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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang apabila 

dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, 

dan sebagainya, hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pendidikan, 

kesehatan, politik, dan ekonomi di Indonesia memiliki standar yang relatif rendah 

dan masih jauh dari kata “sejahtera”. Meskipun demikian, perekonomian di 

Indonesia merupakan salah satu bidang yang mengalami pertumbuhan cukup pesat, 

ditandai dengan adanya kegiatan investasi di pasar modal. Terdapat 2 pengertian 

investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah penanaman 

uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan; yang kedua adalah jumlah uang atau modal yang ditanam. Investasi 

sendiri terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu investasi langsung (Direct Investment), di 

mana pemilik dana secara langsung terlibat dalam kegiatan penanaman modal1 dan 

investasi tidak langsung (Indirect Investment), di mana pemilik dana tidak perlu 

hadir secara fisik dan tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan penanaman 

                                                           
1 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan UU 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Jakarta: PT. Raharja Grafindo Persada, 

2007), hal. 12 
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modal karena tujuan utama dari investasi jenis ini adalah membeli saham untuk 

dijual kembali dalam pasar modal.2  

Pada penelitian ini, investasi yang akan penulis bahas adalah investasi tidak 

langsung di mana pasar modal berperan penting. Dalam menjalankan kegiatan 

ekonomi, setiap pelaku ekonomi tentunya memerlukan dana untuk berinvestasi, 

pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan yang baik bagi masyarakat, 

swasta, dan pemerintah.3 Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pasar modal, 

mari kita memahami terlebih dahulu apa itu pengertian pasar modal. Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya akan 

disebut UUPM) pasal 1 angka 13, pengertian pasar modal adalah: 

“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.” 

Istilah pasar modal yang terdapat dalam UUPM di atas menguraikan pengertian 

pasar modal secara menyeluruh di mana disebutkan aktivitas dalam pasar modal 

berkaitan dengan jual-beli efek dan penawaran umum dengan kata lain pihak yang 

dapat mencatatkan efek di pasar modal juga terbatas hanya kepada perusahaan 

terbuka (perusahaan publik), kemudian dalam melakukan aktivitasnya terdapat juga 

pihak-pihak lain. 

                                                           
2 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 13 
3 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hal. 1 
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 Pasar Modal atau dalam istilah bahasa inggris disebut dengan Capital 

Market, menurut NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations) pengertiannya adalah: 

Traditionally, this has referred to the market for trading long-term debt 

instruments (those that mature in more than one year). That is, the market 

where capital is raised. More recently, capital markets is used in a more 

general context to refer to the market for stocks, bonds, derivatives and other 

investments.4 

Definisi ini memiliki makna bahwa secara konservatif, pasar modal merujuk kepada 

pasar di mana terdapat kegiatan jual beli atas instrumen utang yang bersifat jangka 

panjang. Sedangkan pada saat ini, istilah pasar modal merujuk kepada pasar untuk 

investasi berupa saham, bond (obligasi), bentuk-bentuk derivatif dan investasi 

lainnya. 

 Dengan demikian, pasar modal berarti suatu pasar di mana aktivitas jual beli 

dana yang bersifat jangka panjang yang merupakan utang maupun bukan utang. Di 

mana dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk 

obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan bukan utang (modal 

sendiri) biasanya berbentuk saham.5 Pasar modal berperan sebagai wadah yang 

mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of 

                                                           
4 Definition of Capital Market, diakses dari 

<http://www.nasdaq.com/g00/g00/investing/glossary/c/capital-market.>, Pada tanggal 7 Juni 2017 

pukul. 01.39 
5 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2001), hal. 10 

http://www.nasdaq.com/g00/g00/investing/glossary/c/capital-market
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fund), di mana kedua pihak tersebut melakukan aktivitas jual beli efek. Dapat kita 

lihat, kegiatan investasi di pasar modal sudah terjadi sejak Indonesia masih dibawah 

penjajahan Belanda dan dari tahun ke tahun pasar modal di Indonesia selalu 

berupaya untuk memperbaharui sistem teknologi kegiatan di bursa efek yang dapat 

dilihat dari adanya penggunaan JATS (Jakarta Automated Trading Systems)6 sejak 

tahun 1995 kemudian diperbaharui dengan JATS-NextG sejak tahun 2009 , 

perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) aktivitas jual beli efek dapat 

dilakukan jarak jauh (remote trading). Hal ini tentu membuktikan bahwa kegiatan 

investasi di pasar modal semakin lama semakin bertambah peminatnya dan dengan 

adanya pembaharuan dari segi teknologi berarti pasar modal selalu berusaha untuk 

mencapai dan mempermudah para peminatnya, agar kegiatan investasi berjalan 

lancar dan efektif. Melihat banyaknya pihak yang tertarik untuk berinvestasi di 

pasar modal maka perlu diuraikan peran dan fungsi pasar modal itu sendiri sebagai 

berikut: 

1. Sarana Menyimpan 

Pasar modal dapat dijadikan sebagai sarana alternatif untuk menyimpan uang 

selain di bank. Menyimpan uang yang dimaksud disini adalah dengan membeli efek 

pada saat harga efek murah dan menjual kembali efek tersebut saat harga efek 

tinggi. Dengan melakukan ini, investor bisa mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar dibandingkan dengan menyimpan uang di bank yang tingkat suku bunga nya 

                                                           
6 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Op. Cit., hal. 11 
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cenderung kecil, selain itu menyimpan uang melalui pasar modal memiliki resiko 

yang lebih kecil jika dikaitkan dengan resiko penurunan mata uang. 

2. Sarana Memupuk Kekayaan 

Aktivitas jual beli efek yang dilaksanakan dalam pasar modal merupakan 

salah satu cara untuk memupuk kekayaan. Membeli efek ketika harga efek tersebut 

rendah dan menjualnya kembali ketika harga efek tinggi, tentu investor 

mendapatkan keuntungan dari margin harga beli dan harga jual tersebut. Dengan 

aktivitas inilah, kekayaan investor dapat dilipatgandakan. 

3. Fungsi Likuiditas 

Pasar modal memiliki fungsi likuiditas, di mana harta kekayaan investor yang 

disimpan dalam bentuk efek sangat mudah dan dapat sewaktu-waktu dikonversi 

menjadi uang jika dibandingkan dengan harta kekayaan lain. Misalnya, investor 

memiliki aset berupa sebidang tanah ketika suatu waktu investor memerlukan uang 

dan ingin menjual tanah tersebut, tentu proses penjualan hingga mendapatkan uang 

tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat jika dibandingkan dengan proses 

jual beli efek dalam pasar modal. 

4. Fungsi Kredit 

Pasar modal memiliki sumber dana yang tidak terbatas karena dana-dana 

yang ada berasal dari berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, dana pensiun, 

reksa dana, serta individu-individu yang kaya raya. Investor yang memerlukan dana 

dapat menjual efek yang bersifat utang dan pihak yang membeli efek tersebut 
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kemudian dapat dikatakan sebagai kreditor, dan terciptalah hubungan kredit antara 

investor yang menjual efek (debitor). 

Memiliki peran dan fungsi yang telah penulis uraikan diatas menjadikan pasar 

modal sebagai wadah untuk mendapatkan dana dan keuntungan secara efektif, 

sehingga sudah sewajarnya banyak pihak yang ingin melakukan aktivitas jual beli 

di pasar modal. Selain sebagai sumber dana yang tak terbatas, pasar modal juga 

dapat merangkul seluruh pihak yang membutuhkan tanpa terkecuali, seperti 

pemerintah, perusahaan swasta, serta individu-individu masyarakat. Oleh karena 

itu, kegiatan pasar modal di Indonesia harus diatur secara jelas dan tepat agar dapat 

berjalan dengan tertib dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan berbagai 

pihak. Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya akan 

disebut UUPM). 

Dengan kaidah peraturan tersebut diharapkan kegiatan pasar modal dapat 

menjadi tertib dan aman, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pihak-pihak 

yang mengakali dan menggunakan celah-celah kelonggaran yang terdapat dalam 

hukum pasar modal di Indonesia dan masih banyak terjadi kejahatan dalam pasar 

modal. Insider trading (perdagangan orang dalam), penipuan dan manipulasi pasar 

adalah contoh dari jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dalam bidang pasar 

modal. Dalam insider trading terdapat 3 unsur utama yaitu adanya orang dalam, 

informasi perusahaan yang bersifat rahasia dan material, serta adanya perdagangan 
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saham oleh pihak orang dalam.7 Sedangkan perbedaan antara tindak pidana 

penipuan dan manipulasi pasar adalah terletak pada akibat dari tindakan tersebut. 

Dalam tindak pidana penipuan, terdapat informasi atau keadaan yang bukan 

sebenarnya, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan tanpa menimbulkan akibat kepada pasar sedangkan dalam tindak 

pidana manipulasi pasar, pasar yang termanipulasi akan mengakibatkan harga 

saham yang ada menjadi semu sehingga dapat merugikan banyak pihak.8 Melihat 

banyaknya karya tulis, skripsi, tesis, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang telah 

membahas insider trading dan penipuan, penulis melihat jenis kejahatan manipulasi 

pasar lebih sedikit peminat yang ingin membahasnya. Padahal jika kita perhatikan, 

banyak tindakan yang dapat tergolong ke dalam manipulasi pasar namun belum 

diatur secara jelas di Undang-Undang. Saat ini, UUPM yang mengatur mengenai 

manipulasi pasar terdapat pada pasal 91 yang berbunyi: 

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan 

mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.” 

Pasal 92 yang berbunyi: 

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, 

dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak 

langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun 

                                                           
7 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: 

Harvarindo, 2000), hal. 111 
8 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 148 
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dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan 

Efek.” 

Dan Pasal 93 yang berbunyi: 

“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau 

memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan 

sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan 

dibuat atau keterangan diberikan: 

a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

pernyataan atau keterangan tersebut secara materiil tidak benar atau 

menyesatkan; atau 

b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan 

kebenaran materiil dan pernyataan atau keterangan tersebut.” 

Serta yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan terhadap tindak 

pidana manipulasi pasar terdapat dalam Pasal 104 yang berbunyi: 

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” 

Tindak pidana manipulasi pasar pada dasarnya adalah kegiatan yang 

menciptakan gambaran semu dengan melakukan transaksi perdagangan efek semu 

dan menyebarluaskan informasi yang menyesatkan. Secara singkat, kita dapat 

melihat bahwa informasi memegang peranan penting dalam tindak pidana 
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manipulasi pasar dan prinsip keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk upaya 

dari pemerintah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di pasar modal. Pasal 

91, Pasal 92 dan Pasal 93 hanya mengatur manipulasi pasar secara luas dan terkesan 

lemah karena tidak mengatur secara rinci, sedangkan dengan adanya perkembangan 

zaman tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan berbeda-beda caranya dan 

sulit untuk diidentifikasi sehingga dapat lolos dengan tidak melanggar pasal-pasal 

tersebut. Dan jika penulis perhatikan, UUPM belum mengatur secara rinci 

mengenai tindakan – tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai 

manipulasi pasar. Tindak pidana manipulasi pasar yang ada di Indonesia sebagian 

besar merujuk kepada peraturan pasar modal internasional. Maka berdasarkan dari 

hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam penelitian yang berjudul 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR 

DALAM KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penulis menyadari topik yang diangkat dalam penelitian ini cukup luas, oleh 

karena itu untuk mempermudah pembaca dalam memahami, maka berikut tolak 

ukur yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana proses terjadinya tindak pidana manipulasi pasar dalam 

kegiatan pasar modal di Indonesia? 

2. Bagaimana perbandingan pengaturan terhadap manipulasi pasar di 

Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kegiatan pasar modal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami tentang permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya tindak pidana 

manipulasi pasar dalam kegiatan pasar modal di Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan antara pengaturan 

manipulasi pasar di Indonesia dengan Amerika Serikat. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Segi Ilmu Pengetahuan/Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban berupa 

pengetahuan dan pemahaman mengenai “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM 

KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA”. 

2. Segi Aplikasi/Praktis 

a. Sebagai referensi bagi karya tulis ilmiah lainnya. 

b. Sebagai sumber ilmiah yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat-pejabat, pemerintah serta 

instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan manipulasi pasar 

dalam pasar modal. 

d. Untuk membantu para praktisi atau para pihak penegak hukum pasar 

modal agar dapat mempermudah dalam menangani kejahatan manipulasi 

pasar. 

e. Untuk membantu pengusaha, investor dan masyarakat agar dapat 

memahami tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai 

manipulasi pasar dalam pasar modal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi ke dalam 

lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang: 

BAB I Pendahuluan: 
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Latar Belakang, memuat fakta-fakta yang menjadi titik tolak dalam 

merumuskan masalah penulisan dan mengemukakan alasan penentuan 

masalah.  

Rumusan Masalah, menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang dibahas. 

Tujuan Penelitian, menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dan 

menjawab rumusan masalah. 

Manfaat Penelitian, kontribusi hasil penulisan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Sistematika Penulisan, menggambarkan dan menjelaskan secara singkat isi 

tulisan yang dibagi ke dalam lima bab. 

BAB II Tinjauan Pustaka: 

Tinjauan Pustaka, pemaparan beberapa pengertian manipulasi pasar, konsep, 

hukum yang mengatur, jenis kejahatan manipulasi pasar, serta pihak-pihak 

dalam penegakan hukum terhadap praktek manipulasi pasar dan lain-lain 

yang dianggap perlu dan relevan dengan pokok masalah. 

BAB III Metode Penelitian: 

Dijabarkan tentang jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data yang digunakan dalam laporan 

penelitian ini. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis: 

Penelitian, mengidentifikasi dan menjawab rumusan masalah. 
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Analisis , mengkaji dan mengaitkan teori, konsep, pengaturan yang dianggap 

perlu untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dibahas. 

BAB V Kesimpulan dan Saran: 

Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian dari analisis secara jelas dan 

tepat. 

Saran, menyampaikan pendapat dan opini penulis terhadap fakta – fakta yang 

sudah ada untuk semakin meningkatkan hal yang positif dan mengurangi hal 

yang negatif. 

  


