
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini, sifat perdagangan semakin mengarah kepada 

perdagangan yang bebas, di mana semua negara berlomba-lomba untuk 

meningkatkan pembangunan, dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian di masing-masing negara. 

Dengan sektor ekonomi yang kuat maka tingkat kesejahteraan di negara tersebut pun 

akan meningkat. Namun, pembangunan tersebut tentunya tidak mudah dicapai dan 

membutuhkan dana yang besar, bagi pemerintah dan para pelaku usaha. 

 Salah satu dampak perdagangan bebas adalah semakin mudahnya perpindahan 

dana dari suatu sektor ke sektor lain atau dari negara ke negara lain tanpa adanya 

suatu batasan (borderless). Dalam hal ini, investasi merupakan kegiatan yang lazim 

dilakukan oleh suatu negara ke negara lain dengan menukarkan bahan baku dengan 

dana atau sebaliknya. 

 Investasi ada 2 macam, yaitu investasi langsung (direct investment) dan 

investasi tidak langsung (indirect investment).
1
 Investasi langsung, baik yang oleh 

penanam modal asing maupun penanam modal  dalam negeri, dilakukan secara fisik 

dengan hadir dalam menjalankan usahanya atau dengan kata lain, terlibat secara 

                                                             
1 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal. 69 
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langsung dalam pengelolaan modalnya.
2
 Pada jenis investasi tidak langsung, 

investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan dari investor 

bukanlah untuk mendirikan perusahaan, melainkan hanya membeli saham dengan 

tujuan untuk dijual kembali.
3
 Jenis investasi ini bisa dilakukan di Pasar Modal, 

dengan melakukan investasi pada instrumen surat berharga, seperti saham atau 

obligasi. 

Pasar modal merupakan pasar atau tempat yang digunakan untuk berbagai 

instrumen keungan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan.  Instrumen tersebut 

dapat dalam bentuk utang ataupun modal.
4
 Pasar modal menyediakan berbagai 

alternatif bagi para investor dalam melakukan investasi selain membeli tanah atau 

emas, menabung di bank, asuransi, dan bentuk lainnya. Di berbagai negara, perannya 

sangat besar bagi perekonomian negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi 

secara bersamaan, yakni fungsi ekonomi dan keuangan.
5
 Pasar modal dikatakan 

mempunyai fungsi ekonomi karena pasar modal memfasilitasi atau menjembatani 

antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan 

dana (issuer). Sama seperti pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat 

berlangsungnya jual-beli, namun yang diperdagangkan adalah modal yang dijual 

                                                             
2 Ibid, hal. 71 
3 Ibid. 
4 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab 

(Jakarta : Salemba Empat,2001), hal. 1 
5 Ibid,hal. 2. 
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dalam bentuk lembaran kertas yang berisikan jumlah modal yang diwakili dan biasa 

disebut efek.
6
  

Selain fungsi ekonomi, pasar modal juga mempunyai fungsi keuangan, karena 

memberi kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih.
7
 Berbeda dengan pasar uang (money market) yang 

menawarkan surat berharga jangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper, Promisorry Notes, dan lain-

lain, pasar modal memperjualbelikan instrument keuangan seperti saham, obligasi, 

waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti 

opsi (put atau call).
8
  

Dengan fungsi pasar modal tersebut, maka tidak terelakkan lagi besarnya 

peran pasar modal di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Permintaan 

barang dan jasa yang tinggi dari manusia menyebabkan banyaknya orang yang 

berusaha untuk menyediakan permintaan tersebut. Hal itulah yang menyebakan 

perusahaan-perusahaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa 

harus mampu untuk bersaing dan memenuhi tuntutan tersebut. Peran pasar modal 

dalam hal ini adalah sebagai sumber alternatif pendanaan bagi perusahaan.
9
 

                                                             
6
 Asril Sitompul, Pasar modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2000), hal. 3 

*Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi atas  

efek. Efek adalah surat berharga, yaitu 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. 
7 Darmadji dan Fakhruddin, op. cit., hal 2 
8 Ibid, hal 1 
9 Ibid, hal. 2 
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Perusahaan dapat memperoleh dana dari penjualan saham untuk menjaga atau 

meningkatkan produktivitas usahanya, dan para investor juga akan mendapatkan 

imbalan yang sepadan dengan investasinya. Perusahaan yang menjual sahamnya di 

pasar modal disebut perusahaan terbuka atau publik. 

Karena banyaknya pihak yang mempunyai kepentingan di pasar modal, baik 

negara, perusahaan, maupun orang pribadi, maka pasar modal membutuhkan suatu 

peraturan yang tegas dan mengikat secara hukum. Hal ini sangat diperlukan untuk 

menciptakan pasar modal yang teratur, adil, dan efisien.
10

 Di Indonesia, mengenai 

pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(untuk selanjutnya disebut UUPM). UUPM memuat berbagai ketentuan mengenai 

pasar modal, seperti persyaratan perusahaan yang menjual saham kepada masyarakat, 

ketentuan mengenai pedagang perantara, profesi penunjang, lembaga penunjang, 

perlindungan investor serta aturan main di pasar modal. UUPM juga memberikan 

batasan pada Pasar Modal yaitu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya, serta lembaga yang berkaitan dengan efek.
11

. 

Salah satu tujuan dibentuknya pasar modal adalah untuk menciptakan 

perdagangan efek yang tertib dan wajar, yang berdasarkan permintaan dan 

penawaran.
12

 Untuk menjaga serta memastikan hal itu terjadi, maka UUPM turut 

mengatur mengenai Badan Pengawas Pasar Modal, yang kemudian berubah nama 

                                                             
10 Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta : IBLAM, 2005), hal. 4 
11 Ibid, hal. 3 
12 Asril Sitompul, op. cit., hal 7 
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menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan. Bapepam-LK adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, 

dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK diharapkan dapat mewujudkan 

tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien, serta 

penegakan peraturan dan melindungi kepentingan investor di pasar modal.
13

 Salah 

satu tugas Bapepam-LK adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak 

dalam pasar modal yang terduga melakukan pelanggaran.  

Berdasarkan UUPM, salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah 

perdagangan orang dalam atau biasa dikenal dengan istilah insider trading. Kegiatan 

insider trading bisa dideskripsikan sebagai berikut
14

; 

“a case of insider trading in securities will usually involve the buying or selling of 

certain securities relating to a company by a person connected with that company, 
who in doing so, is in possession of specific information which relates to these 

securities and is not generally known but which would be likely, if made public to 

have a significant effect on the market price of the securities.” 
 

Menurut Munir Fuady, praktik Insider Trading bisa diartikan sebagai 

perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” 

perusahaan (dalam artian yang luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi 

karena adanya suatu “informasi orang dalam” (inside information) yang penting dan 

                                                             
13 Darmadji dan Fakhruddin, op. cit., hal 14 
14 Gil Brazier, Insider Dealing : Law & Regulation, (London : Cavendish Publishing Limited, 1996), 

hal 76 
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belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider 

tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, 

langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (short 

swing profit).
15

 

Secara sederhana, Insider Trading dapat dijelaskan sebagai kegiatan jual-beli 

efek perusahaan publik oleh orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam.
16

 

Menurut Penjelasan Pasal 95 UUPM, yang dimaksud dengan orang dalam 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 yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi 

Pihak yang dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 di atas.  

Berdasarkan pasal 95 UUPM, orang dalam tersebut dilarang untuk melakukan 

penjualan atau pembelian emiten atau efek perusahaan publik dimana ia disebut 

sebagai orang dalam, maupun emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi 

dengan perusahaan publik tersebut. Sebagai orang yang mempunyai informasi 

penting yang bersifat material bagi perusahaan publik, orang dalam diwajibkan untuk 

                                                             
15 Munir Fuady, Pasar Modal Modern : Tinjauan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 

hal. 167 
16 Asril Sitompul, op. cit., hal 136 
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menjaga informasi tersebut agar tidak tersebar dan dimanfaatkan oleh pihak lain yang 

mencari keuntungan, dan akan merugikan para investor.
17

 Hal tersebut diatur dalam 

pasal 96 UUPM. Setiap pihak yang berusaha untuk mendapatkan informasi orang 

dalam tersebut juga dilarang menurut UUPM, yakni pada pasal 97.  

Insider Trading merupakan salah satu permasalahan besar dalam dunia Pasar 

Modal, baik internasional maupun dalam negeri. Dengan adanya pelanggaran ini, 

maka akan menciptakan harga efek yang semu di pasar modal, sehingga para investor 

dan masyarakat akan dirugikan. Jika demikian, maka tingkat kepercayaan investor 

akan berkurang dan akan mengalihkan investasinya pada lembaga keuangan lainnya.  

Pengaturan mengenai Insider Trading dalam UUPM menganut konsep 

fiduciary duty, yang menegaskan bahwa orang dalam perusahaan seharusnya 

melakukan aktivitas kerja terhadap perusahaan secara maksimal dan penuh loyalitas 

di atas kepentingan pribadinya, sehingga yang bersangkutan dilarang melakukan 

transaksi efek karena informasi material yang dimilikinya yang belum terbuka bagi 

masyarakat.
18

 Konsep yang serupa juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), 

dimana direksi dan komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk kepentingan perusahaan yang sesuai dengan makna dan tujuan 

perusahaan.
19

 Dapat dilihat bahwa yang diatur dalam UUPM hanyalah transaksi efek 

                                                             
17 Ibid 
18 Yulfasni, op. cit., hal. 114 
19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 92 ayat (1) dan pasal 108 

ayat (2) 
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atas orang dalam atau orang yang berusaha dan akhirnya mendapat informasi dari 

orang dalam tersebut secara melawan hukum maupun tidak secara melawan hukum.  

Namun yang menjadi kelemahan adalah UUPM tidak mengatur mengenai 

transaksi efek yang dilakukan oleh bukan orang dalam berdasarkan informasi orang 

dalam yang ia punyai, tapi tidak secara melawan hukum dan tanpa usaha. Sebagai 

contoh, apabila seorang direktur sebuah perusahaan publik menyuruh temannya untuk 

membeli saham perusahaan tersebut berdasarkan informasi orang dalam yang ia 

miliki. Bila temannya kemudian membeli saham perusahaan itu maka ia tidak bisa 

dikenakan sanksi melakukan insider trading berdasarkan pasal 97 UUPM.
20

 Pada 

dunia pasar modal di Amerika Serikat, adanya misappropriation theory membuat 

semua orang yang melakukan transaksi efek berdasarkan informasi non-publik bisa 

dikategorikan sebagai insider trading. Definisi dari misappropriation theory  yang 

diberikan oleh Black’s Law adalah sebagai berikut;
21

 

“the doctrine that a person who wrongfully uses confidential information to 

buy or sell securities in violation of a duty owed to the one who is the information 

source is guilty of securities fraud.” 

 

Teori itu menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh siapapun 

berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat maka dianggap sebagai 

insider trading.
22

  

                                                             
20 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab : Aspek Hukum pasar Modal di Indonesia  (Jakarta : 
Harvarindo, 2000), hal. 113 
21 “Misappropriation theory”, Black’s Law Dictionary 8th ed., ed. Bryan A. Garner (St. Paul – 

Minnesota: Thomson West, 2004) 
22 Yulfasni, op. cit., hal. 112 
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 Dengan penggunaan konsep seperti itu, akan lebih meningkatkan 

kepercayaan investor dalam melakukan investasi di pasar modal. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penulisan skripsi dengan 

judul : “Aspek Hukum mengenai misappropriation theory sebagai bagian dari 

Insider Trading dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia”.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (Insider 

Trading) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal?  

2. Bagaimana implementasi misappropriation theory menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (Insider 

Trading) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal 
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2. Menganalisa implementasi misappropriation theory menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Segi Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka untuk 

mengembangkan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pasar modal. 

2. Segi Aplikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

khususnya investor tentang perlindungan hukum dalam pasar modal.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini dipaparkan mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan konsep hukum persaingan usaha, teori mengenai akuisisi, dan 

akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Selain itu akan 
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dipaparkan pula pengertian-pengertian yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, prosedur 

perolehan bahan, dan sifat analisis. Di samping itu juga dimuat hambatan-

hambatan yang ditemui penulis dalam melakukan penelitian. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi inti dari penelitian ini. Pada bab ini, penulis akan 

memaparkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan dengan 

berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non-

hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini. Pada akhirnya, 

penulis akan memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan rumusan 

masalah dalam penelitian hukum ini. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kesimpulan dan saran akan membahas mengenai hasil penelitian serta 

argumentasi hukum penulis yang menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian hukum ini, serta memberikan saran penulis guna pemenuhan 

manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan suatu preskripsi 

hukum. 

 

 

 

 


