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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia pada saat ini terbilang sebagai Negara berkembang yang menitik 

beratkan peningkatan pembangunan disegala bidang. Arah, tujuan, dan juga 

kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah menekankan pada segi pemerataan 

kepada pembangunan dan hasilnya serta usaha mencapai dari percepatan  

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagaimana didukung oleh stabilitas 

nasional yang mumpuni. 

Upaya dalam rangka untuk membangun perekonomian nasional yang 

tumbuh dengan stabil dan tidak statis, menciptakan keseimbangan pada semua 

sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh 

rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus 

diwujudkan dengan merata dan bisa menggerakan kegiatan perekonomian 

nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor 

nyata.1 Salah satu komponen yang terbilang penting pada sistem perekonomian 

nasional yang dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan yang 

menjalankan fungsi perantara bagi berbagai kegiatannya di dalam perekonomian 

nasional. 

Globalisasi dari kemajuan ekonomi telah menciptakan sebuah sistem 

keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar substansi sektor 

                                                             
1 https://www.kemenkeu.go.id/media/9980/pidato-menteri-keuangan-pengantar-dan-keterangan-
pemerintah-atas-kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal-ta-2019.pdf . 
Diakses pada tanggal 28 Maret 2020.  



2 
 

keuangan, baik dalam hal produk yang diciptakan maupun kepada 

kelembagaannya. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan 

kepemilikan di berbagai substansi sektor keuangan telah menambah kemajuan 

pada sisi transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem 

keuangan.  

Perkembangan dari dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan berhasil atau tidaknya dari pembangunan tersebut. Arah 

pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban dan keharusan dari 

pemerintah dalam memberikan pengarahan dan tuntunan dalam rangka 

pengembangan dunia usaha dan akan terciptanya iklim dari usaha yang baik yang 

nantinya akan mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi itu sendiri, juga 

merupakan kenyataan bahwa investasi dalam jumlah yang besar sangat diperlukan 

untuk pembiayaan pembangunan.2 

Keberhasilan dari pencapaian pembangunan nasional yang dilaksanakan 

oleh suatu negara mempunyai makna yang sangat luas dan juga dinamis. Di dunia 

luar sana, keberhasilan dari pembangunan suatu negara akan meningkatkan citra 

dan reputasi negara dimaksud dalam pergaulan antarnegara pada tataran 

internasional. Dengan keberhasilan pembangunan nasional tersebut, citra dari 

negara tersebut akan lebih baik dan negara yang dimaksud nantinya akan dapat 

menaikkan posisi tawarannya dalam menjalin suatu hubungan atau perikatan 

terhadap ekonomi dan perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya 

satu sama lain. Bagi bangsa Indonesia sendiri yang tengah giat-giatnya 

melaksanakan pembangunan nasional pada saat ini, keberhasilan pembangunan 

                                                             
2 Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keenam. Yogyakarta : UPP STIM 
YKPN. Halaman 3. 



3 
 

nasional merupakan suatu perwujudan dari niat luhur untuk menyejahterakan 

rakyat Indonesia yang telah dicita-citakan sejak jaman dahulu kala.3 

Dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional di suatu negara, 

diperlukan juga pembiayaan baik dari segi pemerintah dan juga dari segi 

masyarakat. Penerimaan pemerintah yang nantinya untuk membiayai 

pembangunan nasional dapat diperoleh dari penghasilan pajak dan juga tidak 

terluputkan dari penerimaan lainnya. Adapun masyarakat akan dapat memperoleh 

dana untuk berinvestasi melalui sisi perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar 

modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi pemerintah maupun 

swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau 

surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga 

swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat 

menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke 

masyarakat melalui pasar modal.4 

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang mempunyai 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara melakukan 

jual beli sekuritas. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek. Tandelilin mendefinisikan pasar modal sebagai pasar 

untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu 

                                                             
3 Sihombing, Jonker. 2009. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Bandung. P.T. Alumni. 
Halaman 22. 
4 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. Hukum Pasar Modal Di Indonesia. Jakarta. Sinar 
Grafika. Halaman 1. 
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tahun, seperti saham dan obligasi.5 Sedangkan Darmadji dan Fakhrudin 

mendefinisikan pasar modal sebagai tempat diperjual belikannya instrumen 

keungan jangka panjang, seperti utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, dan 

instrumen lainnya.6 

Berdasarkan kepada pengertian pasar modal dari sejumlah ahli tersebut, 

pasar modal sebagai penghubung antara investor sebagai pemodal dengan 

perusahaan atau institusi pemerintah. Investor adalah pihak yang mempunyai 

kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah membutuhkan 

dana untuk membiayai berbagai proyek yang dimiliki. Keberadaan pasar modal 

(capital market) membuat investor sebagai pihak yang mempunyai kelebihan dana 

dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan untuk 

mendapatkan imbalan (return).7 

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk 

mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar 

lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalaupun pada pasar lainya 

yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan 

sehari-hari, akan tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau 

dana dalam bentuk surat berharga.8 

Pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha 

mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, 

juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai 

                                                             
5 Dauhan, T. E. (2017). Pengaruhfaktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Pada 
Perusahaan Indeks Kompas 100 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
Bandung: Universitas Widyatama 
6 Ibid. 
7 Ibid 
8 Ibid 
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kelebihan dana.9 Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini terbilang 

berjalan amat pesat mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga diharapkan 

dapat bersaing secara sehat dan menyejajarkan diri dengan pasar modal 

internasional secara akomodatif yang sudah patut selayaknya mengacu kepada 

prinsip-prinsip peraturan dan praktik yang berlaku di dunia pasar modal 

internasional. 

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan, di samping 

pasar uang yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada 

umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu 

alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan.10 Di lain pihak dari sisi 

investor, pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk 

menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan 

nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya. 

Terkait pasar modal, Sunariyah menyebutkan empat jenis pasar modal, 

yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga dan pasar keempat. Berikut ini 

penjelasan dari masing-masing pasar: 11  

a) Pasar perdana adalah pasar modal yang memperdagangkan saham atau 

sekuritas lain yang dijual untuk pertama kali atau merupakan penawaran 

umum sebelum saham tersebut didaftarkan dalam bursa, dengan harga 

saham ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan. Menurut Mushawir 

pasar perdana merupakan penawaran saham dari perusahaan kepada 

                                                             
9 https://media.neliti.com/media/publications/281769-peran-dan-fungsi-pasar-modal-dalam-
pemba-21604981.pdf. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020. 
10 Nasarudin, Isran. 2014. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana. Jakarta. Halaman 1. 
11 Dauhan, T. E. (2017). Pengaruhfaktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Pada 
Perusahaan Indeks Kompas 100 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
Bandung: Universitas Widyatama. 
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masyarakat oleh suatu sindikasi penjaminan untuk pertama kalinya 

sebelum saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Mekanisme 

perdagangan adalah sebagai berikut: saham atau efek yang diterbitkan oleh 

perusahaan penerbit (emiten) akan ditawarkan pada investor oleh pihak 

penjamin emisi (underwriter) melalui perantara pedagang efek (broker-

dealer) yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini disebut 

dengan Penawaran Umum Perdana (IPO).  

b) Pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain 

diperjualbelikan secara luas, setelah diperdagangkan di pasar perdana, 

dengan harga saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

antara pembeli dan penjual. Besar permintaan dan penawaran dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Menurut Mushawir pasar 

sekunder merupakan pasar di mana efek atau saham yang telah dicatatkan 

dalam Bursa Efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberi kesempatan 

kepada investor untuk melakukan kegiatan jual beli pada saham yang 

tercatat di bursa setelah adanya penawaran perdana. Di pasar ini saham 

diperdagangkan dari satu investor ke investor lain. Perusahaan efek yang 

sudah memiliki izin sebagai Pedagang Perantara Efek di Bursa Efek 

Indonesia dapat melakukan aktivitas jual beli saham di bursa efek. 

Perusahaan efek melakukan aktivitas jual beli berdasarkan perintah jual 

atau beli dari investor. Setiap perusahaan memiliki karyawan yang disebut 

sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek yang memiliki wewenang untuk 

memasukkan semua perintah jual atau perintah beli ke sistem perdagangan 

di bursa efek.  
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c) Pasar ketiga merupakan tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di 

luar bursa. Bursa paralel adalah sebuah sistem perdagangan efek yang 

terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang 

diatur dan dilaksanakan oleh serikat pengawas pasar modal lembaga 

keuangan, dan dalam pasar ketiga tidak mempunyai pusat lokasi 

perdagangan.  

d) Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

merupakan pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang 

lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek.  

Menurut Mohamad Samsul manfaat pasar modal dapat dilihat dari tiga 

sudut pandang, yaitu sudut pandang perusahaan atau emiten, sudut pandang 

masyarakat dan sudut pandang pemerintah. Berdasarkan sudut pandang emiten, 

manfaat pasar modal terdiri dari;12 

1) sarana untuk mencari dana lebih besar dengan biaya lebih murah; 

2) memperbaiki struktur permodalan perusahaan, sehingga dapat menurunkan 

ketergantungan modal pinjaman dari perbankan; 

3) manajemen perusahaan yang tertutup menjadi manajemen terbuka, yang 

menguntungkan pemegang saham karena adanya transparansi; 

4) memperluas jaringan bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun luar 

negeri.  

Sedangkan berdasarkan sudut pandang masyarakat, manfaat pasar modal 

mencakup;13 

                                                             
12 Ibid 
13 Ibid. 
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1) sarana yang terbaik untuk berinvestasi dengan jumlah yang tidak terlalu 

besar bagi kebanyakan masyarakat; 

2) nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan yang tercermin pada 

meningkatnya harga saham yang menjadi capital gain; 

3) dapat sekaligus melakukan investasi dalam sejumlah instrumen untuk 

memperkecil risiko keseluruhan dan mengoptimalkan keuntungan.  

Dan berdasarkan sudut pandang pemerintah, manfaat pasar modal adalah;14 

1) sebagai sumber pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang 

menurunkan ketergantungan pada subsidi pemerintah; 

2) manajemen badan usaha menjadi lebih baik, karena adanya tuntutan untuk 

lebih profesional; 

3) meningkatkan pendapatan sektor pajak, penghematan devisa pembiayaan 

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. 

Bentuk investasi yang populer pada saat ini ialah dengan investasi melalui 

portofolio saham atau dengan kata lain indirect investment, yaitu investasi dengan 

menanamkan sejumlah modal dalam bursa saham di lantai bursa, yang kemudian 

pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang 

dalam kenyataannya akan membentuk dua komunitas pemegang saham publik. 

Perdagangan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan adalah dan surat-

surat berharga atau saham.  

Saham merupakan surat berharga yang mempunyai nilai dan juga sebagai 

bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam perusahaan. 

Saham berbentuk yang sama-sama kita ketahui pada saat ini ialah selembar kertas 

                                                             
14 Ibid. 
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yang menerangkan bahwa pemilik kertas merupakan pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Besarnya kepemilikan ditentukan oleh 

penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham yang sebelumnya 

berbentuk kertas telah mengalami digitalisasi dalam bentuk scriptless, transaksi 

perdagangan saham di pasar modal Indonesia saat ini di akomodir oleh PT. Bursa 

Efek Indonesia sebagai regulator atas transaksi dilakukan oleh pembeli dan 

penjual. 

Terdapat dua jenis saham yang diperdagangkan di bursa, yaitu saham biasa 

(common stock) dan saham preferen (prefered stock). Saham biasa (common 

stock) merupakan saham yang menempatkan pemiliknya di posisi yang paling 

junior dalam pembagian dividen dan hak kekayaan perusahaan jika perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Sedangkan saham preferen (prefered stock) merupakan saham 

yang mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena 

dapat menghasilkan pendapatan yang tetap, tetapi juga memiliki potensi untuk 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Dari kedua jenis 

saham tersebut, saham biasa merupakan jenis saham yang paling banyak 

diperdagangkan di pasar modal. 15 

Diawali dari mekanisme perdagangan saham di bursa efek yaitu tidak 

berhubungan langsung dengan masyarakat untuk pembukaan rekening efek.16 

Tetapi masyarakat terlebih dahulu berhubungan dengan perusahaan sekuritas 

sebagai anggota bursa.17 Pada perusahaan sekuritas itulah masyarakat akan 

                                                             
15 Indra Putri, N. (2014). Pengaruh Informasi Keuangan Terhadap Return Saham Pada 
Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2010-2012. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya 
16 https://www.idx.co.id/investor/mekanisme-perdagangan/. Diakses pada tanggal 28 Mret 2020. 
17 Ibid. 
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membuka rekening efek untuk melakukan transaksi perdagangan tersebut.18 

Kemudian perusahaan sekuritas tersebut membantu membuka saham rekening 

efek di kustodian sentral efek indonesia untuk pemisahan akun saham di 

kustodian sentral efek indonesia yang akan memberikan akses.19 Adapun fungsi 

dari kustodian sentral efek indonesia yaitu sebagai gudang dari pasar modal 

karena saham yang dibeli dari perusahaan sekuritas bukan sebagai tempat untuk 

penyimpanan saham tersebut yang kemudian disimpan di dalam kustodian sentral 

efek indonesia yang bertujuan agar investor dapat memantau saham yang dibeli 

melaui kustodian sentral efek indonesia tersebut.20 

Pada tahun 2012, Bapepam-LK yang pada saat ini menjadi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa jumlah investor di pasar modal 

Indonesia baru mencapai 363.094 investor, jumlah ini adalah sekitar 0,2% dari 

jumlah penduduk Indonesia. Persentase ini dinilai jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan negara dengan pasar modal yang lebih berkembang. Selain 

investor, jumlah emiten di pasar modal Indonesia sendiri juga masih termasuk 

tergolong rendah. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pasar modal di Indonesia 

sendiri relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara maju lainnya. 

Pertumbuhan ini didorong oleh perubahan kebijakan pasar modal yang diawali 

sejak tahun 2002 dengan transaksi pasar modal secara online trading. Ditambah 

dengan adanya sistem informasi fitur online trading bagi investor eceran. Hal ini 

lah yang dinilai semakin mendorong pertumbuhan transaksi pasar modal di 

                                                             
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Indonesia.21 Fakta bahwa online trading mulai berkembang sejak 2002, sangat 

mendukung dari relevansi permasalahan yang akan diangkat. 

Diawali tahun 2006, dimana fitur online trading bagi investor eceran mulai 

diterapkan, fitur ini dinilai mendorong peningkatan peran serta investor domestik 

untuk bertransaksi di pasar modal.22 Kemudahan dalam fasilitas sistem informasi 

online trading memungkinkan semakin banyak masyarakat untuk melakukan 

investasi di pasar modal. Mekanisme transaksi jual beli saham secara digital di 

pasar modal yang dinilai cukup memudahkan bagi investor eceran untuk menjadi 

bagian dari pasar modal Indonesia. Dengan metode digital, investor mempunyai 

fleksibilitas terhadap waktu dan geografis untuk melakukan transaksi dari mana 

pun dan kapan pun selama waktu buka pasar modal. Terutama dengan adanya 

kemudahan untuk memantau dari pergerakan harga saham selama tersedianya 

fasilitas akses internet tersebut. Bahkan transaksi itu juga dapat dilakukan secara 

real time, sehingga investor dapat melakukan eksekusi transaksi pada saham 

dengan cepat. 

Seiring dengan perkembangan dari zaman, perdagangan saham itu sendiri 

tidak lagi dilakukan dengan cara manual, akan tetapi kegiatan perdagangan saham 

yang terjadi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu 

dengan ditandainya kemajuan teknologi berbasis internet yang kemudian 

membuat transaksi perdagangan saham itu sendiri dilakukan melalui suatu media 

jaringan elektronik. Konsekuensinya ialah peraturan yang mengatur tentunnya 

harus mengikuti dan tetap update mengikuti mekanisme perdagangan saham di 

                                                             
21 Tarigan, R. E. (2013). Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap 
Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia. ComTech Vol.4 No. 2 Desember 2013: 803-811 
22 https://media.neliti.com/media/publications/165995-ID-peranan-sistem-informasi-dengan-
online-t.pdf. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020. 
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Indonesia tersebut yang cukup melalui suatu sistem transaksi elektronik. 

Kecanggihan teknologi dan informasi yang berkembang pada saat ini 

sebagaimana untuk mengharuskan pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan 

saham menyesuaikan aktivitas dan prosedurnya pada jalur kecanggihan teknologi 

dan juga informasi yang tertera pada saat ini. Dengan demikian perdagangan 

saham pada saat ini berjalan melalui suatu sistem otomatis yang disebut dengan 

Jakarta Automatic Trading System (JATS) yang sekarang diperbarui dengan 

sistem operasi JATS Next-G. 

Dengan adanya kemajuan pada sistem perdagangan saham tersebut, 

menjadikan faktor pendukung dari transaksi pelaksanaan perdagangan saham. 

Tentu saja ada upaya antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Antisipasi tersebut yaitu dengan adanya sistem lain yang dinamakan disaster 

recovery system yang prosedurnya bekerja ketika mesin dari Jakarta Automatic 

Trading System (JATS) bermasalah, maka akan otomatis diambil 

pengoperasiannya oleh disaster recovery system tersebut yang membuat 

perdagangan saham yang tadinya dikendalikan oleh sistem otomatis yang disebut 

dengan Jakarta Automatic Trading System (JATS) dipindah alihkan kepada 

sistem lain yang bernama disaster recovery system. 

Sistem online trading tersebut memberikan dampak positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia. Bursa Efek 

Indonesia terus berupaya menjaga pertumbuhan pasar modal Indonesia. Pada 

tahun lalu, BEI mencatat peningkatan jumlah investor saham sebesar 30% 

menjadi 1,1 juta investor saham berdasarkan investor identification (SID).23 

                                                             
23 https://investasi.kontan.co.id/news/lima-fakta-mengenai-target-yang-dicanangkan-bei-di-2020-
seperti-apa?page=all. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020. 
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Adapun jumlah investor yang tercatat dalam pasar modal meliputi investor saham, 

reksa dana, dan surat utang meningkat sebanyak 53% menjadi 2,4 juta SID pada 

2019, padahal pada tahun 2018 sebanyak 1,6 juta.24 Bursa Efek Indonesia 

memasang target pertumbuhan investor sebanyak 20% hingga 25% pada tahun 

ini.25 Trend tersebut perlu disikapi para pelaku pasar modal untuk memberikan 

infrastruktur yang memadai. Selain kemudahan, yang perlu diperhatikan adalah 

jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi secara digital 

yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat investor terhadap pasar 

modal.26 

Akhirnya kemudahan dalam pengoperasian pada sistem perdagangan 

saham tersebut membawa pengaruh yang signifikan kepada pengguna maupun 

pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem perdagangan saham tersebut. 

Perkembangan dan kemajuan pada sistem perdagangan saham tersebut merupakan 

suatu hal yang tidak bisa dilewatkan pada saat ini. Perkembangan tersebut juga 

pasti mempengaruhi pada aspek hukum yang mengatur dengan semestinya. Hal 

tersebut juga mengakibatkan terjadinya perubahan pada sisi kultur dalam 

permasalahan hukumnya yang kemudian menuntut kepada sebuah penyelesaian 

hukum yang mengarah kepada kepastian hukum. 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik maka terdapat penambahan jenis alat bukti di 

persidangan yakni informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dalam 

ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik tersebut dapat diketahui bahwa jenis data elektronik 
                                                             
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid.  



14 
 

memungkinkan menjadikan sebagai alat bukti yang sah. Sangat relevan kepada 

kemajuan pada sistem perdagangan saham tersebut, menjadikan faktor pendukung 

dari transaksi pelaksanaan perdagangan saham. Tentu saja ada upaya antisipasi 

jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jenis alat bukti di persidangan yakni 

informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti 

yang sah jika terjadi kesalahan pada transaksi perdagangan saham digital tersebut. 

Memang sejauh ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kepastian hukum terhadap 

bukti elektronik dan penyidikan bukti elektronik sesuai dengan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

menyatakan bahwa informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang 

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,dijamin keutuhannya, dan dapat 

dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sangat menarik 

untuk dikaji jika saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kesalahan 

pengoperasian sistem otomatis pada transaksi perdagangan saham tersebut lalu 

bukti elektronik dari transaksi elektronik di bursa digital itu menjadikan sebagai 

alat bukti yang sah yang dimana semua sistem perdagangan saham sudah 

memasuki era digitalisasi yang dimana semua dapat dioperasikan dengan instan 

menggunakan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka akan dibahas tentang 

bagaimana penerapan sistem perdagangan saham secara elektronik di Indonesia 

dibandingkan dengan Negara lain, khususnya Amerika Serikat serta Australia 

yang telah menerapkan system perdagangan saham elektronik, dan juga 

bagaimana penerapan pembuktian pada transaksi elektronik di dalam sistem 
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perdagangan saham dikaitkan dengan segala peraturan dan ketentuan yang 

mengaturnya di Indonesia yang kemudian dituangkan kedalam sebuah judul 

penulisan yakni Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Transaksi Elektronik 

Pada Sistem Perdagangan Saham Di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang didapatkan dalam penjelasan latar 

belakang di atas adalah : 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Bukti Transaksi 

Elektronik pada Sistem Perdagangan Saham di Indonesia ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan 

Bukti Transaksi Elektronik pada Sistem Perdagangan Saham di 

Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Penggunaan Bukti Transaksi 

Elektronik pada Sistem Perdagangan Saham di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Hukum Terhadap 

Penggunaan Bukti Transaksi Elektronik pada Sistem Perdagangan 

Saham di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Yang nantinya manfaat dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademik 
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Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

pemikiran dalam hukum khususnya terhadap pembuktian transkaksi elektronik 

pada sistem perdagangan di Indonesia yang dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang pembuktian transkaksi elektronik pada sistem perdagangan di Indonesia 

serta untuk bahan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Besar harapan agar penulisan ini dapat memberikan manfaat praktis, 

antara lain, dapat menjadi masukan dan ide kontribusi bagi pihak lain yang terlibat 

terhadap pembuktian transkaksi elektronik pada sistem perdagangan di Indonesia, 

termasuk advokat dan hakim serta praktisi hukum pada sistem perdagangan di 

Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis dalam format yang terbagi 

dalam lima bab sebagai berikut : 

Bab Pertama berisi pendahuluan yang merupakan gambaran atas latar 

belakang masalah, hingga mengerucut pada perumusan masalah penelitian berikut 

sub bab mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua membahas tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan 

teori dan landasan konseptual. 

Bab Ketiga berisi uraian mengenai metodologi penelitian, yang mencakup 

jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian disertai dengan sifat analisis 

dari penelitian. 
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Bab Keempat berisi analisis atas permasalahan hukum yang diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rumusan 

masalah tersebut. 

Bab Kelima sebagai bab penutup berisi kesimpulan atas seluruh hasil 

penelitian dan saran pemikiran hukum yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


