
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan pasti membutuhkan modal, baik untuk bertumbuh        

maupun berkembang. Dewasa ini metode pencarian dana dapat dilakukan melalui          

beragam cara. Dalam jangka pendek, modal dapat diperoleh melalui pinjaman          

dana dari pihak lain seperti Perbankan, Pembiayaan, dan lainnya. Dalam jangka           

panjang, metode yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan adalah melalui          

mekanisme pasar modal. Secara singkat, pasar modal selayaknya pasar lainnya          1

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Adapun penjual dalam pasar          

modal dikenal sebagai Emiten, dan pembeli dikenal sebagai Investor.         

Sebagaimana pasar yang seharusnya, pasar modal juga memiliki objek dagangan,          

yakni efek. Efek tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni efek bersifat ekuitas             

dan efek bersifat obligasi (utang).  

Hingga saat ditulisnya penelitian ini, diketahui bahwa terdapat 638         

perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dikenal juga            

sebagai Indonesia Stock Exchange  (IDX).  2

Dalam berjalannya transaksi efek di pasar modal, salah satu hal yang           

krusial adalah informasi material. Secara singkat dapat diketahui bahwa informasi          

1 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, “IPO, Right Issue & Penawaran Umum Obligasi” ,              
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1-2 
2 PT. Bursa Efek Indonesia, ‘Profil Perusahaan Tercatat’,        
https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/, diakses pada tanggal 5 Juli      
2019  
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atau dikenal juga sebagai fakta material merupakan informasi atau fakta penting           

yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan          

pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau           

fakta material tersebut. 

Sangat disayangkan, dalam berjalannya transaksi di pasar modal, terdapat         

beberapa kejahatan dan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak         

didalamnya. Salah satu dari kejahatan tersebut merupakan perdagangan orang         

dalam atau dikenal juga sebagai insider trading . Insider trading didefinisikan          

sebagai malpraktik dimana perdagangan efek perusahaan yang dilakukan oleh         

orang-orang yang berdasarkan pekerjaan mereka memiliki akses ke informasi         

yang dinyatakan non publik y ang dapat menjadi sangat penting untuk membuat           

keputusan investasi. Orang-orang tersebut dikenal sebagai orang dalam, sebagai         3

contoh adalah direktur, komisaris, pemegang saham, pegawai, pihak yang karena          

kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya memungkinkan untuk        

memperoleh informasi orang dalam, ataupun pihak yang dalam 6 bulan terakhir           

tidak lagi menjadi pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya.  

Keberadaan insider trading sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan         

yang belum tentu semua orang mengetahui. Tidak dapat dipungkiri bahwa          

pembuktian insider trading sulit untuk dilakukan. Sejak dari diundangkannya         

Undang-Undang Pasar Modal, belum ada kasus insider trading yang berhasil          

3 WIKA, Insider Trading, http://www.wika.co.id/id/pages/insider-trading, diakses pada tanggal 6         
Juli 2019 
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dibuktikan di Indonesia. Mantan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan         4

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Hamdi Hassyarbaini mengakui bahwa insider          

trading merupakan salah satu kecurangan yang sangat sulit untuk dibuktikan.          5

Selanjutnya, Ir. Nurhaida, MBA menyatakan kesulitan pembuktiannya adalah        

karena informasi orang dalam yang dilarang bisa saja diberikan secara lisan,           

sehingga tidak ada bukti fisik yang menunjukkan terjadinya penerusan informasi          

dari orang dalam kepada pihak lain.   6

Dalam laporan tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilansir oleh          

Bisnis Indonesia pada Maret 2016, dikemukakan bahwa dalam beberapa tahun          

terakhir sejak BEI melakukan perdagangan elektronik, belum ada satupun kasus          

insider trading yang terungkap. Untuk menyebutkan beberapa kasus diantaranya,         

adalah kasus insider trading PT. Semen Gresik dan PT. Indosat. Walaupun           

kasus-kasus tersebut ditemukan, namun semuanya kandas ditengah jalan karena         

adanya beberapa faktor yang mana diantaranya adalah kesulitan dalam         

pembuktian.   7

Di Amerika Serikat, salah satu metode yang digunakan untuk         

membuktikan terjadinya insider trading adalah dengan penyadapan ( wiretapping ).        

Penyadapan di AS sebelumnya sudah ada dan digunakan untuk investigasi kasus           

4 Danag Sugianto, Insider Trading Sulit Dibuktikan, BEI : di AS Saja Butuh Bertahun-tahun, 
https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3607437/insider-trading-sulit-dibuktikan-bei-di-as-saja
-butuh-bertahun-tahun, diakses pada tanggal 14 September 2019 
5 Ibid. 
6 Hukum Online, Bapepam Akui Sulit Buktikan Insider Trading,         
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc46f2e0b77c/bapepam-akui-sulit-buktikan-insider-t
rading/, diakses pada tanggal 15 Juli 2019 
7 Siti Romlah, Macan Ompong Regulasi Penyelesaian Insider Trading, ADALAH Buletin Hukum 
& Keadilan, Vol. 1 Nomor 1d tahun 2017, hlm. 7-8 
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organized crimes , seperti penyelundupan senjata, pencucian uang, penipuan, dan         

lain sebagainya. Namun, penyadapan dalam kejahatan pasar modal pertama kali          

diperkenalkan dalam salah satu kasus insider trading terbesar yaitu kasus yang           

menimpa Raj Rajaratnam ( United States v. Raj Rajaratnam dan SEC v. Raj            

Rajaratnam ), penemu dari Galleon Group yang merupakan salah satu firma          

pengelola investasi global terbesar pada masanya. Pada tahun 2009, Rajaratnam          

dinyatakan telah melanggar Section 17 (a) The Securities Act of 1933, S10 (b) The              

Securities Act of 1934, Exchange Act Rule 10b-5 dan bersalah akan 14 dakwaan             

yaitu 5 dakwaan conspiracy dan 9 dakwaan securities fraud, ia pun dijatuhkan            

hukuman penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 63,8 juta USD. Dalam            

berjalannya investigasi, Security and Exchange Commision (SEC) bekerjasama        

dengan badan penegakan hukum lainnya untuk melakukan penyadapan jaringan         

telepon Rajaratnam, yang mana melalui rekaman tersebut apabila dicocokkan         

dengan sejarah transaksi, terbukti bahwa Rajaratnam telah menjalankan transaksi         

yang dibekali oleh insider information . Hasil penyadapan jaringan telepon         

tersebut selanjutnya digunakan sebagai alat bukti pada saat kasus tersebut masuk           

ke pengadilan dalam kasus United States v. Raj Rajaratnam . Salah satu transaksi            

yang terkuak adalah transaksi yang dilakukan Rajaratnam setelah mendapatkan         

insider information dari salah satu anggota komisaris Goldman Sachs, Rajat          

Gupta bahwa Berkshire Hathaway hendak menginvestasikan saham sebesar 5         
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Milyar USD bagi Goldman. Berdasarkan informasi tersebut, 1-2 menit sebelum          8

bursa tutup, Rajaratnam berhasil melakukan transaksi pembelian saham Goldman         

sebanyak lebih dari 215.000 lembar saham yang memberikan Galleon keuntungan          

senilai 800.000 USD.   9

Diberlakukannya penyadapan telah memberikan pertolongan luar biasa       

bagi SEC. Terhadap hadirnya penyadapan dalam penegakan kejahatan kerah         

putih, Jordan Thomas, salah satu bagian dari SEC Whistleblower Program          

menyatakan bahwa  

New enforcement tactics like wiretaps, previously used in organized crime,          
has yielded powerful evidence of criminal intent.” (Taktik penegakan baru          
seperti penyadapan, sebelumnya digunakan untuk kejahatan terorganisir,       
telah menghasilkan bukti kuat tentang niat kriminal)   10

 

Melihat dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa pihak, dapat         

disimpulkan bahwa penyadapan jaringan telepon guna menyelidiki serta        

membuktikan insider trading sangat dibutuhkan. Hal ini terbukti juga melalui          

keberhasilan yang diperoleh oleh SEC dalam menyelidiki serta membuktikan         

terjadinya insider trading di Amerika Serikat. Namun nyatanya penyadapan guna          

menyelidiki dan membuktikan kejahatan insider trading di Indonesia masih belum          

diberlakukan. Pasal 49 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa           

8 The Economics Times, “Goldman’s Gupta gave tip to Rajaratnam on Buffett deal” ,             
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/goldmans-gupta-gave-tip-to-rajaratnam-
on-buffett-deal/articleshow/5850826.cms?from=mdr, diakses pada 14 September 2019 
9 SEC, “SEC files insider trading charges against Rajat Gupta” ,          
https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-223.htm, diakses pada tanggal 14 September 2019 
10 Walter Pavlo, “Insider Trading : Civil or Criminal Crime?”,          
https://www.forbes.com/sites/walterpavlo/2013/10/24/insider-trading-civil-or-criminal/#7047d457
6564, diakses pada 17 September 2019 
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Keuangan (OJK) mengatur bahwa kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil          

memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dalam sektor jasa          

keuangan. Namun baik dalam undang-undang tersebut maupun Kitab        

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan mengenai        

kewenangan dalam penyadapan. Hingga pada saat disusunnya penelitian ini,         11

kewenangan penyadapan dalam lingkup kejahatan kerah putih dipegang oleh         

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan ini telah membantu KPK         

dalam menjerat berbagai tersangka. Tercatat bahwa setidaknya ada 21 perkara          12

korupsi yang berhasil diusut oleh hadirnya kewenangan penyadapan.        13

Kewenangan penyadapan KPK tertuang melalui Undang-Undang No. 30 Tahun         

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 12 ayat (1) huruf a yang            

menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan        

penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan       

penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan penyadapan juga tertulis        

pada pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas            

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Uraian diatas membawa keprihatinan penulis. Berangkat dari alasan        

tersebut, penulis memiliki keinginan untuk menggunakan ilmu yang sudah         

didapatkan, dengan melakukan sebuah penelitian terhadap pembuktian dalam        

11 Michel A Rako, “Act against insider trading : Going nowhere” ,           
https://www.thejakartapost.com/academia/2017/01/17/act-against-insider-trading-going-nowhere.h
tml, diakses pada tanggal 16 September 2019 
12 Ibid. 
13 Hwian Christianto, “Penyadapan, OTT, dan Due Process of Law” ,          
https://www.jawapos.com/opini/18/10/2019/penyadapan-ott-dan-due-process-of-law/, diakses pada   
24 Oktober 2019 
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praktik insider trading , dilengkapi dengan studi komparatif terhadap pembuktian         

praktik insider trading  di negara Amerika Serikat.  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar penulis dapat mengutarakan         

dengan jelas pemaparan akan pembuktian dalam insider trading dan kiranya          

masyarakat luas dapat mengetahui kesulitan pembuktian praktik insider trading . 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis akan          

angkat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana penanganan serta sanksi dari praktik Insider Trading        

dalam pasar modal di Amerika Serikat berdasarkan The Securities         

Exchange Act of 1934 dan The Insider Trading Sanction Act of           

1984?  

2. Bagaimana keabsahan perbuatan penyadapan guna membuktikan      

dugaan praktik insider trading  di Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari ditulisnya penelitian adalah : 

1. Menganalisa penanganan serta sanksi dari praktik Insider Trading        

dalam pasar modal di Amerika Serikat berdasarkan The Securities         

Exchange Act of 1934 dan The Insider Trading Sanction Act of           

1984. 
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2. Menganalisa keabsahan perbuatan penyadapan guna membuktikan      

dugaan praktik insider trading  di Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu hukum, pengetahuan pembaca dan      

kesadaran masyarakat luas terkait dengan pasar modal dan        

insider trading . 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Sebagai pemaparan dan tambahan ilmu bagi pembaca yang        

memiliki ketertarikan dalam bidang pasar modal dan/atau       

insider trading . 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

BAB ini memuat latar belakang penulis dalam penulisan penelitian ini, apa           

yang menjadi tujuan penulis serta apa saja rumusan masalah yang ingin           

dikaji penulis. 
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BAB II  Tinjauan Pustaka 

BAB ini memuat landasan teori dan konseptual dari topik yang ditulis           

penulis, yakni terkait pasar modal, perdagangan orang dalam (insider         

trading) sebagai bagian dari kejahatan dalam pasar modal, serta teori          

pembuktian dan penyadapan. 

BAB III  Metode Penelitian 

BAB ini memuat pemaparan akan metode penelitian dengan rincian jenis          

penelitian, data penelitian yang akan digunakan penulis, teknik dari         

pengumpulan data, pendekatan penelitian serta teknik analisis data yang         

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Analisis 

BAB ini memuat pembahasan penelitian ini yakni mengenai penanganan         

serta sanksi dari praktik Insider Trading dalam pasar modal di Amerika           

Serikat berdasarkan The Securities Exchange Act of 1934 dan The Insider           

Trading Sanction Act of 1984 serta keabsahan perbuatan penyadapan guna          

guna membuktikan dugaan praktik insider trading  di Indonesia. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

BAB ini memuat kesimpulan yang dapat penulis tarik serta saran penulis           

mengenai topik penelitian ini.  

 

 

9 


