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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Pengertian pasar pada umumnya adalah tempat bertemunya penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas barang dan jasa. Pengertian yang 

sama juga berlaku bagi Pasar Modal, namun terdapat ciri khas dalam Pasar 

Modal, yaitu barang yang diperjual-belikan adalah berupa efek dan atau modal, 

dan pelaku Pasar Modal adalah Emiten atau Perusahaan Publik serta Investor 

(pemodal). Pada Pasar Modal Emiten atau Perusahaan Publik bertindak sebagai 

pihak yang menawarkan modal dan membutuhkan modal, sedangkan pelaku 

pembeli adalah investor (pemodal) sebagai pihak yang mempunyai dana dan atau 

modal yang dibutuhkan oleh Emiten.   

Pasar Modal merupakan suatu instrumen penting dalam perekonomian 

nasional, karena Pasar Modal memberikan alternatif pembiayaan bagi para 

pelaku usaha untuk memperoleh modal, selain ketergantungan terhadap sumber 

pembiayaan modal yang berasal dari kredit yang diberikan oleh perbankan. Pasar 

uang maupun pasar modal merupakan salah satu alternatif jalur yang 

mempertemukan pihak yang ingin mendapatkan sumber  dana jangka panjang 

dan yang memiliki modal, begitu pentingnya, sehingga wajar jika pasar modal 

dijadikan barometer kemajuan perekonomian.
1 

Contohnya saja suatu perseroan 

terbatas yang statusnya tertutup membutuhkan modal selain daripada modal 

yang diberikan oleh pemegang sahamnya, maka perseroan terbatas tersebut dapat 

                                                           
1 H. Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi (Bandung: Penerbit 

Alumni, 2007), hal. 116. 
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merubah statusnya menjadi perseroan terbuka, sehingga ia dapat melakukan 

suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah “go public” atau IPO 

(Initial Public Offering), atau merupakan suatu penawaran saham perdana ke 

publik sehingga ia dapat menjual saham kepada publik untuk memperoleh 

modal. Contoh lainnya adalah perusahaan dapat menarik dana pinjaman jangka 

panjang dengan menerbitkan obligasi sedangkan untuk dana equity (modal 

sendiri) dengan emisi (menerbitkan/menjual) saham, walaupun telah ada 

lembaga perbankan, namun karena terbatasnya leverage, suatu perusahaan tidak 

dapat memperoleh pinjaman dari bank, meskipun lahirnya  lembaga  perbankan  

memang  lebih  dahulu  dari  lembaga  keuangan lainnya   (misalnya  pasar  

modal).
2
 

Di Indonesia  terdapat  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), diundangkan sejak tanggal 10 

November 1995 serta diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 64, sebagaimana dinyatakan berlaku sejak tanggal 01 Januari 

1996 sampai dengan saat ini. 

 Pasal 1 ayat (13) UUPM memberikan defenisi  Pasar Modal sebagai 

berikut: 

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum 

dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. 

 

 

 

 

                                                           
2 Abdurahman, Seluk Beluk Pasar Modal, Cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal.   35. 
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Adapun definisi Efek menurut Pasal 1 ayat (5) UUPM sebagai berikut:  

 

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

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari 

Efek”.  

Pasar Modal melibatkan banyak individu dan lembaga dimana masing-

masing pihak mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda dan saling 

menunjang.  Pihak-pihak yang terlibat dalam Pasar Modal adalah: 

1. Emiten; 

2. Investor; 

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu : Kustodian, Biro Administrasi 

Efek, dan Wali Amanat; 

4. Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu : Akuntan, Konsultan Hukum, 

Notaris, Perusahaan Penilai, Perusahaan Efek. 

Seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam Pasar Modal tersebut wajib dapat 

melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUPM, 

maupun ketentuan hukum yang berlaku, agar dapat mewujudkan kemajuan Pasar 

Modal guna peningkatan perekonomian negara. Hal ini dimungkinkan karena 

pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.
3
  

Dalam Pasal 64 UUPM disebutkan bahwa, Notaris merupakan salah satu 

Profesi Penunjang Pasar Modal. Notaris memainkan peranan yang sangat penting 

dalam Pasar Modal, karena  Notaris mengemban tugas yang krusial menyangkut 

                                                           
3 Pandji Anoranga & Ninik Widiyanti, Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya Bagi 

Pembangunan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal.  2. 
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urusan publik dalam konteks keperdataan, yang mana Notaris merupakan pejabat 

umum, sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk urusan keperdataan. Oleh 

negara Notaris diberikan kewenangan membuat Akta Otentik sebagaimana 

ditentukan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 

(selanjutnya disebut “UUJN”) mendefinisikan:  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik adalah kewenangan yang 

terutama dan terpenting. Notaris dalam kegiatan Pasar Modal memegang peranan 

untuk membuat akta-akta otentik yang digunakan dalam transaksi-transaksi di 

bidang Pasar Modal, sebagaimana diketahui bahwa akta otentik merupakan bukti 

tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang terpenuh dan terkuat. Dengan 

ditentukannya Notaris sebagai Profesi Penunjang di bidang Pasar Modal, maka 

dapat diartikan pembuatan UUPM bermaksud untuk mewujudkan kepastian 

hukum bagi para pihak yang berkepentingan di bidang Pasar Modal.  

Peran seorang Notaris dalam kegiatan Pasar Modal diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Mempersiapkan calon Emiten untuk melakukan suatu kegiatan di Pasar 

Modal, maka Notaris sudah berperan dalam menyiapkan dan membuat 

akta-akta perubahan anggaran dasar, baik persiapan Rapat  Umum 

Pemegang Saham sampai dengan pembuatan Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham;  
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2. Membuat perjanjian-perjanjian antara Emiten dengan pihak-pihak lain 

seperti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Penjamin Emisi Efek, 

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Biro Administrasi 

Efek, Perjanjian Pengadaan Barang Cetakan, dan perjanjian-perjanjian lain 

yang dibutuhkan dengan berbagai pihak dalam rangka penawaran perdana 

yang semuanya dalam praktek umumnya dibuat dalam akta Notaris demi 

kekuatan pembuktian. 

Peranan Notaris dibidang pasar modal tidak hanya terbatas pada kegiatan 

Initial Public Offering (IPO), namun masih banyak  jenis-jenis akta yang 

diperlukan untuk dibuat oleh Notaris sehubungan dengan aksi-aksi korporasi 

Emiten, baik yang diwajibkan oleh Undang-Undang seperti akta penggabungan, 

peleburan, pengambil-alihan atau pemisahan, maupun yang tidak diwajibkan oleh 

Undang-Undang yaitu pada umumnya perjanjian-perjanjian antara Emiten dengan 

pihak-pihak yang dalam praktek dibuat dalam akta otentik oleh Notaris sebagai 

Profesi Penunjang Pasar Modal. 

Sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk selalu bersikap mandiri serta 

tidak memihak, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan di Pasar 

Modal sekaligus kepercayaan terhadap Profesi Notaris dalam menjalankan 

tugasnya dapat dipertahankan dan ditumbuhkembangkan.
4
 Sejalan dengan itu 

Notaris wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi 

profesi masing-masing yang merupakan standar kualitas minimal jasa yang 

diberikan kepada nasabahnya. Disamping itu Notaris wajib mentaati sumpah 

                                                           
4 Tumanggor M.S, Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Uang, Pasar Modal dan 

Penanaman Modal, Cet 2 (Jakarta: F Media,2015), hal. 101. 
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jabatan Notaris termasuk keharusan untuk bersikap jujur, seksama, dan tidak 

berpihak dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
5
   

Sebagai seorang Pejabat Umum yang menjalankan amanah, jabatan Notaris 

dituntut untuk dapat bertindak dan bersikap netral, yang mana diamanatkan baik 

oleh Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi Notaris maupun oleh UUJN. 

Sikap netral inilah yang menjadikan seorang Notaris mempunyai kedudukan dan 

fungsi yang krusial sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, karena dengan 

kewenangannya untuk membuat akta otentik, maka seorang Notaris diharapkan 

dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku di Pasar Modal, terutama 

Emiten dan Investor, sehingga menjamin adanya kondisi Pasar Modal yang adil, 

seimbang, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini akan 

bermuara pada tumbuhnya kepercayaan publik dan atau investor untuk 

berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. 

UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf (f) mewajibkan Notaris dalam menjalankan 

jabatannya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ketentuan ini 

secara tegas memberikan kewajiban kepada Notaris untuk menjalankan jabatan 

dan profesinya dengan menjunjung tinggi rahasia jabatan.  

Keterbukaan informasi merupakan prinsip dasar yang menjadi kewajiban 

untuk dilaksanakan oleh pihak yang melakukan kegiatannya di Pasar Modal. 
6
   

Pasal 1 ayat (13) UUPM memberikan defenisi  Pasar Modal, yaitu: 

                                                           
5 Ibid, hal. 101. 
6 Ibid, hal. 218. 
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“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum 

dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. 

Sesuai dengan defenisi tersebut yang turut mencantumkan kata “profesi yang 

berkaitan dengan Efek”, hal ini memberikan makna bahwa UUPM melihat 

Notaris bukan hanya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana disebut 

pada Pasal 64 ayat (1) UUPM, namun juga melihat Notaris sebagai profesi yang 

melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Pengertian tersebut memperlihatkan 

bahwa UUPM turut mengamanatkan seorang Notaris sebagai salah satu Profesi 

Penunjang di Pasar Modal untuk dapat memegang prinsip keterbukaan informasi, 

yang merupakan prinsip dasar yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh 

pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.  

Dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal, seorang 

Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seringkali berhadapan dengan 

kondisi dan atau situasi yang dilematis, karena ia termasuk profesi yang 

mengetahui dan wajib untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap dan 

material dari calon Emiten atau Emiten yang akan melakukan aksi korporasi atau 

menerbitkan Efek ke publik, dalam tahap persiapan sampai dengan tahap 

Pernyataan Efektif  Pendaftaran Emiten tersebut diperoleh dari Otoritas Jasa 

Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK), sedangkan dalam menjalankan 

profesi jabatannya ia juga seorang Pejabat Umum yang wajib untuk menjaga 

kerahasiaan karena jabatannya.  

Informasi mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai 

Emiten akan atau telah melakukan Penawaran Umum, baik pada saat Penawaran 
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Umum Saham Perdana maupun penawaran obligasi, harus dapat diketahui secara 

jelas oleh masyarakat khususnya mereka yang berkepentingan.  Sesuai dengan 

Pasal 1 angka (7 )UUPM, menyatakan bahwa: 

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan 

relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi 

harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, 

atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”. 

 

Dari pengertian sebagaimana dimaksud di atas, maka informasi tentang 

aksi korporasi dari suatu perusahaan sebagai Emiten adalah termasuk informasi 

yang disebut fakta material, sehingga harus diketahui oleh semua pihak yang 

berkepentingan.   

Terkait dengan adanya posisi dilematis yang dihadapi oleh Notaris sebagai 

Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam hal ia memiliki kewajiban untuk menjaga 

rahasia jabatan, namun ia juga diminta untuk turut melaksanakan prinsip 

keterbukaan dalam kegiatan Pasar Modal, sebagaimana telah dijelaskan penulis, 

maka dalam penelitan ini penulis bermaksud untuk meneliti secara teoritis 

mengenai pelaksanaan rahasia jabatan Notaris dan prinsip keterbukaan yang juga 

diemban oleh Notaris Pasar Modal. 

Penulis juga bermaksud untuk menyoroti permasalahan mengenai Notaris 

selaku Profesi  Penunjang Pasar Modal, yang juga dapat saja memiliki resiko 

untuk menjadi pihak yang disangkakan dan atau terlibat dalam tindak pidana 

Pasar Modal sebagai pelaku perdagangan orang dalam (insider trading) 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 UUPM.   
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UUPM memang tidak secara eksplisit memberikan defenisi mengenai siapa 

yang dimaksud dengan “orang dalam”, namun sesuai dengan Penjelasan Pasal 95 

UUPM menyatakan sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah: 

a. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; 

b. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; 

c. Orang perseorangan yang karena kedudukan dan profesinya atau karena 

hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik 

memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau 

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

Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di 

atas. 

Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan huruf c ini 

adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. 

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan huruf c ini 

adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain 

hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. 

Yang dimaksud dengan “informasi orang dalam” dalam penjelasan 

huruf c adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang 

belum tersedia untuk umum. 

 

Dari penjelasan Pasal 95 UUPM sebagaimana telah disebutkan di atas, maka 

Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dikatakan kedudukannya dalam jabatan pada 

pemerintahan, hal mana secara tegas dari pengertian Notaris itu sendiri yang 

merupakan pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

Notaris secara tidak langsung akan memperoleh informasi orang dalam 

karena mendapat kepercayaan dari Emiten saat membantu melaksanakan 

pelaksanaan go public dari awal hingga selesai, bahkan sampai setelah proses 

tersebut berakhir. Notaris akhirnya mungkin menyebarkan informasi tersebut 

sehingga menyebabkan adanya transaksi yang tidak wajar dengan melandaskan 

pada pengetahuan akan informasi orang dalam tersebut. 



 
 

10 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengadakan 

penelitian mengenai peran Notaris Pasar Modal dalam sebuah tesis yang berjudul: 

“KAJIAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP 

KETERBUKAAN DAN RAHASIA JABATAN PADA NOTARIS PASAR 

MODAL TERKAIT INFORMASI ORANG DALAM” 

 

1.2     Rumusan Permasalahan 

Berkaitan dengan permasalahan tentang pelaksanaan prinsip keterbukaan 

yang wajib diterapkan dalam Pasar Modal, serta adanya kewajiban Notaris untuk 

menjaga rahasia jabatannya dalam pembuatan akta-akta, termasuk dengan dapat 

dikategorikannya Notaris sebagai penerima informasi orang dalam, maka akan 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Notaris dapat menjalankan fungsinya sebagai Profesi Penunjang 

Pasar Modal dengan tetap menjalankan rahasia jabatannya dan prinsip 

keterbukaan di Pasar Modal ?; 

2. Bagaimana Notaris dapat menjadi pelaku dalam informasi orang dalam, 

sehingga dapat melanggar kewajibannya dalam menjaga rahasia jabatan ? 

 

1.3      Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka  

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dapat menjalankan 

fungsinya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tetap 

menjalankan rahasia jabatannya dan prinsip keterbukaan di Pasar Modal; 
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2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dapat menjadi pelaku 

informasi orang dalam (insider trading), sehingga dapat melanggar 

kewajibannya dalam menjaga rahasia jabatan. 

Penelitian mengenai peran Notaris Pasar Modal terhadap pelaksanaan 

prinsip keterbukaan dan rahasia jabatan pada Notaris Pasar Modal terkait 

informasi orang dalam, diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian baik 

secara praktis maupun teoritis, yaitu: 

1.  Praktis 

Dengan adanya penelitian ini maka: 

a. Diharapkan dapat memberi masukan bagi pembuat kebijakan dalam 

mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam Pasar Modal dan pelaksanaan 

rahasia jabatan bagi Notaris; 

b. Diharapkan bagi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal untuk 

dapat melindungi dirinya dalam menjalankan profesinya agar terhindar 

dari resiko keterkaitan dengan informasi orang dalam.  

2.  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan dan rahasia jabatan yang dilakukan oleh 

Notaris Pasar Modal. 
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1.4   Sistematikan Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis 

yang terdiri dari empat bab, dimana selanjutnya setiap bab akan dirinci lebih 

lanjut dalam sub bab. 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang merupakan pengantar dan 

pedoman untuk bab selanjutnya yang terdiri dari sub bab Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka Notaris Pasar Modal dalam Pelaksanaan 

Rahasia Jabatan dan Keterbukaan Informasi serta Informasi Orang Dalam, yang 

menguraikan secara rinci mengenai teori-teori yang digunakan oleh penulis 

sebagai dasar menganalisa permasalahan yang diangkat melalui penelitian ini, 

terdiri dari sub bab Tinjauan Umum tentang Notaris dan Kewenangannya, 

Tinjauan tentang Akta Otentik, Rahasia Jabatan Notaris, Pelaku Pasar Modal dan 

Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tinjauan Umum Prinsip 

Keterbukaan Pasar Modal, dan Perdagangan Informasi Orang Dalam 

Bab III adalah Metode Penelitian, yang menguraikan jenis penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dan metode dan atau cara yang digunakan oleh penulis 

untuk membahas mengenai permasalahan yang diangkat melalui penelitian ini, 

terdiri dari  sub bab Jenis Penelitian, Prosedur Pengumpulan Bahan dan Objek 

Penelitian, Pengolahan dan Analisa Bahan Penelitian. 

Bab IV adalah Kajian Hukum Mengenai Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan 

Informasi dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal terkait Informasi Orang 

Dalam, yang menguraikan analisa penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, yang bersumber dari teori-teori para ahli yang bersumber dari buku 
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referensi, Undang-Undang, dan sumber referensi tertulis lainnya, dengan maksud 

untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang diangkat penulis pada Bab 

Kesatu, yang terdiri dari sub bab Pelaksanaan Rahasia Jabatan dan Prinsip 

Keterbukaan Informasi bagi Notaris Pasar Modal dan Notaris sebagai Orang 

Dalam pada Perdagangan Informasi Orang Dalam yang Melanggar Rahasia 

Jabatan. 

Bab IV adalah Kesimpulan dan Saran, yang menguraikan kesimpulan yang 

diperoleh penulis dari hasil penelitian dan analisa pada Bab Keempat, serta saran-

saran yang diberikan oleh penulis bagi pemerintah dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




