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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring waktu berjalan dan perkembangan zaman dan globalisasi semakin 

pesat dan meluas sehingga membuat dunia menjadi semakin tanpa batas maka 

kegiatan ekonomi yang menyokong kelangsungan hidup tiap negara juga semakin 

variatif dan kebutuhan akan dana sebagai sumber permodalan pun semakin 

meningkat. Sarana-sarana untuk memudahkan pemenuhan akan kebutuhan dana 

tersebut pun semakin banyak. Salah satu sarana tersebut yang cukup terkenal dan 

populer di zaman sekarang adalah pasar modal. Karena masar modal ini dapat 

memberikan dana yang di butuhkan bagi para pencari  dana dan sekaligus 

memberikan keuntungan bagi pihak yang berinvestasi di dalamnya.1 

Pasar modal atau yang disebut dengan capital market sudah lama berlaku 

dan ada di Indonesia secara garis besar ini merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen  keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik itu dalam 

bentuk surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen 

lainnya. Pasar modal tersebut dapat dijadikan sarana pendanaan bagi perusahaan 

ataupun intuisi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi dalam 

masyarakat. Biasanya yang diperdagangkan adalah pasar modal yang merupakan 

instrumen jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Tentu saja ini sangat berperan 

penting dalam kegiatan masyrakat ataupun menjadi peranan penting bagi 

                                                             
1 M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: PT : kencana, 2008 hal. 5. 
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perekonomian negara, karena pada dasarnya pasar modal mempunyai 2 fungsi 

yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana  yang diperoleh 

dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi dan 

penambahan modal kerja serta lain-lain, selain itu fungsi pasar modal lainnya 

adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keungan 

seperti saham. Karena hal ini masyarakat dapat menempatkan dana yang 

dimilikinya sesuai dengan karakter dan keinginan keuntungan dan risiko masing-

masing badan yang dipilih. UU Pasar Modal mendefinisikan bahwa 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. 

Pasar modal mempunyai manfaat sebagai wadah mencari dana bagi 

perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal yang mengakomodasi kepentingan 

banyak pihak. Karena itu untuk terciptanya iklim investasi yang baik adanya 

pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasn yang baik terhadap kegiatan investasi di 

pasar modal harus ada instansi yang mengatur dengan adanya hal tersebut 

sangatlah penting dan tidak dapat di lepaskan dari kelangsungan kegiatan pasar 

modal ini karena bersifat melindungi bagi investor. 2 Perlindungan bagi investor 

merupakan hal yang sangat fundamental dan harus di ciptakan dalam mekanisme 

pasar modal. Perlindungan ini penting artinya dalam rangka menumbuhkan dan 

mengembangkan kepercayaan bagi investor untuk tetap menginvestasikan 

                                                             
2 Iman Sjahputra, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Harvarindo, 2008 hal. 3. 
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dananya di pasar modal tersebut. Perlindungan di sini bukan berarti memberikan 

ganti rugi terhadap investor tersebut yang mengalami kerugian seperti misalnya 

saham yang telah diinvestasikan tersbut mengalami penururan hal itu tidak dapat 

diganti rugikan karena itu merupakan risiko dari berinvestasi di pasar modal. 

Akan tetapi perlindungan ini lebih dikaitkan terhadap pemberian informasi yang 

lengkap, terhadap investor. Jika informasi yang diberikan kepada investor tidak 

lengkap, tidak akurat dan tidak aktual maka ini akan menimbulkan kesalahan yang 

fatal dan dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap investor. Apabila hal 

ini berlanjut terus maka akan sulit mengajak para investor untuk tetap 

menginvestasikan uangnya di dalam pasar modal dan bahkan tidak menutup 

kemungkinan para investor yang telah terjun di pasar modal kemudian menarik 

diri dan menginvestasikan dananya pada media investasi yang lain.3 Ketika 

melihat penjelasan di atas dan mengerti bagaimana pentingnya perlindungan yang 

harus diberikan terhadap investor maka ada beberapa instasi di Indonesia yang 

dikenal dengan nama otortitas jasa keuangan atau sering disebut OJK. Di dalam 

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa 

pengaturan dan pengawas kegiatan pasar modal berada di tangan Otoritas Jasa 

Keungan sehingga dalam artian juga dalam UU Pasar Modal yang tidak sejalan 

lagi atau tidak sesuai dengan substansi UU No. 21 Tahun 2011 maka ketentuan 

pada UU Pasar Modal tidak diberlakukan lagi.4 Ketentuan perundang-undangan 

menyebutkan bahwa OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari 

                                                             
3 Ibid, hal. 6. 
4 Jonker Sihombing, Pengantar Hukum Pasar Modal, PT Ref Graphika, Jakarta, 2016, hal. 39.  
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campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di dalam sektor jasa 

keuangan.5  

Dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar 

modal ke tangan OJK dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK disebutkan secara tegas 

sebagai lembaga yang independen, diharapkan secara lembaga yang dimaksud 

mampu melakukan pengaturan dan pengawasan yang lebih baik dari yang telah 

dilakukan oleh Bapepam-LK selama ini. 

Di dalam UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan:6 

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel 

2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan; 

3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan kegiatan di sektor jasa 

keuangan, OJK mempunyai wewenang:7 

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan, 

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan 

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen, dan tindakan lain terhadap lemabaga jasa keuangan, pelaku 

                                                             
5 Ibid, Hal. 40. 
6 Pasal 4 UU OJK 
7 Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011. 
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dan / atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundan-undangan di sektor jasa keungan 

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan atau 

pihak tertentu 

5. Melakukan pengelolaan statuter 

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter 

7. Menetapkan sansi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sekor jasa 

keuangan. 

8. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, orang perseorangan, 

efektifnya pendaftaran, dan; 

9. Kewenangan lain yang berkaitan dengan pengawasn perbankan dan 

Lembaga keuangan lainnya. 

Keraguan akan kemampuan OJK melakukan pengawasan atas industri 

sekuritas dan pasar modal yang muncul pada tahap-tahap awal wacana 

pembentukan OJK harus dapat dijawab dengan menunjukan kinerja yang lebih 

baik oleh lembaga yang dimaksud di masa yang akan mendatang. Dengan adanya 

ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU OJK yang menyebutkan bahwa OJK adalah 

lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan 

bebas dari campur tangan pihak lain, setidaknya dapat memberikan jawaban akan 

independensi dan kredibilitas OJK yang akan lebih baik sebelumnya.8 

                                                             
8 Jonker Sihombing, op. cit, hal. 37. 
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Saat ini kita dapat melihat bahwa Indonesia mempunyai banyak potensi 

dalam hal berinvestasi, tidak heran hingga saat ini banyak orang yang berinvestasi 

walaupun itu dari warga negara asing yang berinvestasi di Indonesia maupun 

masyarakat Indonesia itu sendiri yang berinvestasi di dalamnya. Keterkaitan pasar 

modal dengan pembangunan ekonomi nasional dapat pula dilihat dari sudut 

pandang lain. Pasar modal merupakan sarana bagi perorangan maupun perusahaan 

untuk melakukan investasi atas dana lebih yang dimilikinya. Unit swasta, BUMN, 

serta lembaga lainnya seperti dana pensiun dapat menginvestasikan dana berlebih 

yang dimilikinya di pasar modal. Investasi dimaksud dilaksanakan dengan cara 

membeli instrumen keuangan yang terdiri dari saham dan instrumen lainnya yang 

diperdagangkan di pasar modal.9 Pasar modal menjembatani kebutuhan unit 

pemilik dana dengan unit yang membutuhkan dana yang bersifat jangka panjang 

dan melalui intermediasi yang dilakukannya pasar modal menciptakan efisiensi 

perekonomian nasional. Ciri-ciri yang menarik dari pasar modal adalah 

kemampuannya untuk menjembatani kepentingan waktu yang berbeda-beda di 

antara pemilik modal dengan emiten. Keseimbangan antara kedua kepentingan 

tersebut diciptakan dengan cara menjaga likuiditas dari setiap surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal.  

Hal yang membedakan pasar modal Indonesia dengan yang ada di negara 

lain adalah bahwa pasar modal Indonesia memiliki ciri khas dibandingkan dengan 

yang ada di negara lainnya. Pasar modal Indonesia menjangkau visi dan misi yang 

                                                             
9 Instrumen keungan lainnya tersebut dapati beruta tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak 
investasi kolektif, kontrak berjang atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Lihat pasal 1 ayat (5) 

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
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menyangkut segi-segi idealisme, yakni pemerataan pendapatan melalui 

pemerataan kepemilikan saham perusahaan-perusahaan sehingga menjadi milik 

masyarakat luas. Sehingga I Nyoman Tjager mengatakan bahwa:10 “pasar modal 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilisasi ekonomi nasioal ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal diyakini mempunyai peran 

strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha 

menengah dan kecil. Di sisi lain, pasar modal merupakan wahana investasi bagi 

masyarakat pemodal kecil dan menengah.” 

Selain itu ternyata di dalam proses emisi dan pembelian saham oleh 

investor ternyata masih sering di dapatkan banyak jenis pelanggaran kejahatan 

Pasar Modal atau yang sering kita sebut (market crime) , yang pertama adalah 

manipulasi pasar, perkembangan harga saham yang terjadi di lantai Bursa Efek 

mencerminkan faktor teknikal dan fundamental atas harga saham emiten. 

Kemajuan dan kemunduran usaha akan menyebabkan naik dan turunnya harga 

saham yang diperdagangkan di lantai Bursa. Investor atau pemodal sangat 

berkepentingan untuk mengamati setiap perkembangan saham emiten mengigat 

setiap terjadinya pergerakan saham akan mempengaruhi kepentingan ekonomi 

investor tersebut. Praktek yang tergolong sebagai manipulasi pasar merupakan 

perbuatan yang tergolong menciptakan suatu bentuk perdagngan yang bersifat 

semu, menyesatkan dan mengelabui pihak-pihak lainnya yang terdorong akibat 

                                                             
10 I Nyoman Tjager, Pasar modal Indonesia dan wewenang bapepam dalam kepailitan, dalam : “ 
penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utanng, 

editor Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hal. 569. 
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perbuatan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari praktek semcam ini adalah 

kerugian dan perdagangan yang berlangsung secara tidak normal dimana 

memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku kejahatan. Penipuan merupakan 

modus operasi yang dilakukan lebih dari satu pihak yang terlibat. Rangkaian 

kegiatan manipulasi pasar juga dapat mengandung praktek kejahatan pasar lainnya 

yaitu di mulainya dengan praktek memberikan informasi yang menyesatkan 

kepada pasar yang dilakukan oleh orang dalam emiten agar sasaran untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomis dari informasi orang dalam yang dimilikinya 

akan tercapai. Sehingga di dalam skripsi ini akan membahas dan menganalisis 

bagaimana seharusnya dan hak apa saja yang di dapatkan investor maupun calon 

investor agar dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan investor tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang membeli saham di 

pasar sekunder ditinjau berdasarkan hukum pasar modal Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor 

yang membeli saham di pasar sekunder di tinjau berdasarkan hukum pasar 

modal Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang penulis analisis dan bahas diharapkan dapat 

memberikan tambahan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu hukum bagi para pembaca secara spesifik di bidang Pasar 

Modal yang berkaitan dengan perlindungan apa saja yang 

didapatkan terhadap investor yang ingin bertransaksi di lingkungan 

pasar modal dengan tujuan berinvestasi. 

 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian yang penulis analisis dan bahas diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis dan sebagai tambahan referensi 

praktisi bagi pasar modal di Indonesia. 

 

1.5.      Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan penulis susun serta jelaskan dalam 

penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat 

membantu pembaca dalam mengetahui apa saja pembahasan yang akan dilakukan 

pada setiap bab di dalam skripsi ini. Sistematiika penulisan yang akan penulis 

berikan adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang bekenaan 

dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan secara umum 

berkenaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkesan 

dengan tinjauan teori serta tinjauan konseptual yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsi ini. 

Bab ini mengumpulkan landasan-landasan yang akan penulis 

gunakan untuk menunjang penelitian dengan skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian 

dari penelitian yang akan penulis lakukan dalam penyusunan 

skripsi ini. Dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan 

dengan jenis penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, 

pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang akan 

dilakukan penulis dalam penelitian yang akan penulis lakukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis serta membahas 

data-data yang penulis kumpulkan sebelumnya. Dalam bab ini, 

tinjauan teori serta tinjauan konseptual akan digunakan untuk 
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menunjang analisis dan pembahasan data yang akan dilakukan 

pada bab ini.  

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan serta 

saran terhadap analisis serta pembahasan terhadap data-data yang 

penulis kumpulkan yang penulis lakukan pada Bab IV. Bab ini 

sekaligus menutup penulisan dari penelitian yang penulis lakukan 

dalam skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


