
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

 Kewajiban pemerintah adalah melaksanakan pembangunan ekonomi 

nasional, untuk itu pemerintah berupaya agar dunia usaha dan investasi semakin 

berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi tersebut. Aktivitas 

pembangunan ekonomi tidak bisa di pisahkan dari komponen penting yaitu modal. 

Pada Negara maju dan berkembang memerlukan modal sebagai komponen penting 

untuk pembangunan sebuah usaha. Selain modal untuk membangun sebuah usaha, 

perusahaan yang sudah berjalan juga ingin melakukan ekspansi dimana 

membutuhkan tambahan dana.  

Peminjaman dana umumnya dapat dilakukan melalui peminjaman terhadap 

bank, namun tidak  semua perusahan mau melakukan pinjaman melalui bank, 

dikarenakan adanya beberapa faktor seperti bunga pinjaman, pemberian jaminan 

untuk pinjaman, dana yang dikeluarkan terbatas. Salah satu upaya yang dilakukan 

kemudian adalah mengembangkan pasar modal sebagai wadah bagi perusahaan 

yang memerlukan dana dari masyarakat dan memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam percepatan pertumbuhan pembangunan 

nasional secara riil sebagai investor di pasar modal.  

Pasar modal selain sebagai sarana penambah modal juga memiliki peranan 

sebagai sarana pemerataan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan 
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tenaga kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, dan juga sebagai indikator 

perekonomian negara.1 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau 

sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor ,dan sebagai sarana bagi 

masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Keberadaan pasar modal 

diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka 

mendukung pembangunan berkelanjutan.2 

Beberapa langkahnya yaitu membentuk indeks saham berbasis lingkungan 

hidup (green index) serta daftar perusahaan go public yang ramah lingkungan hidup 

(green list). Indeks saham yang ramah lingkungan hidup juga akan menaikkan 

reputasi atau nama baik dari suatu perusahaan sehingga akan memudahkan dalam 

memperoleh pendanaan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan 

hidup pada usahanya.3 

Keberadaan pasar modal menjadi sebuah sarana bagi negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia karena bagi perusahaan yang memerlukan modal, 

pasar modal merupakan sumber pendanaan yang paling cepat dan murah bila 

dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Salah satu kelebihan pasar modal 

adalah kemampuannya menyediakan modal dalam jangka Panjang dan tanpa batas. 

Dengan demikian, untuk membiayai investasi pada proyek-proyek jangka panjang 

                                                         
1 Abi, Fransiskus Paulus Paskalis. 2016. Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia. CV Budi 

Utama, Yogyakarta. hal 7 
2 https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Pasar-Modal.aspx 
3 Ibid 

https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Pasar-Modal.aspx
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dan memerlukan modal yang besar, sudah selayaknya para pengusaha 

menggunakan dana dari pasar modal.4 

Pada dasarnya peran pasar modal dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi 

kebutuhan pendanaan usaha dan kebutuhan berinvestasi bagi masyarakat. Pasar 

modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. 

Perusahaan dapat menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana segar 

yang dapat digunakan untuk berbagi tujuan seperti perluasan usaha, peningkatan 

modal kerja, membayar utang, dan lain-lain. Pasar modal memfasilitasi kebutuhan 

masyarakat untuk berinvestasi pada beragam instrument finansial seperti saham, 

obligasi, reksa dana dan lain-lain.5 

 Pasar modal memiliki peran dalam perkembangan perekonomian dengan 

memberikan sarana untuk mempertemukan dua pihak yang berkepentingan yaitu 

investor dan orang yang membutuhkan dana. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-

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

 

 “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.”6 

 

 Dalam kegiatan Pasar Modal itu sendiri diatur dan diawasi oleh lembaga 

Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal 

                                                         
4 Widoatmodjo, Sawidji. 2015. Pengetahuan Pasar Modal. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 

hal 5 
5 M. Fakhruddin, Hendy. 2008. Istilah Pasar Modal A-Z. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 

hal ix 
6 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) 
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(BAPEPAM) seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

Pasal 6.7 Menurut Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 

lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemerikaan, 

dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.8  

OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam 

sektor jasa keuangan:9 

a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil; dan  

c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat 

 Ada 3 (tiga) unsur dalam kegiatan pasar modal yang memegang peranan 

penting untuk menentukan apakah kegiatan transaksi pasar modal tersebut berjalan 

dengan baik, transparan, dan legal secara hukum. Adapun ketiga unsur tersebut 

adalah lembaga yang menjadi induk dalam mengawasi kegiatan pasar modal 

(Otoritas Jasa Keuangan), perusahaan atau perorangan yang menjalankan bidang 

usaha dalam pasar modal dan orang dengan profesi yang memungkinkan terjadinya 

kegiatan pasar modal secara teknis yang biasa disebut profesi penunjang pasar 

modal. Hal ini juga di jelaskan pada Pasal 64 (1) dimana Profesi Penunjang Pasar 

Modal terdiri dari : 

 

                                                         
7 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
8 Ibid Pasal 1 
9 Ibid Pasal 4 
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  a. Akuntan; 

b. Konsultan Hukum; UU R.I No.8/1995 I - 19  

c. Penilai;  

d. Notaris; dan  

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 Dalam penelitian ini penulis akan lebih membahas salah satu dari profesi 

penunjang pasar modal yaitu notaris. Notaris merupakan suatu jabatan yang 

diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi 

pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dalam hal ini 

notaris diberi kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta otentik.10 Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  

 

 “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

 autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

 dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.” 

 

 Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 juncto UU Nomor 2   Tahun 2014 

tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-

akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.  

                                                         
10 Anand, Dr. Ghansham. 2014. Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia. Zhifatama Publisher. 

Surabaya. hal 159 
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Sedangkan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 

disebutkan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini. Peran notaris berwenang membuat akta autentik. 

Mengenai perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh pelaku pasar mdoal, terutama 

emiten dalam rangka go public. Secara sederhana Notaris adalah pencatat semua 

perjanjian dan pernyataan yang di buat emiten.11 

Dengan demikian peran notaris adalah: 

a. Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta 

perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh 

para pihak. 

b. Notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan 

emisi efek, perjanjian atas pernjamin emisi efek dan perjanjian 

agen penjual. 

c. Sedangkan dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam 

pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian 

penanggungan. 

d. Dengan demikian, notaris banyak membantu emiten 

Hubungan notaris dengan emiten adalah notaris mempunyai tanggung 

jawab atas semua perjanjian yang dibuat emiten dengan semua pihak yang 

berkaitan dengan go public. Dengan demikian emiten juga sangat bergantung pada 

keberadaan notaris ini pada saat akan melakukan emisi.12 

                                                         
11 Widoatmodjo, Sawidji. 2015. Pengetahuan Pasar Modal. Jakarta, PT. Elex Media KOmputindo. 

hal 71 
12 Ibid 72 
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 Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode 

etik dan standar  profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing 

sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. 

Notaris yang ingin melakukan kegiatan di bidang pasar modal harus memenuhi 

beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 

67/POJK.04/2017  Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal 

yaitu wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan ini.13 

 Kemudian berikut persyaratan pendaftaran Notaris sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 meliputi:14 

a. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi 

bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh 

instansi yang berwenang; 

b. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris; 

c. Memiliki akhlak dan moral yang baik; 

d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena 

terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; 

e. Bersikap independent, objektif, dan professional dalam melakukan 

kegiatan di bidang pasar modal; 

f.  Menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris; 

                                                         
13 Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 67/POJK.04/2017  Tentang Notaris Yang Melakukan 

Kegiatan di Pasar Modal 
14 Ibid Pasal 3 
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g. Memiliki keahlian dibidang pasar modal yang dipenuhi melalui 

program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga 

puluh) satuan kredit profesi; 

h. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya 

dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan 

i. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat 

tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 Selain peran dan peraturan sebagai profesi Notaris dalam pasar modal. 

Notaris dalam membuat akta dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian. 

Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. 

Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaaan 

seseorang. Demikan halnya dengan seorang notaris, oleh karena itu setiap notaris 

berhak mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 butir 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan 

UUJN) menentukan sebagai berikut :  

1. Notaris mempunyai hak cuti  

2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah 

notaris menjalankan jabatan selama 2 tahun  

3. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris 

pengganti. 

Dalam hal menunjuk notaris pengganti ada ketentuan yang berlaku, sesuai 

dengan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor  2 Tahun 
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2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris yang menjalankan cuti wajib 

menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. 

 Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris  Pasal 1 angka 3 ,dijelaskan  bahwa: 

 “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai 

 Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk 

 sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.” 

 

   

Pembahasan mengenai peran notaris dan notaris pengganti sebagai profesi 

penunjang pasar modal pernah dibahas sebelumnya dalam tugas akhir yang dibuat 

oleh Alexander Ariyanto mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “Peran 

Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Dalam Kegiatan Pasar 

Modal”. Setelah melihat pembahasan tersebut yang membedakan dengan penelitian 

ini adalah dalam penelitian tersebut masih mengacu pada ketentuan BAPEPAM-

LK dan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh notaris pengganti dalam 

kegiatan pasar modal. 

Pembahasan mengenai topik ini juga ada dibahas sebelumnya oleh Ruth 

Paolin Marbun mahasiswi Universitas Pelita Harapan dengan judul 

“Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Sebagai Notaris Pasar Modal Dalam 

Proses Menjadi Perseroan Terbuka (PT.Tbk)” namun yang menjadi pembeda 

dengan penelitian ini adalah pembahasan tersebut lebih fokus terhadap aspek dan 

batasan pertanggungjawaban notaris pengganti dalam pasar modal. 

 Menjadi penting karena membahas peran notaris pengganti di pasar modal 

agar setiap pihak yang menjadi pelaku kegiatan pasar modal mengerti sejauh mana 

kewenangan seorang notaris pengganti dalam pembuatan akta pasar modal dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap akta yang dibuat olehnya, kedepan hal ini akan 
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dilakukan untuk tercapainya suatu kegiatan pasar modal yang memenuhi aturan 

main dan tidak cacat hukum dan menjamin peran seorang notaris pengganti yang 

semakin tidak dapat di pandang sebelah mata. Untuk itu penulis tertarik untuk 

menulis Tesis dengan judul “LEGALITAS AKTA YANG DIBUAT DI 

HADAPAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PROFESI PENUNJANG 

DALAM PASAR MODAL”. 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana peran Notaris dan Notaris Pengganti dalam kaitannya 

sebagai salah satu profesi penunjang dalam Pasar Modal? 

2. Bagaimana legalitas akta yang dibuat di hadapan notaris pengganti 

sebagai salah satu profesi penunjang dalam Pasar Modal? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dan Notaris Pengganti 

sebagai salah satu profesi penunjang dalam Pasar Modal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas akta yang dibuat di hadapan 

notaris pengganti dalam Pasar Modal.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai jabatan 

notaris dalam pasar modal yang mana sedang berkembang pesat di 
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Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu 

hukum, khususnya mengenai peran jabatan notaris. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan peran notaris di dalam dunia pasar modal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Materi pada Bab I ini merupakan gambaran singkat dari isi 

bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam tesis yang 

saling berkaitan, untuk membahas tema pokok dari topik ini 

yaitu secara khusus mengenai legalitas akta yang dibuat oleh 

notaris pengganti dalam pasar modal. Dalam bab ini, 

bahasan disusun secara sistematis dalam latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu mengenai 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori, akan dibahas mengenai teori-teori yang berisi uraian 

mengenai teori yang ada dan digunakan dalam melakukan 

penelitian ini. Sedangkan landasan konseptual berisi 
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mengenai penjelasan dari definisi kata-kata yang penulis 

gunakan dalam pembuatan tesis ini. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini, Penulis melakukan 

pembahasan mengenai penelitian yang digunakan, cara dan 

prosedur yang digunakan untuk penelitian. Dalam 

penululisan tesis ini Penulis menggunakan pendekatan 

Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan 

Undang-Undang dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi. Selain pendekatan Undang-

Undang digunakan juga pendekatan konseptual dengan 

membelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di 

dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum  

yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang 

diteliti.  

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan memaparkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut, 

dengan fokus analisa mengenai peran notaris dan notaris 

pengganti sebagai salah satu profesi penunjang dalam pasar 

modal, serta untuk mengungkapkan legalitas akta yang 

dibuat oleh notaris penganti dalam menjalankan jabatanya. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian 

sistematika penulisan yang mengemukakan hasil dan 

kesimpulan dari penulisan tesis ini dari Bab I sampai Bab IV. 

Bab ini juga diakhiri dengan pemberian saran yang relevan 

terhadap hasil penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




