

dan sumber informasi bagi masyarakat, khusunya bagi Notaris untuk 

mendapat pemahaman yang lebih dalam menjalankan profesinya. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Dalam penelitian ini, sistematika penulisam tesis akan terbagi atas 

empat bab. Masing-masing bab mempunyai keterikatan satu dengan yang 

lainnya sehingga penjelasan dan penguraian pada tiap-tiap bab akan saling 

berhubungan yaitu sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan  

  Pada Bab I ini Penulis akan memaparkan mengenai latar belakang 

pemilihan topik dan permasalahan yang diangkat. 

Bab II  Tinjauan Yuridis 

  Pada Bab II akan dijabarkan mengenai teori-teori yang digunakan 

oleh Penulis. Teori yang dimaksud adalah teori-teori yang berkaitan 

dengan objek penelitian, yakni teori-teori tentang Jabatan Notaris, tentang 

Pasar Modal pada umumnya, tentang kedudukan Notaris di Pasar Modal, 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, tentang Peraturan Pemerintah No. 11 
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Tahun 2014, tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tentang 

Keuangan Negara. 

Bab III   Metodologi Penelitian 

  Pada Bab III akan dijelaskan metodologi atau sistematika 

penulisan yang digunakan oleh Penulis. 

Bab IV  Pembahasan dan Analisis 

  Pada Bab IV akan diuraikan mengenai isi dari penelitian, yaitu 

kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dikaitkan 

dengan pungutan oleh OJK. Diantaranya diangkat mengenai kedudukan 

notaris di pasar modal sebagai profesi penunjang, serta perlindungan 

hukum notaris dari dampak pengenaan pungutan OJK 

 

Bab V  Kesimpulan Dan Saran 

  Bab ini bersisi mengenai penutup yakni berupa kesimpulandan 

diakhiri saran dari penulis berkenaan dengan permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




