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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

INVESTOR DI BURSA EFEK INDONESIA 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggung jawab 

Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap 

Investor Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 

memberikan perlindungan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal, Peraturan otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.07/2013, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Kesemua aturan 

tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini 

investor tentang pemenuhan hak-haknya serta dalam upaya untuk memberikan 

perlindungan secara preventif maupun represif 

Kata Kunci: Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan 

Hukum terhadap Investor 

 

  

 

ABSTRACT 

RESPONSIBILITY OF AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES IN 

PROVIDING LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN INDONESIA 

STOCK EXCHANGE 

The purpose of this study is to determine the roles and responsibilities of 

the Financial Services Authority in Providing Legal Protection Against Investors 

In Indonesia Stock Exchange. This research is normative law research. The results 

of this study indicate that the Financial Services Authority provides legal 

protection against Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, 

Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Regulation of the 

Financial Services Authority 1 / POJK.07 / 2013, Regulation of the Service 

Authority Finance No. 1 / POJK.07 / 2014. All these rules provide legal protection 

to consumers in this case investors about the fulfillment of their rights and in an 

effort to provide protection in a preventive and repressive 

Keywords: Responsibility of the Financial Services Authority, Legal 

Protection of Inves 
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RINGKASAN 

TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

INVESTOR DI BURSA EFEK INDONESIA 

Oleh: Lalu Ahmad Rendi Praditia 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab 

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

investor di Bursa Efek Indonesia. Perlindungan konsumen oleh Otoritas 

Jasa Keuangan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang otoritas 

Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menggantikan peran dan fungsi 

dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk melakukan 

pengawasan aktifitas di pasar modal.   

pembentukan lembaga jasa keuangan yang bernama Otoritas Jasa 

Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan yang di singkat OJK. Undang-undang tentang 

otoritas jasa keuangan pada dasarnya memuat tentang organisasi dan tata 

kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan 

terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis 

produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa 

keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat 

kesehatan dan pengaturan prudensial serta pengaturan tentang jasa 

penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainnya yang menyangkut 
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transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri 

yaitu undang-undang tentang perbankan, pasar modal, usaha 

peransurasian, dana pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang 

terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. 

Secara umum tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap investor yaitu: Memberikan 

informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik sektor 

jasa keuangan, Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan 

kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, 

Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa 

Keuangan juga menjalankan berbgai fungsi yakni fungsi regulasi, fungsi 

monitoring dan evaluasi, dan fungsi pengawasan. 

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap 

Investor denga menggunkan perlindungan hukum preventif dan represif, 

perlindungan hukum preventif Otoritas Jasa Keuangan ini berupa 

dikeluarkankannya beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan 

bentuk perlindungan hukum represif yaitu dengan pemberian sanksi, baik 

sanksi secara administrasi, sanksi secara perdata, dan sanksi secara pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang 

tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia 

ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang 

menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami 

perkembangan ekonomi yang pesat. Untuk menunjang perkembangan 

tersebut maka diperlukan beberapa usaha yang harus ditempuh untuk 

memajukan perekonomian di indonesia, salah satu cara tersebut yaitu 

dengan melalui penanaman modal atau investasi.  

Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu 

negara dimana pasar modal dapat menunjang ekonomi negara yang 

bersangkutan. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian 

suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, 

sebagai sarana bagi 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, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain.  

  Melalui pasar modal para investor dapat memilih obyek investasi 

yang beragam dengan tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang 
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beragam pula dimana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi 

pula tingkat pengembaliannya. Sedangkan bagi para penerbit (issuers atau 

emiten) melalui pasar modal mereka dapat mengumpulkan dana jangka 

panjang untuk menunjang kelangsungan usaha. 

 Pasar modal sebagai sarana investasi merupakan sebagai langkah 

untuk kedepannya dalam mengembangkan aset yang dimiliki. Menurut 

Agus Budiarto menyatakan bahwa : 

“Investasi telah merupakan suatu cara yang di tempuh masyarakat 

(investor) di dalam melipatgandakan harta yang dimilikinya tentu saja 

melalui investasi yang memberikan keuntungan yang tinggi. Oleh 

karena itu di dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti 

sekarang ini, tidak lazim lagi orang menyimpan harta yang dimiliki 

hanya tertanam di lahan investasi yang tidak memberikan return 

(penghasilan) yang tinggi atau yang tidak memadai. Apalagi 

memberikan harta tersimpah dirumah dengan tidak memberikan 

keuntungan apa apa.
1
 

 

 

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu 

tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan yang dapat menciptakan 

kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian 

serta memberikan kesejahteraan sosial secara adil keseluruh rakyat 

indonesia maka pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan 

secara komprehensip dan mampu menggerakan perekonomian nasional 

yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh kesuluruh sector riel 

dari perekonomian masyarakat indonesia. Salah satu sistem komponen 

penting dalam sistem perekonoian nasional yang dimaksud adalah sistem 

                                                             
1
 Agus Budiarto, Hukum Pasar Modal, diterbitkan Oleh Bagian Hukum Bisnis 

Universitas Mataram, Mataram, 2016, hlm.  1 
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keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi 

intermediasi bagi kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. 

Selanjutnya menurut M. Irsan Nasarudin menyatakan Bahwa : 

 

“Setiap tahun pemerintah mendorong peningkatan kemajuan pasar modal 

yang modern setara dengan yang ada di  negara-negara lain. Pada 

awalnya Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) merupakan badan 

yang multi fungsi, pelaksana kegiatan di pasar modal, melakukan 

pemeriksaan, penyidikan dan penjatuhan sanksi. Perkembangan 

selanjutnya pemerintah memutuskan untuk menetapkan bapepam 

sebagai regulator dan penegak hukum di pasar modal demi peningkatan 

kualitas penerapan dan penegakan pengaturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional.
2
 

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum 

bagi semua pihak yang terkait dalam melakukan kegiatan dibidang pasar 

modal. Pembuatan peraturan pelaksanaan oleh Bapepam didasarkan pada 

amanat UUPM, kebutuhan dan respon terhadap perkembangan pasar 

modal. Perkembangan pasar modal dan peraturan adalah dua realitas yang 

harus seiring berjalan dengan perkembangan pasar modal dunia. 

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari. Kewenangan 

Bapepam sejak keluarnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK yang bertujuan untuk 

mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta 

melindungi kepentingan pasar modal dan masyarakat.
3
 

                                                             
2
 M. Irsan Nasarudin et. All., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada 

Media Grup, Cet.1., Ed.7, Jakarta, hlm.2 
3
 Rusdin, Pasar Modal, cet. II, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 12 
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Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai 

pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa. 

Menurut Rusdin menyatakan bahwa : 

“Perubahan fungsi bapepam memiliki dampak positif. Bapepam dapat 

berkonsentrasi pada fungsi pengawasan, pembuatan peraturan, dan 

penegakan hukum. Pasar modal berkembang baik dan semakin baik 

dengan bagusnya tingkat pertumbuhan ekonomi indonesia. 

Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal yang marak berakhir 

pada tahun 1997, karena bencana krisis moneter terjadi. Krisis hebat 

dibidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian 

merambah sector rill. Nilai saham-saham perusahaan merosot drastis. 

Saat itu, bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar 

modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilainya 

sahamnya turun, potensi ruginya besar dan pendapatannya turun. 

Akibatnya, pasar modal indonesia mengalami koreksi hebat 

menyesuaikan diri dari krisis. Perkembangan pasar modal pada saat 

krisis menunjukkan adanya perkembangan jumlah emiten yang layak 

tampilan di papan utama bursa, harga saham anjlok, indeks harga 

saham yang turun terus, investor asing berkurang, perusahaan 

sekuritas asing pergi. Sektor rill tidak mampu bertahan, nilai saham-

saham perusahaan terbuka turun drastis.
4
 

 

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya 

kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan inovasi financial telah 

menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling 

terkait antar sub sektor keuagan baik dalam hal produk ataupun 

kelembagaan.
5
 Disamping itu, adanya lembaga jenis keuangan yang 

memliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan 

(konglomerasi) telah menambah komplesitas transaksi dan interaksi antara 

lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 

                                                             
4
 Ibid, hlm. 3 

5
 Agus Budiarto, Op.Cit, hlm. 3 
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Selanjutnya dengan adanya permasalahan lintas sektoral di sektor 

jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya 

perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem 

keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga 

pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan 

hal di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur perorganisasian 

lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 

di kawasan sektor keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar 

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga 

jasa keuangan lainnya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang 

khusus dibentuk berdasarkan  UU Nomor 21 Tahun 2011. Aturan ini 

menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh  kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4) 

menjelaskan bahwa, lembaga-lembaga yang akan berada di bawah 

pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pergadaian (PT 

Pegadaian), lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 

lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang 
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menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu 

penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.
6
 

Selanjutnya dalam Pasar Modal sendiri, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) didirikan untuk menggantikan tugas dan fungsi dari  Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan 

terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan 

Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK. 

Fungsi Bapepam demikian itu adalah fungsi-fungsi yang juga 

dimiliki oleh  pasar modal di negara-negara lain di dunia. Kewenangan 

yang diberikan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal  Pasal 3 dan 4 adalah kewenangan yang sesuai standar dan prinsip 

pasar modal global. 

Selain mengambil alih tugas Bapepam-LK dan Bank Indonesia, 

pembentukan OJK juga menjadi respon atas perkembangan sektor jasa 

keuangan. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya sistem 

informasi, sistem komunikasi dan teknologi didalam perbankan dan pasar 

modal di Indonesia, sehingga pemerintah harus melakukan perombakan 

total terhadap sistem pengawasan  yang berhubungan dengan sistem 

keuangan sehingga menjadi semakin kompleks dan jauh lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

                                                             
6
 Indonesia, Undang-Indang No 21 Tahun 2011 Tentang  Otoritas Jasa Keuangan, LN No. 

111, Pasal 1 ayat (4) 
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Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi dari pengawas 

kegiatan pasar modal, Bapepam diberikan kewenangan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, dan atau 

mencoba melakukan sesuatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar 

Modal.
7
 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat 

dengan catatan penambahan kelas menengah nampaknya juga 

meningkatkan potensi kejahatan di bidang investasi. Investasi fiktif marak 

ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan investasi fiktif kepada 

masyarakat. Masyarakat yang sedang giat-giatnya menginvestasikan 

hartanya kadang kurang awas dan waspada. Hal ini disebabkan antara 

ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

keuangan, khususnya investasi, berpacu dengan ketamakan untuk 

memperoleh keuntungan atau return sebanyak-banyaknya dengan usaha 

dan modal sekecil-kecilnya. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya 

disebut dengan OJK, sebagai lembaga yang independen dan bebas dari 

campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan 

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan 

yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi fiktif yang sedang 

berkembang saat ini di Indonesia. 

                                                             
7
 Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 3. Kencana 

Prenada Media Grup, Jakarta,2003,  Hlm. 117 
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Dalam suatu investasi, tanggung jawab OJK sangat diperlukan 

untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor 

itu sendiri dalam melasanakan kegiatan investasi, dalam undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam 

Pasal 6 sampai Pasal 9 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK , 

tidak di jelaskan bentuk tanggung jawab dari OJK terhadap konsumen 

dalam hal ini investor sebagai konsumen, dalam Pasal 9 ayat (3) hanya 

dijelaskan tugas dan wewenang dari OJK yaitu melakukan pengawasan, 

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,  dan tindakan lain 

terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan disektor jasa keuangan. Dalam pasal tersebut tidak 

dijelaskan bentuk tanggung jawab OJK terhadap konsumen dalam hal ini 

investor. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di 

Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap Investor di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap Investor di Bursa Efek Indonesia? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Beradasarkan permasalahan di atas, maka penelitian mempunyai beberapa 

tujuan dan manfaat, yaitu : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam 

melindungi investor di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa 

Keuangan Terhadap Investor di Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum 

dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum bisnis dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas dan kaitannya dengan tanggung 

jawab otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap investor di bursa efek indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi hukum dalam 

memecahkan masalah masalah hukum yang berkaitan dengan OJK 

di Bursa Efek Indonesia. 

c. Manfaat Akademis 

Penelitian ini menjadi prasyarat untuk menyelesaikan studi di 

fakultas hukum Universitas Mataram pada tingkat S1 (strata satu) 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mencegah agar pembahasan tidak terlalu luas dan agar 

penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta lebih 

terarahnya di dalam melakukan penelitian ini diperlukan pembatasan 

dalam ruang lingkup pembahasan penelitian. Adapun ruang lingkupnya 

menitik beratkan pada tanggung jawab otoritas jasa keuangan dalam 

memberikan perlindungan terhadap investor di bursa efek indonesia dan 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan 

terhadap investor di bursa efek indonesia. 

 

E. Orisinalitas Penelitian 

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, 

dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema 

pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi pernah dilakukan oleh 

beberapa mahasiswa berikut ini : 

1. Abdurrahman Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, pada tahun 2017 yang berjudul „Tanggung Jawab Otoritas 

Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Jasa Keuangan Perbankan‟. Perbedaan penelitian ini 

dengan yang  penulis lakukan adalah terletak pada subjek hukum dan 

rumusan masalah yang di angkat, dimana pada penelitian ini yang 

menjadi subyek hukumnya adalah konsumen jasa perbankan, 

sedangkan penulis yang menjadi subyek adalah investor di Bursa 
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Efek Indonesia. Di dalam rumusan masalahnya penulis di atas 

mengkaji tentang perlindungan hukum OJK terhadap konsumen jasa 

perbankan dan sedangkan yang penelitian yang saya lebih meneliti 

bentuk perlindungan hukum OJK terhadap investor di BEI. 

2. Raden Pandji Dandi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2017 yang berjudul 

„Analisis Yuridis Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam 

Upaya Pengawasan Bank”. Dalam penelitian ini penulis Meneliti 

tetang bentuk, fungsi, asas, dan aturan-aturan yang lebih di tekankan 

pada OJK sebagai lembaga independen dalam mengawas perbankan. 

Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan secara khusus peran 

fungsi dan wewenang OJK hanya dalam sektor pengawasan terhadap 

perbankan, dalam penelitian ini juga permasalahan yang dibahas 

lebih menekankan pada upaya-upaya OJK dalam melakukan 

pengawasan terhadap sektor perbankan. 

3. Mirza Nindya Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 

Airlangga, pada tahun 2016 yang berjudul „Pengawasan Otoritas 

Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pengguna 

Jasa Perbankan‟. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

permasalahan yang dibahas lebih menjelaskan secara rinci tentang 

Lembaga Perbankan yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa 

Keuangan dan fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai 

penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
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keseluruhan kegiatan di sektor keuangan perbankan maupun non 

perbankan. Permasalahan yang diangkat juga lebih khusus 

membahas tentang perlindungan konsumen pada jasa perbankan.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal 

        Dalam tatanan bahasa indonesia kata pasar modal mempunyai arti 

sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dalam aktifitas 

pasar modal baik penjual maupun pembeli tidak dapat bertemu langsung 

atau tidak ada transaksi langsung, kegiatan transaksinya melibatkan 

pihak-pihak lain.
8
 

 Dalam Undang-Undang Pasar Modal disebut sebagai lembaga-

lembaga profesi penunjang kegiatan pasar modal, yang ditransaksikan 

adalah efek (berbentuk sertifikat) yang berfungsi bagi si penjual 

merupakan bukti pelepasan modal perusahaannya kepada masyarakat 

yang bagi si pembeli merupakan juga bukti bahwa si penjual telah 

menyertakan dananya dalam perusahaan yang telah melepaskan sebagian 

modal perusahaan kepada masyarakat. 

   Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan 

efek.
9
 

  Pasar modal diperlukan sebagai wadah untuk mempertemukan 

antara investor dengan pihak emiten atau perusahaan yang melakukan 

penawaran umum dalam rangka mencukupi dana yang dibutuhkannya. 

                                                             
8
 Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, PT Anem Kosong 

Anem , Jakarta, 2001, hlm. 3 
9
 Ibid, hlm 5 
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Dana tersebut dibutuhkan oleh perusahaan untuk beragai rencana kerja 

yang telah diterapkan seperti : melakukan ekspansi, penambahan 

maintence, pelunasan hutang atau sebagainya. Sedangkan bagi investor 

dasar keinginan memberikan sebagian dananya kepada perusahaan 

dengan tujuan melipatgandakan dana yang dimiliki melalui keuntungan 

yang diperoleh dari penyertaan modal tersebut. 

Dalam menjalankan tugasnya, pasar modal mempunyai visi yaitu 

menjadi pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu 

mendorong, mengawasi dan memelihara pasar modal sehingga berdaya 

saing global dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. 

Sedangkan misi dari pasar modal yaitu untuk menciptakan pasar modal 

yang teratur, wajar dan efisien guna menunjang perekonomian nasional, 

menciptakan iklim kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh 

pembiayaan bagi modal dalam melakukan alternatif investasi, dan 

mewujudkan lembaga independen yang berkualitas internasional dan 

selalu memperbaharui dan mengembangkan diri. 

            Bursa efek atau juga disebut bursa saham merupakan 

sebuah pasar yang berhubungan dengan aktifitas pembelian dan 

penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek 

tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama 

permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah.
10

 Biasanya 

terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun 

                                                             
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 

16:46 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek
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perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, 

karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik, yang 

memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. 

 Bursa efek merupakan wadah tempat bertemunya para broker dan 

dealer untuk melakukan jual beli efek, karena itu umumnya di luar negri 

bursa efek diselenggarakan oleh swasta bahkan pemeliknya adalah para 

broker dan dealer itu sendiri. 

 Sedangkan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal yang dimaksud dengan bursa efek adalah, “Bursa Efek 

merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan 

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”.
11

 

 Selanjutnya di dalam pasar modal ada beberapa pihak yang terkait 

dalam melakukan transaksi, para pelaku utama dalam pasar modal adalah 

perusahaan yang kan melakukan penjualan saham (emiten) dan pembeli 

atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan 

oleh emiten. Para pelaku utamanya antara lain emiten, perantara emisi, 

badan pelaksana pasar modal, bursa efek, perantara perdagangan efek 

dan investor. 

 Pihak-pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan 

transaksinya, perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh 

seorang anggota, sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam 

                                                             
11

 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, LNRI No. 64 

Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 ayat (4) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_elektronik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pialang_saham
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pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang, seperti halnya dalam 

setiap pasar bebas, memengaruhi harga saham. 

         Bursa efek adalah suatu pihak yang menyelenggarakan sistem 

atau sarana dan prasarana untuk mempertemukan penawaran dan 

permintaan efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek 

diantara mereka. Bursa efek juga sebuah pasar yang berhubungan dengan 

pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa 

tersebut, bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang 

merupakan sumber utama dari permodalan eksternal bagi perusahaan dan 

pemerintah. 

     Selama ini kata bursa sering terdengar di perdagangan saham. 

Istilah Bursa sendiri memiliki pengertian yang sama dengan kata Pasar, 

di mana merupakan tempat untuk memperjualbelikan barang. Kata pasar, 

lazim digunakan untuk pasar tradisional dan pasar konvensional yang 

melibatkan produk secara fisik. Perbedaannya, kata bursa justru  

digunakan untuk tempat jual beli sebuah produk yang tidak melibatkan 

fisik, Saham dan Obligasi contohnya. 

            Dalam menjalankan kegiatan di pasar modal khususnya Bursa 

Efek Indonesia, terdapat perusahaan efek, perusahaan efek adalah pihak 

yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamain Emisi Efek atau pihak 

yang membantu perusahaan yang ingin melakukan penerbitan efek, 

Perantara Perdagangan Efek atau pihak yang membantu investor 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_bebas
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berinvestasi di instrumen efek seperti saham, dan Manajer Investasi atau 

pihak yang mengelola dana dari investor yang kemudian dikelola dalam 

sebuah portofolio efek.
12

  

            Perusahaan efek yang dapat melakukan kegiatan jual beli efek 

haruslah tercatat sebagai Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang 

Efek (PPE) yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai 

hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai 

dengan peraturan Bursa Efek. 

            Setiap negara tentu memiliki Bursa Efeknya masing-masing, di 

Indonesia sendiri kita mempunyai Bursa Efek Indonesia atau dikenal 

dengan sebutan IDX (Indonesian Stock Exchange). Bursa Efek Indonesia 

adalah lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa, 

artinya bursa efek Indonesia bertugas memfasilitasi perdagangan efek di 

Indonesia. Secara umum sebenarnya pasar modal adalah pasar abstrak 

dan pasar kongkrit. Secara abstrak pasar modal tempat 

diperdagangkannya efek berupa dana-dana jangka panjang. Dari segi 

kongkrit perdagangan efek di beursa efek.
13

 

Jenis-jenis produk dalam bursa efek Surat-surat berharga yang 

diperjualbelikan dalam pasar modal ( bursa efek ) meliputi: 

1. Comon Stocks (Saham biasa) adalah tanda bukti 

penyertaan/kepemilikan seorang dan atau badan usaha dalam 

                                                             
12

 Ibid 
13

 Khairandy Ridwan, Hukum Pasar Modal, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.4 



18 
 

suatu perusahaan. Saham biasa ini tidak mempunyai kelebihan 

hak dari jenis saham lainya. 

2. Preferen Stock (Saham preferen) adalah saham yang 

mempunyai hak utama dalam bagian keuntungan atau hak-hak 

lain seperti hak mendapat bagian dalam pembubaran Perseroan 

Terbatas. 

3. Bond (obligasi) adalah surat berharga yang menyatakan bahwa  

pemilik kertas tersebut membeli hutang perusahaan yang 

menerbitkan obligasi. Atau surat tanda bukti hutang bagi 

perusahaan yang menerbitkannya. 

4. Mutual Fund (Reksadana) adalah merupakan alternatif 

investasi para pemodal yang memiliki kemampuan dan waktu 

yang terbatas/khususnya pemodal kecil yang tidak mampu 

menghitung resiko atas investasinya. 

5. Right adalah merupakan surat berharga di mana pemodal diberi 

hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. 

Kebijakan ini dilakukan untuk menambah saham yang beredar 

guna menambah modal perusahaan. 

6. Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada harga 

dan waktu yang sudah ditentukan.
14

 

 

 Bagi suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, akan selalu 

mengoptimalkan peran pasar modal, karena pasar modal memiliki 

banyak manfaat bagi suatu negara, manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia 

usaha.  

2. Sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten.  

3. Menambah lapangan pekerjaan. 

                                                             
14

 Mudjiyono, Investasi Dalam Saham dan Obligasi Dalam Meminimalisasi Resiko 

Sekuritas Di Pasar Modal Indonesia, (Jurnal STIE Semarang ), 2012, hlm 5 
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4. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan 

dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan 

diversifikasi investasi dan likuiditas  

5. Membuka iklim keterbukaan bagi dunia usaha.  

6. Menciptakan iklim perusahaan yang sehat karena keterbukaan, 

penyebaran kepemilikan dan profesionalisme. 

7. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai kepada lapisan 

masyarakat menengah.  

8. Memberikan wahana investasi bagi investor.
15

 

 

        Bursa efek memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat 

bertemunya investor dan pencari modal. Orang-orang yang berkerja di 

bursa efek seperti BEI ataupun Wall Street biasanya memiliki kehidupan 

yang super sibuk, tetapi memiliki penghasilan yang luar biasa yang sulit 

dicapai dengan pekerjaan biasa. 

Dalam hukum investasi hal investor yang diatur dalam hukum 

investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status 

investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan 

investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang 

berasal dari luar negeri sedang investor domestik merupakan penanam  

modal dari dalam negeri.
16

 

          Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang 

penanaman modal di indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

                                                             
15

 Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal 

Syariah, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 32 
16

 Salim HS, Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2008,hlm. 11 



20 
 

2007 Tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya 

mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian penanaman 

modal langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik 

modal secara langsung dalam kegiatan penanaman modal.
17

 

 Penanaman modal secara langsung ini dilakukan baik berupa 

mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, dengan melakukan 

kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, dengan 

mengkonvensikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam 

perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, 

dengan memberikan lisensi, dan lain-lain 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

  Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa “ OJK 

adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas 

dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut disebutkan bahwa otoritas 

jasa keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugasnya dan kedudukannya 

berada di luar pemerintah, jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh 

pemerintah (independen).
18

 

                                                             
17

 Ana Rokhmatussa, suratman, Hukum Investasi Dan Pasar Modal, cet.II, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm. 4 
18

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

LN No. 111 Tahun 2011, Pasal 1 
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     Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status 

kelembagaan OJK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya, sehingga, secara yuridis bebas dari campur 

tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 

undang-undang OJK. 

  Indenpedensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara 

perorangan pimpinan OJK mempunyai kepastian masa jabatan dan tidak 

dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang tegas diatur dalam 

undang-undang OJK. Di samping itu untuk mendapatkan kepemimpinan 

pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga 

mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. 

Awal pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) berawal dari 

adanya keresahan dari beberapa pihak dalam fungsi pengawasan bank 

Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu 

perkembangan industri sektor jasa keuangan, dan amanat Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia pasal 34. Pasal 34 

Undang-Undang No 3. Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan 

respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak 

sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. 

   Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain makin 

kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala 

konglomerasi perusahaan jasa keuangan. Disamping itu, jasa keuangan 

adalah pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank 
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sentral setalah gagal dalam mengawasi sektor perbankan, kegagalan 

tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada 

tahun 1997, sejumlah bank pada massa tersebut di akuidasi. 

  Oleh karena itu wajar apabila lembaga ini melibatkan 

perkwikalan dari unsur unsur dua otoritas tersebiut secara ex-officio. 

Keberadaan ex-officio ini juga dimaksudkan dalam koordinasi , kerja 

sama dan harmonis kebijakan dibidang fiscal dan moneter. Keberadaan 

ex-officio ini juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya 

kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan 

internasional, kebutuhan koordinasi dan pertukaran informasi dalam 

rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan, untuk 

mewujudkan kordinasi, kerjasama dan harmonisasi dalam kebijakan yang 

baik, lembaga jasa keuangan harus merupakan bagian dari sitem 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang berinteraksi secara baik dengan 

lembaga-lembaga negara dan pemerintah lainnya dalam mencapai tujuan 

dan cita-cita kemerdekaan indonesia yang tercantum dalam konstitusi 

negara Republik Indonesia, indenpedensi lembaga jasa keuangan 

tercermin dalam kepemimpinan otoritas jasa keuangan.  

   Secara orang perorangan Otoritas Jasa Keuangan memiliki 

kepastian masa jabatan yang tidak dapat diberhentikan kecuali memenuhi 

alasan yang secara tegas diatur di dalam undang-undang yang mengatur 

tentang lembaga jasa keuangan yang meliputi mekanisme seleksi 

transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu 
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panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri dari pemerintah, Bank 

Indonesia, dan sektor jasa keuangan.
19

 

  Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga keuangan 

jasa keuangan memiliki asas-asas sebagai berikut. 

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan weweanang 

dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan 

keadilan dalam setiap penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. 

c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta 

memajukan kesejahteraan rakyat. 

d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan 

tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan otoritas jasa 

keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap 

hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk 

rahasia sebagai mana di tetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

e. Asas profesional, yakni asas yang mengutamakan keahlian 

dalam pelaksaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan 

dan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan 

perundang-undangan. 

f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-

nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan dalam 

penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. 

g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari setiap penyelenggaraan kegiatan 

Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan 

kepada publik.
20

 

 

  Sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas-asas diatas, lembaga 

jasa keuangan harus struktur dengan prinsip “check and balance”. Hal ini 

diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi tugas 
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dan wewenang serta pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisioner 

melalui pembagian tugas yang jelas pencapaian terbentuknya lembaga 

jasa keuangan. Tugas dewan anggota komisioner meliputi bidang tugas 

terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, 

edukasi perlindungan konsumen serta fungsi, tugas dan wewenang 

pengawasan untuk sector perbankan, pasar modal, peransurasian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
21

. 

   Berdasarkan latar belakang, pemikiran dan aspek tersebut di atas 

maka dibentuklah lembaga jasa keuangan yang bernama Otoritas Jasa 

Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan yang di singkat OJK. Undang-undang tentang 

otoritas jasa keuangan pada dasarnya memuat tentang organisasi dan tata 

kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan 

terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-

jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga 

jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat 

kesehatan dan pengaturan prudensial serta pengaturan tentang jasa 

penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainnya yang menyangkut 

transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri 

yaitu undang-undang tentang perbankan, pasar modal, usaha 

peransurasian, dana pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. 
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  Sebagaimana ditentukan dalam Bab XIII Pasal 55 ayat (1) 

Undang-Undang OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 

keuangan di sektor pasar modal yang dilaksanakan oleh badan pengawas 

pasar modal (Bapepam) beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

  Otoritas jasa keuangan atau OJK ini di bentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, Meliputi : 

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel 

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil 

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

termasuk memberikan perlindungan terhadap pelanggan dan 

kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai 

bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Perlindungan 

terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan.
22

 

    Dengan tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung 

kepentingan di sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu 

meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu 

menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya 

manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa 

keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. 
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses pada tanggal 24 april 

2018, pukul 06:19 Wita 

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan


26 
 

3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum 

  Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan 

sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi sesuatu 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).
23

 

  Tanggung jawab secara umum dapat dibagi tiga macam, masing-

masing accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab 

dalam arti accountability adalah tanggung jawab yang ada kaitannya 

dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus 

mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya. Tanggung jawab 

dalam arti responsability adalah tanggung jawab dalam arti hukum 

publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran 

maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi oleh atasannya. 

Sedangkan tanggung jawab dalam arti liabilty adalah tanggung jawab 

hukum menurut hukum perdata. Kewajiban utuk membayar ganti 

kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat 

perbuatan pelaku.
24

 

             Tanggung jawab hukum ini bertumpu pada pada dua tiang yaitu 

pelanggaran hukum dan kesalahan. Tanggung jawab yang didasarkan 

atas kesalahan dan karena adanya pelanggaran yang dilakukan sehingga 
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 K. Martono, Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan, edisi pertama, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm 306-307 
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mengakibatkan kerugian pada seseorang ini sehingga dapat dimintai 

pertanggung jawaban karena atas dasar kesalahan yang mereka lakukan.  

             Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung 

jawab, sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma 

dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar norma tersebut. Di 

luar ini maka pelaku tersebut dinyatakan bebas, ini dinamakan tanggung 

jawab kesalahan, di sini kesalahan diberi makna yang luas yang juga 

mencakup sifat melanggar hukum perbuatan.
25

 

   Dengan demikian tanggung jawab hukum lebih ditekankan pada 

adanya kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan sedangkan 

pertanggungjawaban pada adanya suatu yang harus 

dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau 

tindakan tertentu. 

Dalam referensi mengenai konsep tanggung jawab hukum pada 

umumnya terdapat tiga jenis tanggung jawab, yakni tanggung jawab atas 

dasar kesalahan (based on fault liability), tanggung jawab atas dasar 

praduga bersalah (presumption of liability), dan tanggung gugat mutlak 

(absolute liability). 

1. Tanggung Gugat Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault 

Liability), tanggung gugat atas dasar kesalahan ini di indonesia 

berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) atau kurang lebih dikenal 

dengan sebutan perbuatan melanggar hukum yang 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “ Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 

                                                             
25

 Sudiarto, Tanggung Gugat Pengangkut Tehadap Penumpang Dalam Kecelakaan 

Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik, cet. Pertama, Pustaka Bangsa, Mataram, 2012, hlm. 
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mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketetuan 

tersebut, maka siapa saja yang telah melakukan kesalahan baik 

kesalahan itu dikarenakan perbuatannya atau karena perbuatan 

orang suruhannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak 

lain , maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian pihak lain 

tersebut dengan cara memberikan ganti kerugian yang telah 

diderita oleh pihak yang dirugikan itu. Untuk mendapat ganti 

kerugian yang disebabkan karena pihak lain trsebut di atas, 

menurut tanggung jawab atas dasar kesalahan harus diajukan 

gugatan kepengadilan negri. Pihak yang dirugikan mengajukan 

gugatan dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung 

gugatannya bahwa ia memang benar dirugikan. 

2. Tanggung Jawab Atas Dasar Praduga Tidak Bersalah 

(Presumption of liability) menurut konsep tanggung gugat ini 

siapa saja selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh orang lain disebabkan karena perbuatannya, 

kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu 

bukan disebabkan karena perbuatanya. Tanggung jawab 

praduga bersalah ini sebenarnya proses yang dilalui sama 

dengan tangung gugat atas asar kesalahan, yang membedakan 

adalah terletak pada beban pembuktian berada di pihak tergugat 

, maka pada tanggung jawab praduga bersalah beban 

pembuktian berada pada pihak tergugat.
26

 

3. Tanggung Jawab Mutlak (absolute liability), mengenai 

tanggung jawab mutlak ini sebenarnya merupakan tanggung 

jawab yang paling tua jika dibandingkan dengan dengan dua 

konsep tanggung jawab sebelumnya. Konsep tanggung jawab 

mutlak ini dimaksudkan pelaksanaan tanggug jawab tidak ada 

keharusan membuktikan adanya kesalahan dari si pelaku. 

Secara sederhana, konsep tanggung jawab mutlak ini suatu 

konsep yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak 

relavan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada 

atau tidak, namun yang penting adalah bahwa seseorang yang 

menderita kerugian atas perbuatan orang lain maka ia harus 

bertanggung jawab.
27

 

 

 Dengan demikian pemberian tanggung jawab hukum kepada 

seseorang tergatung atas tindakan apa yang ia lakukan sehingga 

menyebabkan kerugian itu terjadi. Tergantung dengan tiga prinsip 
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tanggung jawab di atas, apakah ia memakai prinsip tanggung jawab 

praduga bersalah, prinsip praduga tidak bersalah, atau prinsip tanggung 

jawab mutlak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam 

permasalahan ini, maka dapat di kategorikan sebagai Penelitian Hukum 

Normatif yaitu disebut juga sebagai Hukum Doktrinal yang mana pada 

penelitian Hukum Normatif selalu mengkonsepkan hukum sebagai 

ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau 

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

tindakan prilaku manusia yang dianggap pantas.
28

 Sehingga Penelitian 

Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan 

norma-norma hukum yang akan di aplikasikan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang sewajarnya, 

dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. 

  Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji 

bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji yaitu bahan hukum primer 

yang berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum 

sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli serta bahan hukum 

tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia hukum mengenai tanggung 
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jawab otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap investor di bursa efek indonesia. 

2. Metode Pendekatan 

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian 

ini maka dapat digunakan metode pendekatan sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu 

dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan 

menempatkan sebagai suatu sistem hukum dari hukum yang 

berlalu; 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah atau berpedoman dengan 

literatur-literatur dan pendapat para sarjana dan para ahli-ahli 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang No. 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar modal (UUPM), Undang-Undang 

No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-

Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 
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Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 Tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh 

sebagai perlengkapan bahan hukum primer dan sudah tersusun 

dalam bentuk dokumen berupa buku-buku, makalah-makalah, 

dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan masalah pokok 

yang di bahas. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus hukum, ensiklopedia dan internet. 

2. Teknik Dan Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan jenis dan bahan hukum yang diperlukan dalam 

penelitian ini maka cara yang digunakan adalah melalui studi 

dokumen atau literatur yang dalam penelitian ini penyususn mencari 

dari bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, 

hasil penelitian hukum, buku-buku, makalah-makalah dan jurnal 

hukum maupun pendapat para sarjana. 

3. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder akan diolah dengan analisis 

berdasarkan rumusan masalah yang telah di terapkan sehingga 

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis bahan 
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hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang berupa 

gambaran secara jelas terhadap objek yang dibahas secara kualitatif 

dan secara kuantitatif dan selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji 

secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 

dengan penelitian ini. Dari hasil analisis deskriptif tersebut maka 

penulis akan dapat menarik kesimpulan yang diambil dengan 

menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang 

mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis 

data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di 

analisa secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang 

tidak bisa dihitung.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Bursa Efek Indonesia 

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya di sebut OJK merupakan lembaga 

yang  independen, tidak terikat oleh lembaga manapun, oleh sebab itu 

Otoritas Jasa Keuangan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun dalam 

melaksanakan tugasnya. OJK didirikan dengan tujuan sebagai lembaga yang 

dapat menjamin keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa 

keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta 

mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Menurut Ivan Yustiavanda, Perkembangan pasar modal tidak akan 

pernah lepas dari pembangunan para pelaku dibidang pasar modal untuk 

menunjang aturan main. Melalui penegakan hukum, pasar modal akan 

mendapatkan perlindungan dan koridor untuk berkembang. Peraturan 

perundang-undangan secara hirarkis akan menjadi faktor penting pasar modal 

untuk membentuk pasar modal yang teratur, efisien, dan wajar. 
29

 

Dalam pengembangan pasar modal Indonesia secara umum mengikuti 

perkembangan di dunia internasional dan kebutuhan, untuk mengurangi peran 

dan beban pemerintah, pengelolaan bursa efek di kelola oleh pihak swasta, 
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karena pada hakikatnya pemerintah adalah pembuat kebijakan, bukan 

pelaksana. Pemerintah memutuskan untuk melepaskan keterlibatan 

institusinya dalam pasar modal, untuk itu pemerintah memutuskan untuk 

pengelolaan bursa efek mejadi etentitas hukum yang berbentuk perseroan 

terbatas, yaitu PT Bursa Efek Jakarta.
30

 

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan 

terhadap konsumen dan masyarakat, maka OJK berwenang untuk melakukan 

pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan 

tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan 

konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud. OJK juga 

dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik-

milik para pihak yang dirugikan, baik yang berada dipenguasaan pihak yang 

menyebabkan kerugian yang dimaksud di bawah penguasaan pihak lain 

dengan iktikad baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak 

yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan 

sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan. 

Penjelasan Undang-Undang  No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan menyatakan bahwa dalam perlindungan konsumen ini OJK dalam 

melakukan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran 

yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen, 
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masyarakat, atau sektor jasa keuangan. Sehingga para pihak yang merasa 

dirugikan dari setiap pelanggaran yang terjadi pada perundang-undangan 

tersebut diharapkan mendapat ganti kerugian yang nilainya sesuai dengan 

yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. 

Secara garis besar ada tiga tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan di 

dalam pasar modal yaitu: 

a. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawasan membuat aturan aturan-

aturan main untuk pasar modal, ini merupakan kewenangan legislatif dari 

Otoritas Jasa Keuangan demi teselenggaranya pasar modal yang adil, 

efisien, dan transparan. 

b.  Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawasan dalam menjalankan 

kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. 

c. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab melakukan investigasi 

terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di pasar modal. 

Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk membuat aturan 

yang terkait dengan prosedur penyelenggaraan kegiatan dalam pasar modal. 

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengadili, memecat, 

mencabut izin usaha, melarang pihak-pihak pelaku pasar modal untuk turut 

serta pada kegiatan-kegiatan di bidang pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan  

diberi izin melakukan pemeriksaan dan penyidikan yaitu semacam tugas 

polisi khusus. 
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Sejauh ini tanggung jawab otoritas jasa keuangan hanya berkaitan 

degan pembuatan aturan-aturan dan melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan di pasar modal, selain melakukan pengawasan Otoitas Jasa 

Keuangan juga bertanggung jawab melakukan peyelidikan terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh badan-badan yang berada di 

bawah otoritas jasa keuangan. Tanggung jawab otoritas jasa keuangan lebih 

kepada pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang 

bernaung di bawah otoritas jasa keuangan. 

Bentuk tanggung jawab OJK itu sendiri, OJK bertanggung jawab 

untuk menetapkan peraturan-peraturan di sektor jasa keuangan, menetapkan 

peraturan dan keputusan OJK, menetapkan kebijakan mengenai pengawasan 

OJK, mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, 

melakukan pengawasan, pemeriksaaan, penyidikan, perlindungan konsumen, 

dsan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau 

penunjang kegiatan di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan disektor lembaga jasa keuangan. Namun, permasalahan 

yang sering terjadi, dalam pelaksanaan tugas nya, kadang otoritas jasa 

keuangan tidak maksimal dalam melakukan pengawasan, itu yang 

mneyebabkan dan bisa menjadi celah terjadinya berbagai pelanggaran yang 

terjadi di pasar modal seperti penipuan, insider traiding, manipulasi pasar, 

dan lain sebagainya. Maka dari itu Otoritas Jasa keuangan haruslah 

bertanggung jawab atas kelalaian dalam melakukan pengawasannya. 
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Karena di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas jasa Keuangan tidak dicatumkan sedikitpun bentuk tanggung jawab 

dari otoritas jasa kauangan, maka seharusnya di dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan hraus dimuat satu 

pasal yang meyebutkan bentuk-bantuk dari tanggung jawab otoritas Jasa 

keuangan itu, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan 

mempunyai acuan untuk melaksanakan tugasnya. 

Ketika menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan 

tindakan perbaikan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanaknnya, 

tindakan perbaikan tersebut dilakukan guna untuk mengevaluasi dan menilai 

apakah tugas dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan 

dengan baik, sehingga perlu adanya perbaikan terhadap kinerja Otoritas Jasa 

Keuangan, baik dalam segi pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan harus 

menjalankan fungsinya dengan baik di pasar modal, untuk menunjang 

tanggung jawabnya Otoritas Jasa keuangan harus menjalankan fungsi : 

a. Fungsi Rule Making. Dalam hal ini otoritas sebagai pengawasan dapat 

membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsi ini 

merupakan fungsi sebagai kewenangan legislatif. 

b. Fungsi Adjudicatori. Ini merupakan fungsi otoritas bagi pengawas 

dalam menjalankan kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh 

suatu badan peradilan. 

c. Fungsi Investigatory. Fungsi ini membuat otoritas pengawasan 

mempunyai wewenang investigasi.
31

 

Otoritas Jasa Keuangan harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 

di pasar modal harus benar-benar kondusif, adil, dan transfaran agar para 
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investor yang menanamkan modalnya di pasar modal merasa di lindungi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada investor yang merasa dirugikan oleh 

tindakan-tindakan di lur ketentuan, maka dia harus melaporkan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan agar laporan tersebut dapat ditindak lanjuti Oleh 

otoritas Jasa Keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk membuat aturan-

aturan main di bursa efek serta mengawasi aktifitas di bursa efek indonesia 

agar berjalan secara teratur, maka dari itu Otoritas Jasa keuangan tidak 

bertanggung jawab atas kehilangan dokumen-dokumen di pasar modal, 

sehingga kehilangan dokumen yang ada menjadi tanggung jawab emiten, 

penunjang pasar modal. 

Tanggung jawab refresif Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan 

pengawasan terhadap emiten, perusahaan publik, dan penunjang pasar modal 

untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas mereka dalam hal ini untuk 

menghindari adanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang yang dapat merugikan investor, baik itu berupa perbuatan penipuan, 

perdagangan orang dalam, dan tindak pidana pada pasar modal lainnya. Maka 

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa hukum 

tersebut. 

Sektor jasa keuangan harus mampu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar dapat berkontribusi mewujudkan 

perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Adapun 
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pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan sebagai berikut :
32

 

1. Status Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 

tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 

dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat 

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, 

stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat yang di wujudkan melalui adanya sistem pengaturan 

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan. 

Selanjutnya agar tujuan tersebut dapat tercapai Otoritas Jasa 

Keuangan perlu memiliki berbagai kewenangan baik dalam rangka 

pengaturan maupun dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan 

di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai 

ketentuan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 

Tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun dalam undang-undang di sektor 

jasa keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan Otoritas 

Jasa keuangan maupun Peraturan Dewan Komisioner. 

Menurut Ardian Sutedi menyatakan bahwa: 

 untuk melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan 

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, 

dan tindakan lain terhadap lembaga Jasa Keuangan, pelaku, 

dan/atau penunjang kegiatan keuangan sebagaimana dimaksud 
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dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perizinan kepada 

lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan di dalam 

melakukan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan pada asas-

asas sebagai mana terdapat di dalam penjelasan perundang-

undangan.
33

 

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugas dan wewenangnya 

harus memiliki struktur dan prinsip check and balance. Prinsip ini 

mengisyaratkan adanya saling megawasi dalam internal Otoritas Jasa 

Keuangan, agar di dalam menjalankan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan 

tetap dipercaya oleh masyarakat. Prinsip tersebut tetap diwujudkan dengan 

melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang 

pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui 

pembagian tugas yang jelas dan mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Pembagian tugas tersebut dapat terlihat dari dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas terkait kode etik, 

pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit edukasi dan 

perlindungan konsumen, serta fungsi dan wewenang untuk sektor 

perbankan, pasar modal, dana pensiun, peransuransian, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
34

 Prinsip ini berarti 

setiap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan 

tetap pada campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam hal 

pengangkatan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan meskipun 

secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan di luar 

pemerintah. 
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Di negara Indonesia, sebelum beralihnya fungsi pengawasan 

lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengawas lembaga 

keuangan tiga intuisi yaitu Kementrian Keuangan, Badan pengawasas 

pasar Modal-LK dan bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah 

sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, 

pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan 

asuransi sudah terbentuk pada tahun 2010.  

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga 

pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, hal 

ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung 

keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Fungsi Otoritas Jasa 

Keuangan adalah :
35

 

a. Mengawasi aturan main yang sudah dijanjikan forum 

stabilitas keuangan 

b. Menjaga stabilitas sistem keuangan 

c. Melakukan pengawasan non bank dalam struktur yang 

sama seperti sekarang, dan 

d. Pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia 

sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. 

 

Tujuan dalam pembentukan Otoritas Jasa keuangan adalah : 

a. Untuk mencapainya, Bank Indonesia dalam melaksanakan 

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan 

transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum 

pemerintah dibidang pemerintahaan 

b. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman 

krisis  
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c. Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki 

sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. 

 

Oleh karena Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga baru 

yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat untuk 

mengawasi lembaga keuangan, seperti perbankan, dana pensiun, dan 

asuransi. Dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang tersebut, 

dipandang perlu untuk penataan kembali struktur pengorganisasian dari 

lembaga-lembaga yang melaksankan tugas pengaturan dan pengawasan di 

sektor jasa keuangan.
36

 Diharapkan nantinya kegiatan ini di dalam sektor 

jasa keuangan dapat terselenggara secara lebih teratur, adil, dan transparan 

dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat. 

Adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas di Bursa Efek 

Indonesia agar tidak terjadi suatu pelanggaran seperti penipuan, 

manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam, atau terjadinya 

penggelapan. Sehingga adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum 

terhadap investor menyimpan sarana investasi atau menanamkan investasi 

di pasar modal aman. Pada dasarnya Undang-Undang No 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal telah meletakkan landasan bagi penegakan hukum 

untuk setiap pelanggaran yang dilakukan di pasar modal yakni, sanksi 
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administratif (Pasal 102 UUPM), sanksi pidana (Pasal 103 UUPM), 

tuntutan ganti rugi secara perdata (Pasal 111 UUPM). 

Dalam melakukan perdagangan efek berupa penawaran, 

pembelian, atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran 

umum atau di bursa efek atau di luar bursa efek atas emiten atau 

perusahaan publik dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung 

melakukan perbuatan atau tindakan berikut yang terjadinya suatu 

pelanggaran. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa : 

1. Secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui 

pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun: 

turut serta menipu atau mengelabui pihak lain  dan memberi 

falta informasi tidak benar dengan maksud untuk 

menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri 

sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak 

lain untuk membeli mensual efek (Pasal 90 UUPM) 

2. Melakukan tindakan baik langsung atau tidak langsung dengan 

tujuasn untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan 

mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar harga efek di 

bursa efek (Pasal 91 UUPM) 

3. Baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, dilarang 

melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih baik langsung atau 

tidak sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, 

naik atau Turín dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk 

membeli, menjual atau menahan efek (Pasal 92 UUPM) 

4. Dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan 

keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, 

sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek, apa bila pada 

saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, adanya pihak 

yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui 

bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material 

tidak benar atau menyesatkan dan atau pihak yang 

bersangkutan tidak cukup berhenti-hati dalam menentukan 
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kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut 

(Pasal 93 UUPM).
37

 

 

Selain larangan untuk melakukan penipuan, Undang-Undang Pasar 

Modal juga tegas melarang orang dalam melakukan transaksi efek 

menggunakan informasi yang dalam atau populer dengan disebut insider 

tranding. Insider Trading adalah salah satu kejahatan dibidang pasar 

modal dan merupakan suatu kejahatan yang memiliki ciri sangat khas. 

Objek kejahatan ini adalah informasi yang sifatnya material dan belum 

terbuka untuk umum,sehingga orang dalam memanfaatkannya utuk 

kepentingan dan keuntungannya sendiri. 

Secara umum tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam 

memberikan perlindungan kepada konsumen atau dalam hal ini adalah  

investor yaitu:
38

 

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat 

terhadap karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan 

produknya. Otoritas Jasa Keuangan harus secara transparan 

memberikan informasi-informasi kepada konsumen dalam hal 

ini investor, sehingga para investor yang berinvestasi 

mendapatkan informasi yang sangat jelas, akurat, dan 

terpercaya, sehingga hal iu dapat menjadi acuannya untuk 

melakukan investasi di bursa efek. 

2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan 

kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan 

masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan  harus mengehentikan 

lembaga-lembaga keuangan yang kegiatannya dapat 

menimbulkan potensi yang dapat merugikan masyarakat secara 

keseluruhan. 
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3. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud adalah 

tindakan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang 

dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, 

 

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Otoritas Jasa Keuangan 

mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: 

1. Fungsi Regulasi 

Fungsi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5, Otoritas Jasa 

Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan, di Pasal 6 dijelaskan Otoritas Jasa 

Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 

terhadap: 

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal 

c. Kegiatan keuangan di sektor jasa peransuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 

lainnya. 

2. Fungsi Pengawasan 
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Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan di sektor 

Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pokok 

yaitu: 

a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal 

b. Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal 

c. Menetapkan ketentuan akutansi di bidang pasar modal 

d. Merusmuskan standar norma, pedoman kriteria dan 

prosedur di bidang pasar moda 

e. Melaksanakn analisis, pengembangan dan pengawasan 

pasar modal germasuk pasar modal syariah 

f. Melaksanakan penegakan hukum di pasar modal 

g. Menyelesaikan keberatan yang di ajukan oleh pihak yang 

dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring 

dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan 

penyelesaian 

h. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, 

Transaksi, dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan 

Perusahaan Publik. 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak 

yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari 

OJK, dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal 

j. Memberikan perintah tetulis, menunjuk dan/atau 

menetapkan penggunaan pengelola stuter terhadap 

pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di 

bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan 

mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor 

jasa keuangan.
39

 

 

3. Fungsi Monitoring Evaluasi 

Penggunaan informasi atau temuan dari monetoring dan 

evaluasi selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat 

sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dan akuntabilitas 

dalam menunjukkan kinerja, dan atau untuk belajar dari 

pengalaman untuk miningkatkan kerja di masa depan. Fungsi 

Otoritas Jasa keuangan ini memonitoring segala kegiatan yang 

ada di Lembaga Jasa keuangan termasuk dalam pasar modal. 
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Otoritas Jasa Keuangan memantau aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalam pasar modal. 

Selain memonitoring fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah 

mengevaluasi program atau kebijakan yang sedang berjalan 

atau yang sudah  selesai dilaksanakan, tujuannya adalah untuk 

menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan.
40

 

Pasar modal dimanapun memang rawan penipuan dan manipulasi, 

trik-trik dalam perdagangan saham memang banyak caranya, namun tidak 

semua trik-trik tersebut dapat terdeteksi oleh hukum.
41

 Itulah sebebnya 

perangkat undang-undang yang rinci dan komprehensif sangat besar 

artinya bagi suatu pasar modern, namun sering kali terjadi peraturan di 

pasar modal sudah lumayan baik tetapi kandas ketika di praktekkan, 

seperti di bursa efek jakarta misalnya, beberapa tindakan penipuan 

manipulasi pasar pernah terdeteksi, tetapi tidak semua pelaku dapat 

tertangkap. 

Selain tindak pidana insider trading tindakan lain yang dikenakan 

tindakan pidana oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang pasar 

Modal adalah tindak pidana penipuan di pasar modal, dan tindak pidana 

manipulasi pasar. Bedanya tindakan penipuan dan manipulasi pasar 

terletak pada akibat dari perbuatan tersebut. 

Jika manipulasi pasar yang dilakukan sudah jelas bahwa pasar akan 

termanipulasi sehinga akibatnya antara lain harga saham menjadi semu. 

Sementara itu, jika tindakan penipuan yang dilakukan, maka dengan 

informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya tersebut, jelas akan ada 
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pihak yang dirugikan tanpa mesti ada akibat kepada pasar yang 

termanipulasi.
42

 

Tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal ini 

merupakan salah satu tindak pidana khusus pasar modal, disamping 

tindakan manipulasi pasar, insider tranding, praktek tanpa izin, dan lain-

lain. Yang termasuk dalam tindak pidana penipuan dan pengelabuan 

adalah: 

1. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan 

sarana dan/atau cara apapun. 

2. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain.
43

 

Undang-Undang pasar modal memberikan wewenang kepada OJK 

sebagai polisi khusus untuk memeriksa dan menyidik hanya terhadap para 

pelanggar Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan pelaksana lainnya, 

lihat pada Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1). Oleh karena itu 

terhadap kegiatan pemalsuan saham misalnya, pihak OJK sebagai polisi 

khusus tersebut tidak berwenang sama sekali. Mestinya kewenangan 

pemeriksaan dan penyelidikan OJK tersebut bukan terhadap pelanggaran 

Undang-Undang Pasar Modal melainkan terhadap setiap kejahatan dan 

pelanggaran di pasar modal.
44
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Menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995, baik 

terhadap pihak yang melakukan tindak pidana penipuan dan pengelabuan 

di pasar modal, maupun pihak yang ikut serta dalam penipuan dan 

pengelabuan, diancam dengan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan 

denda maksimum Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). 

Selain tindak pidana penipuan dan pengelabuan, Undang-Undang 

No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal juga menyebutkan suatu tindak 

pidana yang disebut dengan manipulasi pasar. Undang-undang 

mensejajarkan kedua jenis tindak pidana tersebut dengan memberikan 

ancaman tindak pidanan yang sama dengan beratnya, yakni ancaman 

pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp. 

15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).  

Beberapa macam tindakan yang dianggap perbuatan memanipulasi 

pasar adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan pasar modal yang semu, antara lain dengan jalan : 

a. Menlakukan transaksi efek dengan tidak mengakibatkan 

perubahan kepemilikan, 

b. Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada 

harga tertentu, sedangkan pihak lain merupakan 

sekongkolannya juga melakukan penawaran beli atau 

penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama  

2. Melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga 

menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan 

agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau 

menahan efek tersebuk. Akibatnya, herga efek tersebut tidak 

berdasarkan pada permintaan jual atau beli sesungguhnya. 

3. Membuat pernyataan atau membeli keterangan yang secara 

material tidak benar, yang dapat mempengaruhi harga efek atau 
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dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli 

atau menjual efek.
45

 

 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Investor di Bursa Efek Indonesia 

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari berbagai macam 

gangguan dari pihak lain. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya. Berkaitan dengan konsumen brarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak hak pelanggan dari suatu yang tidak dapat terpenuhinya hak-hak 

tersebut. 

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan 

kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah 

akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini investor. Perlindungan 
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konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen.
46

 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dipaksakan pelaksananya dengan sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibagi 2 yaitu : 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud 

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Refresif 

Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila telah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran. 

   Sebagaimana kita ketahui bahwa pasar modal mempunyai fungsi 

penting dalam pembangunan ekonomi maka peran hukum untuk perlindungan 

hukum pada pasar modal sangat penting. 

Perlindungan hukum menjadi salah satu kata kunci bagi keberhasilan 

pasar modal baik sebagai alternatif pembiayaan maupun sarana investasi. 
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Tanpa adanya suatu kepastian hukum untuk melindungi investor selaku 

penanam modal maka investor enggan untuk berinvestasi di dalam pasar 

modal. 

Menurut Shidarta suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen 

dikatakann sudah terjadi apabila konsumen secara langsung terlibat di 

dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan 

bidang hukum perlindungan konsumen.
47

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang  menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini dirasa selalu berada dalam 

posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu 

dilindungi. 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum 

dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanannya yang sering 

disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum di 

bagi menjadi dua macam yang dapat di pahami sebagai berikut. 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

a. Regulasi 

Upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas 

Jasa Keuangan dapat dilihat dari telah di keluarkannya beberapa-
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beberapa peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat berharga Negara Bagi 

lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan 

Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Di 

Larang Bagi Orang Dalam, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 69/POJK.04/2017 Tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh 

Bursa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.
48

 

Otoritas Jasa Keuangan merilis peraturan tentang perlindungan 

konsumen jasa keuangan, yaitu seperti tertera di atas Peraturan 

Otoritas jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang akan menjadi 

pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat dalam hal ini 

investor. Pedoman bagi investor adalah peraturan ini akan menjadi 

patokan karena publik bisa mengetahui industri apa saja yang 

masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jenis pengaduan 

apa yang bisa masyarakat sampaikan dan tahapan apa saja dalam 

pengaduan dan persyaratannya. 

b. Edukasi  

Edukasi dan perlindungan merupakan salah satu fungsi yang 

dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas 
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Otoritas Jasa Keuangan mampu melindungi kepentingan 

masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan, masyarakat 

sebagai konsumen dari pelayanan kegiatan oleh perusahaan, 

perlindungan baginya merupakan tuntunan yang tidak boleh 

diabaikan begitu saja. Masyarakat merupakan unsur yang berperan 

sekali, mati hidupnya bisnis bersandar kepada kepercayaan dari 

pihak masyarakat itu sendiri. 

 

c. Pengawasan 

Untuk beroperasi sebagai lembaga pengawas Otoritas Jasa 

Keuangan melakukan integrasi pengawasan, dengan demikian 

dalam menjalankan tugasnya tidak terkotak-kotak. Terpadunya 

kebijakan yang diciptakan dan dijalankan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan menjadi ukuran terintegritas pelaksanaan tugasnya. 

Dalam hal ini perlindungan masyarakat, Otoritas Jas Keuangan 

diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan 

kerugian konsumen dalam hal ini investor. Pelaksanaan 

perlindungan konsumen untuk menjaga kepentingan masyarakat 

sebagai pihak yang menggunakan produk jasa keuangan sambil 

tetap mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan. 

Keseimbangan dalam perlindungan masyarakat dan 

menumbuhkembangkan industri jasa keuangan. Otoritas jasa 

keuangan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan 

nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
49

 

 

d. Pembinaan  

         Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dan 

mempertimbangkan aspek menejemen resiko, dalam surat edaran 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang 

Pelayaan dan penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa 

Usaha. Menetapkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib untuk 

melakukan pelatihan. 

e. Sosialisasi  

        Sehunbungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur tentang ketentuan mengenai 

pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan 

kepada konsumen dan atau masyarakat dalam surat edaran Otoritas 

Jasa Keuangan. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan 

mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksaan Edukasi Dalam Rangka 
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Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau  

Masyarakat. 

f. Peringatan 

        Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan  

dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang 

dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya, dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktifitas 

perusahaan yang dapat merugikan masyarakat, dengan begitu 

Otoritas jasa Keuangan dapat meminimalkan kerugian yang 

diderita masyarakat akibat perbuatan iktikad tidak baik perusahaan 

jasa keuangan hanya saja masyarakat di minta untuk lebih berhati-

hati dalam melakukan bisnis memperhatikan rambu-rambu yang 

jelas sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis 

jasa keuangan.
50

 

 

2. Sarana Perlindungan Hukum Refresif 

a. Litigasi 

       Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Peyelesaian Pegaduan 

oleh Lembaga Jasa Keuangan wajib diselesaikan terlebih dahulu 

oleh lembaga jasa keuagan, yang apabila tidak terjadi kesepakatan 

dalam menyelesaikan atas pengaduan  tersebut maka konsumen dan 

lembaga jasa keuangan dapat menyelesaikan sengketa di luar 

pengadilan atau melalui pengadilan 

b. Non Litigasi 

        Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan saran dalam 

penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi yakni 

dengan diterbitkannya peraturan mengenai sengketa yang dalam 

penyelesaiannya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa 
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di sektor jasa keuangan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 

Keuangan. 

c. Sanksi 

       Otoritas Jasa Keuangan menurut undang-undang Nomor 

21 Tahun 2011 Tentang otoritas Jasa Keuangan pada Pasa 9 huruf 

(g) menyetakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan memiliki 

wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak-

pihak yang melakukan pelanggran terhadap peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dalam 

rangka menjalankan fungsi dan tugasnya melindungi investor di 

bursa efek indonesia memberikan sanksi terhadap setiap 

pelanggran-pelanggaran yang terjadi di Bursa Efek, pemberian 

sanksi administratif ini di lakukan untuk melindungi para investor 

dari tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kerugian yang 

dialami oleh para investor 

          Pelaku Usaha Jasa Keuangan menurut peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa di sektor Jasa Keuangan pada ketentuan 

pasal 12 ayat (1) menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
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Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif antara 

lain: 

1. Peringatan tertulis 

2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumah uang tertentu 

3. Pembatasan kegiatan usaha 

4. Pembekuan kegiatan usaha 

5. Pencabutan izin usaha 

 Upaya perlindungan masyarakat diarahkan mencapai dua tujuan, 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan 

usaha disektor jasa keuangan dan memberikan peluang serta kesempatan 

untuk perkembagan usaha secara adil, efisien, transparan.
51

 Disisi lain 

masyarakat memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam hubungan dengan 

perusahaan jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk 

sehingga dalam jangka panjang industri jasa keuangan juga akan 

mendapatkan manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi 

sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap 

pelayanannya. 

Adanya ketaatan di dalam pasar modal ini dengan adanya aturan 

Undang-Undang dan peraturan di dalam undang-undang  yang ada maka akan 

menciptakan pasar yang efisien dan wajar dan teratur sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan lepada investor juga investor akan menanamkan 
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modalnya bila aturan dan perlindungan hukum terjamin sehingga tidak akan 

adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada investor.
52

 

     Pada dasarnya UUPM telah meletakkan landasan bagi penegakkan 

hukum untuk setiap pelanggaran terhadap kegiatan pasar modal, yakni: 

1. Adanya sanksi Administratif 

2. Adanya sanksi Pidana 

3. Adanya sanksi Perdata 

Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur 

mengenai pelanggaran yang dilakukan di pasar modal. Kejahatan di pasar 

modal dibagi menjadi dua delik yaitu delik pelanggaran dan delik tindak 

pidana di pasar modal. 

 Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar 

modal merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak-pihak 

yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal. Pelanggaran di pasar modal 

merupakan pelanggran yang sifatnya teknis administratif. Pelanggaran 

yang bersifat administratif merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan 

laporan atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat. 

Laporan tersebut baik berkala maupun laporan yang isential yang 

berisikan fakta material yang sangat penting dan relevan mengenai fakta 

dan peristiwa yang ada bisa mengakibatkan berpengaruhnya harga, atau 

segala bentuk informasi maupun fakta yang dapat mempengaruhi pihak 
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investor atau pihak lain yang ada hubungannya dengan pasar modal. 

Sedangkan pelanggaran yang bersifat teknis yaitu pelanggaran yang 

menyangkut segala bentuk perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal 

seperti pelanggaran insider tranding dan pelanggaran lainnya untuk 

tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar 

Modal, pasal ini sama dengan pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata 

yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang 

mewajibkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan tersebut timbul 

karena kesalahan, 

Penegakan hukum di pasar modal juga terkait dengan fungsi 

Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas pasar modal dengan kewenangan 

mengatur dan memberikan sanksi administratif sehingga penegakan dan 

penerapan sanksi secara tegas Otoritas Jasa Keuangan merupakan tuntutan 

para pemodal guna memberikan perlindungan hukum. Selain itu juga 

kewenangan melakukan penyidikan yang diberikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan bertujuan agar setiap pelanggaran yang dilakukan di pasar 

modal dapat duketahui dan diatasi segera dan dengan adanya perlindungan 

hukum tersebut juga adanya penegakan hukum yang memberi kepastian 

hukum dapat melindungi investor dari emiten-emiten yang berniat jahat 

yang dapat merugikan investor sebagai pemodal.
53
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Dalam melakukan kegiatan perdagangan efek yang meliputi 

penawaran, pembelian atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka 

penawaran umum atau di bursa efek atau di luar bursa efek atas emiten 

atau perusahaan Publik dilarang baik secara langsung maupun tidak 

langsung melakukan perbuatan atau tindakan berikut yang terjadinya suatu 

pelanggaran: 

1. Secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak 

lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun: turut serta 

menipu atau mengelabui pihak lain  dan memberi fakta informasi 

tidak benar dengan maksud untuk menguntungkan atau 

menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan 

tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli mensual efek.
54

 

2. Melakukan tindakan baik langsung atau tidak langsung dengan tujuasn 

untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai 

kegiatan perdagangan keadaan pasar harga efek di bursa efek.
55

 

3. Baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, dilarang melakukan 

2 (dua) transaksi efek atau lebih baik langsung atau tidak sehingga 

menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau Turín dengan 

tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau 

menahan efek.
56

 

4. Dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan 

keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, 
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sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek, apa bila pada saat 

pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, adanya pihak yang 

bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 

pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau 

menyesatkan dan atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhenti-

hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau 

keterangan tersebut.
57

 

Delik tindak pidana yang di lakukan dibidang pasar modal ialah 

kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam kegiatan pasar 

modal yaitu melakukan perdagangan efek yang terjadi dalam rangka 

penawaran umum, atau di bursa efek atau di luar bursa efek atas efek 

emiten atau perusahaan public, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melakukan kegiatan penipuan, transaksi dua atau lebih efek, 

manipulasi pasar dan insider tranding sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

Adanya sanksi yang akan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bila 

pelanggaran dilakukan oleh emiten atau selaku orang dalam di pasar 

modal sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal yang 

dimaksud orang dalam yaitu  : 

1. Komisaris, emiten, atau pegawai emiten atau perusahaan public 

2. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan public 
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3. Orang perorangan yang karena kedudukan dan profesinya atau 

karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan public 

memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang 

dalam. 

Tindakan Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi suatu pelanggaran 

dilakukan oleh orang dalam maka Otoritas jasa Keuangan mempunyai hak 

untuk mengadakan pemeriksaaan kepada setiap pihak yang diduga telah 

terlibat melakukan pelanggaran sebelumnya juga Otoritas Jasa Keuangan 

meminta keterangan kepada emiten atau orang yang terlibat dalam 

pelanggaran juga memerintahkan kepada pihak yang diduga untuk tidak 

melakukan kegiatan di pasar modal.
58

 

Jika benar-benar pelanggaran itu terjadi dan membahayakan 

pemodal dan masyarakat maka otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan 

untuk dimulainya tindakan penyidikan. Adanya penyidikan disini 

dilakukan oleh PPNS (Penyidik pegawai Negri Sipil) penyidikan disini 

melakukan pemeriksaan, keterangan barang bukti kepada pihak yang telah 

disangka dan melakukan pemeriksaan setiap tempat yang diduga terdapat 

dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang 

yang didapat juga memblokir pada bank atau lembaga keuangan. 

Apabila terjadi delik tindak pidana di pasar modal, maka Otoritas 

Jasa Keuangan dapat  melakukan pemeriksaan dan penyidikan kepada 
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setiap pihak yang diduga telah melakukan atau terlibat dalam pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Pasar  Modal atau peraturan pelaksana lainnya. 

Apabila terjadi pelanggaran administrasi dapat dikenakan Pasal 

102 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal berupa adanya peringatan 

tertulis, denda atau kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, dan 

pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha dan pembatalan 

pendaftaran. Mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 103 Undang-

Undang Pasar Modal sampai dengan pasal 110 Undang-Undang Pasar 

Modal, yang jenis pidananya dapat berupa pidana penjara, pidana 

kurungan, atau denda. Sanksi pidana diberikan kepada pelaku pasar modal 

yang telah melakukan delik tindak pidana pasar modal antara lain 

penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.
59

 

Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada 

KUH Pidana maka Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal Pasal 103 sampai Pasal 110 juga mengategorikan tindak pidana 

kedalam dua bagian yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 

pelanggaran. Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka 

kedalam tindak pidana di pasar modal. 

Disamping penegakan hukum dengan sanksi pidana tersebut di 

atas, pertanggung jawaban secara hukum perdata juga mungkin 

dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di pasar 
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modal. Sebagai mana kita ketahui bahwa setiap pelanggaran yang 

menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam 

hubungannya dengan pasar modal maupun bukan, dapat menyebabkan 

adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yamg 

telah dirugikannya.
60

 

Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan 

dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan 

berdasarkan beberapa alas yuridis yaitu: 

1. Klaim berdasarkan adanya pelanggaran perundag-undaga di 

pasar modal 

2. Klaim berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 

KUH Perdata 

3. Klaim atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.
61

 

Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 banyak memuat 

larangan atau membebankan kewajiban terhadap pihak-pihak tertentu 

untuk melakukan hal-hal tertentu. Tentunya, pelanggaran terhadap 

ketentuan tersebut membawa kosekuensi yuridis untuk dibebankan 

kewajiban kepada pihak pelanggannya untuk membayar ganti rugi, 

sekiranya ada dasar dan alasan untuk itu. Disamping itu, tersedia pula 

sanksi pidana dan sanksi administratif. 
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Undang-Undang Pasar Modal menerapkan dua metode 

pertanggung jawaban dibidang pasar modal, yaitu pertanggung jawaban 

khusus dan pertanggung jawaban umum. 

1. Pertanggung Jawaban Khusus 

Salah satu metode pertanggung jawaban dibidang perdata 

adalah sistem dengan penanggung jawaban khusus, maksudnya 

undang-undang pasar modal sendiri membebankan liabilitas 

yuridis khusus terhadap pihak tertentu jika yang bersangkutan 

melakukan tindakan yang khusus pula. Sistem pertanggung 

jawaban khusus ini berlaku terhadap pelanggaran terhadap 

informasi yang misleading, khususnya yang berhubungan 

dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum 

dan/atau yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan 

efek (dengan memakai prospektus atau tidak). 

Beberapa persyaratan agar Pertanggungan dalam rangka 

penawaran umum dapat di terapkan adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat misleading infomarmation 

b. Informasi tersebut termuat dalam  pernyataan pendaftaran 

dalam rangka penawaran umum 

c. Pihak yang bertanggung jawab hanya bertanggung jawab 

secara yuridis sebatas pada keterangan yang diberikannya 

d. Tidak ada pertanggung jawaban jika pelakunya dapat 

membuktikan bahwa dia telah bertindak secara profesional 

dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk 

memastikan bahwa tidak ada informasi yang misleading 

e. Masa daluarsa dari gugatan tersebut adalah 5 tahun sejak 

pernyataan pendaftaran  

f. Tanggung jawab tersebut baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama dari pihak yang melakukanya. 

g. Adanya suatu kerugian dari informasi yang misleding 

tersebut 

2. Pertanggung Jawaban secara umum 

Selain dengan sistem pertanggung jawaban khusus seperti yang 

dijelaskan di atas, Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 

1995 juga mengatur pertanggung jawavab perdata dengan 

sistem pertanggung jawaban perdata secara umum. Yang 

dimaksudkan adalah bahwa undang-undang tidak menyebutkan 

atau memperinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar 

oleh orang-orang tertentu. Melainkan hanya menunjuk kepada 

setiap pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal 
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Tersebut atau peraturan pelaksanan lainnya, yang jika timbul 

kerugian maka si pelanggar dapat dimintakan tanggung jawab 

perdatanya secara hukum, hal ini dimungkinkan dengan adanya 

Pasal 111 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal. Dari pasal 111 tersebut dapat ditemukan syrat-syarat 

yang diperlukan agar suatu ganti rugi perdata dapat di tuntut 

dari pihak pelanggar, yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal 

ataupun peraturan pelaksana lainnya 

b. Adanya kerugian 

c. Kerugian tersebut timbul akibat dari pelanggaran atas 

undang-undang tersebut 

d. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi 

dapat dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara bersama 

sama.
62

 

 

Dalam menjalankan perlindungan hukum kepada investor di Bursa 

Efek, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas salah satunya adalah 

menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. 

Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai 

perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar 

modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan 

terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. 

Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan 

Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan 

ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan 

konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.  

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan 
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pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas Otoritas Jasa 

Keuangan  adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa 

keuangan. Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan 

perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat 

yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah: 

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas 

karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;  

2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya 

apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan  

3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Khusus Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, 

bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen 

yang meliputi;  

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan 

konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan 

2. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;  

3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan 

oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah 

jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa 
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keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan 

hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum 

tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk 

menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa 

dirugikan melalui cara: 

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada 

Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan 

konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;  

2. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta 

kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang 

menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan 

pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah 

penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk 

memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan 

kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan 

sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.
63

 

 

Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat 

dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh Otoritas Jasa keuangan 

dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya 

penegakan hukum, kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum 

tidak semata-mata bermakna secara yuridis tetapi juga mengandung 

maksud pembinaan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada investor Di Bursa Efek 

Indonesia” makan penulis menarik kesimpulan yaitu: 

1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam 

melaksanakan tugasnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas 

Jasa Keuangan dalam melakukan tugas dan kedudukannya berada di 

luar pemerintah, jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh pemeritah.. 

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal untuk melindungi investor  

bertanggung jawab dalam hal membuat peraturan-peraturan agar 

kegiatan di pasar modal berjalan secara efisien, adil, transparant, dan 

akuntabel. OJK juga bertanggung jawab untuk melakukan investigasi 

atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal dan dapat 

mencabut izin usaha pada perusahaan-perusahaan yang melakukan 

pelanggaran sehingga dapat merugikan investor. 

2. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan perlindungan hukum kepada 

para investor, bentuk perlindungan hukum yang diberikan Otoritas 

Jasa Keuangan berupada perlindungan hukum secara preventif dan 

perlindungan secara refresif. Bentuk perlindungan hukum Preventif 

yang diberikan OJK yaitu dalam bentuk Regulasi, edukasi, 
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pengawasan, pembinaan, peringatan, dan sosialisasi. Sedangkan 

bentuk perlindungan Refresif yang diberikan OJK yaitu berupa 

pemberian sanksi secara administratif. 

B. Saran  

1. Setelah memperhatikan bahasan di atas maka saran penulis untuk 

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yaitu supaya Otoritas Jasa 

Keuangan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dan 

para investor agar Otoritas Jasa Keuangan lebih dikenal oleh 

masyarakat sesuai dengan fungsinya. 

2. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan peranannya pada pasar 

modal haruslah tegas dan harus sesuai dengan ketentuan undang-

undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang otoritas Jasa Keuangan. 

3. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, di dalam pasal-pasalnya tidak disebutkan bentuk tanggung 

jawab Otoritas Jasa keuangan. Maka seharusnya di dalam undang-

unndang tersebut harus di catumkan kedalam pasal bentuk tanggung 

jawab dari otoritas Jasa keuangan itu, supaya tidak terjadi kekosongan 

norma. 
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