
Fakultas Hukum UMA: Materi Kuliah: Hukum Pasar Modal

1

HUKUM PASAR MODAL

Sejarah Perkembangan Pasar Modal di IndonesiaPasar modal telah lama ada di bumi nusantara tercinta ini. Hal tersebut ditandaidengan berdirinya Bursa Efek pertama yang dibentuk pemerintah HindiaBelanda di Batavia pada tahun 1912. Karena didirikan oleh pemerintah HindiaBelanda maka tentu saja bursa tersebut diperuntukkan bagi kepentinganpemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia.
Perkembangan pasar modal Indonesia, dapat dikelompokkan ke dalam
beberapa periode, yaitu:

Masa PenjajahanPada abad ke-19 dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia,pemerintah Hindia Belanda membangun perkebunan secara besar-besaran.Pengembangan perkebunan dan perdagangan pada umumnya memerlukanpembiayaan yang cukup besar. Salah satu sumber pendanaan diperoleh dari parapenabung yang sebagian besar orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Untukmenghimpun dana tersebut pengusaha-pengusaha Hindia Belandamendirikan Vereniging voor de Effecten di Batavia dan sekaligus memulaiperdagangan Efek pada tanggal 14 Desember 1912.Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham/obligasi perusahaanperkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakinberkembangnya pasar modal Batavia tersebut, kemudian bursa Efek dibuka jugadi Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1Agustus 1925.Ketika suhu politik di Eropa meningkat pada awal tahun 1939, PemerintahHindia Belanda memusatkan perdagangan Efek di Jakarta, dan menutup bursaEfek di Semarang dan Surabaya. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, bursa Efekdi Jakarta juga ditutup pada tanggal 10 Mei 1940.
Masa Orde LamaPada tahun 1949 pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan RepublikIndonesia, dan pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan Obligasi RepublikIndonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali Bursa EfekIndonesia dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya Efek-Efek ke luar negeri.Pada tahun 1958 kegiatan bursa terhenti akibat inflasi dan keadaanperekonomian yang tidak menentu.
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Masa Orde BaruPerekonomian Indonesia pada masa orde lama mengalami tingkat inflasisebesar 650% pada tahun 1966, kemudian mengalami penurunan menjadi24,75% pada tahun 1969 saat mulai dicanangkan Rencana Pembangunan LimaTahun I (REPELITA I). Repelita I memerlukan dana yang cukup besar, untuk itukepada masyarakat dianjurkan untuk membiasakan diri menabung(Deposito, Tabanas, Taska).Pengerahan dana melalui masyarakat yang bersifat jangka pendek melalui pasaruang dinilai sangat berhasil. Dengan keberhasilan tersebut pemerintah mulaimelakukan persiapan-persiapan untuk membentuk pasar modal.Pada tahun 1976 pemerintah mengaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia yangdidahului dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), BadanPembina Pasar Modal, dan PT Danareksa melalui Keppres No. 52 tahun 1976,yang mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknispasar modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977 Pasar Modal Indonesia secara resmidiaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya go public dan perdagangansaham PT Semen Cibinong.Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursayang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automated Trading System (JATS),sebuah sistem perdagangan otomasi yang menggantikan sistem perdaganganmanual pada 22 Mei 1995. Sistem yang tergolong modern tersebut dapatmemfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebihmenjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistemperdagangan manual.
Masa Orde Reformasi hingga saat iniWalaupun ekonomi Indonesia mengalami kinerja yang tidak menggembirakanseiring dengan berlangsungnya krisis ekonomi, namun pasar modal mampubertahan dan secara bertahap mampu mengalami perbaikan dan pertumbuhan.Sepanjang era ini, terdapat beberapa pencapaian antara lain: penerapan sistemperdagangan tanpa warkat (scripless trading), percepatan sistem penyelesaian(settlement) dari 4 hari (T+4) menjadi lebih singkat yaitu 3 hari (T+3), sistemperdagangan jarak jauh (remote trading), pengembangan instrumenderivatif dan lain-lain.
Pengertian Pasar ModalPada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagaiinstrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalambentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang
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diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasikonvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call).Di dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar
modal dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutandengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yangberkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yangberkaitan dengan Efek. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan presidenNo. 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalahBursa Efek seperti yang dimaksud dalam undang-undang No. 15 tahun 1952.Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yangditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkansurat berharga yang dikategorikan efek adalah saham, obligasi serta surat buktilainnya yang lazim dikenal sebagai efek.
Manfaat Pasar ModalManfaat melakukan investasi di pasar modal dapat dipandang dari sisipemodal (yang membeli sekuritas) dan dari sisi emiten (yang menerbitkan
sekuritas).Dari sisi emiten, keberadaan pasar modal diperlukan sebagai suatu alternatifuntuk menghimpun dana eksternal jangka panjang tanpa menggunakanintermediasi keuangan. Di samping itu, pasar modal memungkinkan perusahaanmenghimpun dana dalam bentuk equity.Kebutuhan akan dana ini menjadi makin besar kalau kegiatan perusahaan-perusahaan mengalami peningkatan. Salah satu indikator peningkatankegiatan bisnis adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank kepadaperusahaan- perusahaan. Sayangnya sektor perbankan, hanya dapatmemberikan dana dalam bentuk kredit. Dalam teori keuangan dijelaskan bahwapenggunaan utang yang terlalu besar justru dapat meningkatkan biaya modalperusahaan. Dengan kata lain, untuk menurunkan biaya modal, perusahaanmungkin suatu saat perlu menambah modal sendiri. Pasar modalmemungkinkan perusahaan menghinpun dana dalam bentuk modal sendiri.Bagi pemilik dana (pemodal), keberadaan pasar modal sangat diperlukansebagai alternatif untuk melakukan investasi pada financial aset. Dengankeberadaan pasar modal, tersedia berbagai finansial asset dengan risiko yangberbeda-beda. Pemodal dapat memilih finansial asset sesuai dengan preferensirisikonya. Sejauh berlaku hubungan yang positif antara risiko dan tingkatkeuntungan, pemodal bersedia memilih investasi yang lebih berisiko kalaumereka dapat nengharapkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
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Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah:1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usahasekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal.2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehinggamemungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasimemberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapatdiperhitungkan.3. Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatunegara.4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakatmenengah.5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakaniklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemenprofesional
Jenis Pasar ModalDalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitupasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel.Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek olehperusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursaefek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaanyang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdanaberakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efektersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarikantara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapatmemenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkanbagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursaefek.Bursa paralel merupakan pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yangmenerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukanmelalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh PersatuanPerdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE).
Fungsi Pasar ModalPada dasarnya terdapat 2 fungsi utama pasar modal, yaitu:(1) sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan, dan
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(2) sebagai sarana berinvestasi bagi para pemodal.Keberadaan pasar modal banyak memberikan manfaat bagi perusahaan.Perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untukmendapatkan modal. Dengan tambahan modal yang diperoleh, perusahaan dapatmelakukan berbagai kebutuhan investasi seperti membuat pabrik baru,membeli mesin, penambahan cabang, membayar utang, menambah modal kerja,dan berbagai kebutuhan perusahaan lainnya.Perusahaan dapat menerbitkan obligasi atau saham melalui pasar modal. Sahamdan obligasi yang diterbitkan tersebut dibeli oleh para pemodal sehinggaperusahaan dapat memperoleh dana baru yang selanjutnya digunakan untukberbagai kebutuhan perusahaan.Jumlah dana yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal umumnya dalamjumlah besar. Nilainya dapat berupa nilai ratusan miliar hingga mencapai triliunrupiah. Berbeda dengan perusahaan meminjam dana dari bank dimanadana yang diperoleh umumnya diberikan secara bertahap (atau dalambeberapa termin pencairan), sementara di pasar modal, perusahaanmemperoleh dana tersebut secara sekaligus. Kegiatan perusahaan menerbitkansaham atau obligasi di pasar modal disebut penawaran umum atau sering puladisebut go public.Fungsi ke-2 pasar modal yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untukberinvestasi. Dengan adanya pasar modal, maka para pemilik modalatau investor dapat memperdagangkan surat berharga yang ada di pasar modal.Dengan memegang atau memperdagangkan surat berharga tersebut, parapemilik dapat memperoleh berbagai keuntungan.Investasi, dapat diartikan sebagai komitmen pemilik modal untuk menempatkandana pada obyek investasi tertentu dengan harapan mendapatkankeuntungan. Dalam kehidupan modern, masyarakat semakin banyak memilikipilihan dalam melakukan kegiatan investasinya. Berbeda dengan masyarakattradisional, istilah ‘investasi’ lebih identik dengan menyimpan uang secaratradisional seperti menyimpan uang di bawah bantal, menaruh uang di suatutempat tertentu agar tidak ada orang yang melihat, atau identik denganmelakukan pembelian emas, sawah, atau tanah. Pada masyarakat modern,investasi tidak hanya sebatas pembelian rumah, atau deposito saja,namun kegiatan investasi sudah berkembang sangat luas. Perkembangan itudapat dilihat dari timbulnya beberapa obyek investasi yang ada sekarang ini,seperti bisnis bagi hasil pertanian atau agribisnis, jual beli mata uang asing atauvalas, jual beli saham atau obligasi, dan beragam obyek investasi lainnya.



Fakultas Hukum UMA: Materi Kuliah: Hukum Pasar Modal

6

Dimasa kini, dalam melakukan suatu Investasi, penempatan dana yang ada tidakcukup dilakukan hanya sebatas satu atau dua obyek investasi saja, namun danatersebut disebar pada sekumpulan obyek investasi atau yang lebih dikenaldengan istilah pengelolaanportofolio; contoh sederhana misalnya investasi dilakukan melaluibeberapa obyek investasi seperti deposito, saham, obligasi, properti dan lain-lain.Dari penjelasan diatas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa:Investasi merupakan komitmen untuk menempatkan dana pada satu ataubeberapa obyek investasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungandimasa mendatang atau untuk mempertahakan nilai dana tersebut.
Profesi Penunjang Pasar ModalLembaga/perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh Emiten dalamrangka penawaran umum. Pihak tersebut antara lain:1. Akuntan Publik, yang banyak berperan dalam penyajian informasikeuangan perusahaan baik yang akan maupun telah go public.Dalam suatu penawaran umum, akuntan mempunyai tugas utama untukmelaksanakan audit atas laporan keuangan emiten menurut standar audityang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Audit tersebut diperlukan agardiperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas darisalah saji yang material. Akuntan dalam hal ini, bertanggung jawabpenuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan yang diauditnya.Seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan pintu utama untukmenilai kinerja suatu perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang sedangmelakukan penawaran umum, sehingga opini Akuntan akan memberikansuatu keyakinan bagi pihak lain atas laporan keuangan yang diterbitkanemiten tersebut.2. Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat aktaperubahan anggaran dasar emiten.Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahananggaran dasar emiten, dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris jugaberperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjianantar penjamin emisi efek dan perjanjian dengan agen penjual.Dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjianperwaliamanatan dan perjanjian penanggungan.
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3. Konsultan Hukum, adalah ahli hukum yang memberikan dan menanda-tangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Dalam prosesgo
public, konsultan hukum berfungsi untuk memberikan pendapat dari segihukum (legal opinion) mengenai keadaan emiten.Dalam suatu penawaran umum Konsultan Hukum bertugas untukmemberikan opini dari segi hukum (legal opinion). Konsultan Hukumbertugas untuk melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang adamengenai emiten.Pendapat Konsultan Hukum mencakup pemeriksaan atas:Anggaran dasar emiten beserta perubahannyaIjin usaha emitenBukti pemilikan/penguasaan harta kekayaan emitenPerikatan oleh emiten dengan pihak lainPerkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten danpribadi pengurus perseroan.Dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pendapat Konsultan Hukum tersebutagar investor mendapat pendapat/opini dari pihak ketiga bahwa emiten yangtengah melakukan penawaran umum tersebut tidak bermasalah dari sisihukum.4. Penilai (appraiser), adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalammenentukan nilai wajar suatu aktiva suatu perusahaan.Dalam suatu emisi, penilai berperan untuk menentukan nilai wajar aktivatetap perusahaan bersangkutan.5. Penasihat Investasi (investment advisor), yaitu lembaga atau peroranganyang memberikan nasihat kepada emiten atau calon emitenberkaitan dengan berbagai hal. Pada umunya berkaitan dengan masalahkeuangan, seperti nasihat mengenai struktur modal yaitu menyangkutkomposisi utang dan modal sendiri.

Unsur-Unsur Insider Trading Menurut Uu Pasar ModalPasar Modal memiliki dua sisi.
Pertama, ia mengandung sisi positif, yaitu sebagai salah satu alternatif penggalangan dana
masyarakat yang memungkinkan emiten, untuk kemudian, menyalurkannya ke dalam kegiatan-
kegiatan usaha yang produktif, sehingga terbuka luaslah pengembangan usaha yang jauh lebih
besar.
Kedua, ia juga mengandung sisi negatif, yaitu dimungkinkan adanya peluang bagi pelaku
kejahatan, baik langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di
Pasar Modal melalui jalan tidak sah (ilegal). Jalan yang tidak sah itu dapat dikategorisasikan
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sebagai tindakan “perdagangan orang dalam” atau secara luas dikenal dengan istilah “insider
trading”. Insider trading dapat diterjemahkan sebagai perdagangan efek (jual maupun beli) yang
dilakukan seseorang dan atau sekelompok orang dengan dasar informasi atau fakta material yang
telah diketahuinya terlebih dahulu sebelum informasi tersebut diinformasikan kepada publik,
dengan tujuan mendapatkan keuntungan jalan pintas (short swing profit) di Pasar Modal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah melarang
kejahatan insider trading melalui Pasal 95, namun pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang
apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur insider trading itu? Pasal 95 hanya
menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi
orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: (a) emiten atau perusahaan
publik dimaksud, atau (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi efek dengan emiten atau
perusahaan publik yang bersangkutan. Dari ketentuan Pasal 95 UUPM itu, sebenarnya dapat
diderivasi beberapa unsur, bahwa insider trading dikatakan terjadi apabila telah terpenuhi tiga
unsur. Pertama, adanya orang dalam. Kedua, informasi orang dalam itu bersifat material dan
belum dipublikasikan kepada publik. Ketiga, adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam
berdasarkan informasi tersebut.
Masalah ini harus diperjelas, karena insider trading adalah kejahatan yang sulit dibuktikan, karena
yang menjadi objek kejahatan ini ialah informasi yang tidak dapat diketahui dengan kasat mata,
sehingga kejelasan tentang unsur-unsur tersebut dapat menjadi ukuran
benarnkah insider trading itu sesungguhnya terjadi atau tidak.
Pertama, adanya orang dalam. Unsur orang dalam berarti merujuk kepada subjek hukum
pelaku insider trading. Pelaku yang dilarang insider trading itu terdiri dari: (a) Komisaris,
direktur, atau pegawai emiten; (b) pemegang saham utama emiten; (c) orang perorangan yang
karena kedudukan atau profesinya (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) atau karena
hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik, memungkinkan orang tersebut
memperoleh informasi; atau (d) pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak menjadi pihak-
pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas. Dilarangnya pribadi-pribadi tersebut didasari
pemikiran bahwa orang dalam tersebut karena kedudukan atau fungsinya, terbuka
kemungkinkan memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal ini,
karena pihak-pihak tersebut bekerja atau sedang memiliki hubungan kerja, sehingga mereka
memiliki akses untuk mengetahui kejadian atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam perusahaan
tersebut. Publik sebagai pemegang saham tidaklah mudah untuk memperoleh informasi-informasi
tersebut, sehingga yang terjadi adalah ketimpangan informasi yang diketahui publik dibandingkan
dengan informasi yang dimiliki orang dalam. Dengan dasar informasi yang dimiliki secara tidak
sah itu, maka pihak orang dalam memiliki dasar dan perhitungan yang matang untuk melakukan
perdagangan yang tidak fair terhadap efek-efek yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan,
karena mereka memiliki segala informasi yang belum tentu dapat diketahui oleh publik. Oleh
karena itu, orang-orang dalam yang demikian ini memang rasional harus dikenakan sanski
pelarangan untuk transaksi yang demikian. Diaturnya ketentuan larangan transaksi ini adalah
dalam rangka menciptakan suatu keadaan pasar yang wajar dan efisien, dengan memperhatikan
keadilan informasi terhadap seluruh pelaku pasar di Pasar Modal.
Kedua, adanya informasi orang dalam yang bersifat material dan belum
dipublikasikan kepada publik. Yang dimaksud dengan Informasi material itu adalah
informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat
mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau
pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi atau fakta tersebut (Pasal 1 angka 7
UUPM). Yang dimaksud dengan Informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek itu
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adalah yang dapat langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab naik dan
turunnya harga efek di bursa efek, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan harga
efek di Pasar Modal. Harga efek akan bergerak dengan naik dan turun berkorelasi dengan akan
dilakukannya aksi korporasi (corporateaction) emiten, di antaranya berupa penggabungan usaha,
pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham, atau
pembagian deviden saham, pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya, perolehan atau
kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan pengendalian
atau perubahan penting dalam manajemen, penggantian wali amanat, pengumuman pembelian
kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang dan lain-lain. Dengan demikian, maka tidak
semua informasi adalah material, tetapi informasi yang telah diatur di dalam Peraturan
Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada
Publik adalah yang termasuk material. Di samping itu informasi-informasi material sebagaimana
dipaparkan di atas belum dipublikasikan kepada publik, namun telah diketahui oleh orang dalam
perusahaan lebih dahulu, sehingga terjadi informasi yang asimetri (tidak seimbang) dengan
pemegang saham publik lainnya. Adanya informasi yang demikian ini, disebabkan publikasi yang
belum disampaikan kepada publik, yang juga memiliki hak untuk mengetahuinya, tetapi telah
dimanfaatkannya terlebih dahulu oleh orang dalam. Potensi terjadinya insider trading sangat besar
dan berkonsekuensi merugikan pemegang saham publik.
Ketiga, adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan
informasinyatersebut. Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan atau aksi insider
trading dengan dasar informasi yang belum dipublikasikan ke publik. Hal ini berarti bahwa
transaksi tersebut jelas memang dimotivasi atau didorong oleh karena adanya pengetahuan orang
dalam tersebut terhadap informasi-informasi yang sifatnya material yang memang belum dimiliki
publik. Berangkat dari informasi yang material tersebut, pihak orang dalam kemudian dapat
memutuskan apakah akan melakukan penjualan atau pembelian (perdagangan efek) terhadap
sejumlah efek yang publik belum mengetahuinya. Dalam hal informasi tersebut adalah bagus,
maka insider akan segera menaikan harganya, sehingga investor akan segera memutuskan untuk
membeli pada harga yang rendah, sedangkan sebaliknya apabila informasi tersebut adalah
merupakan informasi yang tidak bagus yang berpotensi dapat menurunkan harga atas efek, maka
investor akan dengan segera menjual pada saat harga yang cukup tinggi sebelum pada akhirnya
harga efek tersebut mengalami penurunan kembali. Ilustrasi yang demikian memperlihatkan
bahwa motif utama kejahatan atau tindak pidana insider trading ini adalah dilatarbelakangi untuk
memperoleh keuntungan dengan modus operandi memanfaatkan informasi yang belum terbuka
umum (kondisinya akan berbeda apabila informasi telah dipublikasikan untuk publik). Besar
kemungkinan yang membocorkan informasinya adalah berasal dari orang dalam emiten itu
sendiri. Yang menjadi tidak adil adalah tidak adanya fair and equal treatment informasi kepada
pemegang saham lainnya yang juga menjadi stakeholders perusahaan sesungguhnya.
Insider trading adalah tindak pidana yang tidak hanya mengandalkan kepada penguasaan
informasi semata, tetapi melainkan kemampuan untuk membaca situasi Pasar Modal serta
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan
informasi seperti ini tidak mudah dibuktikan. Untuk itu, dalam rangka memaksimalkan sanksi
pidana yang telah pasal 104 UUPM, yaitu bahwa 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), maka kemampuan aparat hukum
menyajikan alat-alat bukti telah terjadinya insider trading, sangat perlu ditingkatkan.
Kesulitan itu juga karena ketiga unsur Pasal 95 UUPM harus terpenuhi secara
akumulati. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku tindak kejahatan ini
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tidak dapat dianggap melakukan kejahatan insider trading. Untuk itu, urgensi pengetahuan,
pemahaman dan penguasaan terhadap unsur-unsur insider trading tidak boleh dianggap sebelah
mata. Bahkan dapat dikatakan menjadi mutlak adanya. Jika tidak, maka upaya menindak
kejahatan insider trading bagaikan menegakkan benang basah, yakni melakukan pekerjaan
penegakan yang mustahil dapat berhasil dilaksanakan. (***)


