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DIMANA GERANGAN TEMPAT HUKUM DI ERA PEMBANGUNAN 
INI? 

Perbincangan mengenai peran hukum di Indonesia nampaknya bangkit 
menggelitik pemikiran para pengamat pembangunan, bersamaan dengan 
lahirnya kembali sebuah pranata ekonomi, dalam hal ini pasar modal. Begitu 

pesatnya proses 'revival' tersebut, sehingga meninggalkan berbagai profesi yang 
berkaitan seakan tertegun, untuk kemudian menyadari bahwa banyak hal 
tentang pranata tersebut yang mulai harus dan perlu disimak kembali. Tak 
terkecuali profesi akuntan publik, dan apalagi para konsultan hukum. Pranata 

ekonomi yang lahir dan berkembang di sistem 'common law' tersebut, tentu saja 
terasa bagai barang baru, terlebih Sarjana Hukum Indonesia yang secara formal 

memperoleh pendidikan hukum dengan tekanan “Civil Law System”. 

Bangkitnya pasar modal yang begitu mendadak dan melaju demikian 

pesat mengakibatkan tidak hanya ahli hukum saja yang merasa agak 'stunned'. 
Nampak dari ramainya forum dan media penyebaran pengetahuan, seperti 
seminar-seminar, yang intinya memberikan dan menyebarkan pengetahuan 
tentang pranata tersebut. Bahwa ilmu tentang pasar modal secara khusus 
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belum ada, menurut Dr Syahrir, seorang pengamat ekonomi, disebabkan oleh 
banyaknya faktor yang mempengaruhi gerak pasar modal politik, ekonomi, 
kebijaksanaan pemerintah, intern perusahaan, termasuk: aspek kondisi 
“ekonomi dunia dan pasar modal Iain di dunia, ...; maka sulit untuk 
mensistematisir itu semua dan mendekatinya dengan sebuah pendekatan 
disiplin ilmu." (Kompas, 31 Oktober 1989) 

Perasaan stunned tadi tidak saja melanda profesional terkait, melainkan 
juga meliputi Iapisan penentu kebijaksanaan di peringkat pemerintahan, 
tercermin dari himbauan Dewan Pertimbangan Agung yang disampaikan 
kepada Presiden Republik Indonesia seperti dikutip di berbagai media masa 
berkenaan dengan “Upaya Peningkatan dan Pembaharuan Hukum”. Dengan 
demikian keprihatinan tentang kurang mengedepannya peran hukum ini 
menjadi berskala nasional. Liberalisasi pertumbuhan ekonomi di negara ini, 
begitu didominasi peran swasta, dan munculnya phenomena konglomerat 
membersitkan kegelisahan akan ketaatan asas pada Pasal 33 UUD 1945. 
Sehingga hukumlah yang diharapkan dapat membendung untuk mengarahkan 
kelasa tujuan yang dikehendaki oleh pasar tersebut.  

 APA MANFAAT KEPUASAN HUKUM BAGI DUNIA USAHA? 

Barangkali belum banyak penelitian yang dilakukan tentang dampak 
deregulasi terhadap perekonomian Indonesia. Dalam salah satu surveynya, 

American Chamber of Commerce di Indonesia menyatakan bahwa kebijaksanaan 
deregulasi memang dalam batas tertentu berhasil mengubah iklim usaha di 
Indonesia. Bangkitnya pasar modal misalnya, adalah contoh dari dampak 
positifnya. Hanya, masih terdapat catatan yakni pada tahap implementasi, 
ketidaklengkapan ketentuan yang ada mengakibatkan berbagai penafsiran yang 
mengundang banyak ketidakpastian hukum. Suatu aspek yang determinan 
dalam menjamin kelangsungan iklim usaha yang tengah membaik. (Owen, 
1988: 3-5). 

Kebutuhan akan jaminan kepastian dan kestabilan hukum menjadi lebih 
mendesak seiring dengan perkembangan pasar modal. Di satu segi kita 
bergembira akan pertumbuhan yang pesat tersebut namun di sisi yang lain juga 
cemas akan kelangsungan pertumbuhan itu sendiri. sebagainana bunyi hukum 

dialektika bahwa what goes up must come down. Perlunya kepastian bagi 
masyarakat usaha secara lebih rinci diungkapkan sebagai berikut:  
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Law influences the decisions made by ‘Private orders’… Every enterpreuner in 

deciding how to invest his time, energy and money, calculates the profits expected from 
the course open to him. Every calculation includes an assessment of the law’s impact on 
profits: subsidies make some investment more attractive while laws that force the 
enterpreneur to absorb the ‘external’ costs of an activity make that activity less attractive. 
To each enterpreneur, then, the law appears as a factor which affects his decisions but 
over which he has no control. (Robert Seidman, 1978:82) 

Kepastian hukum (certainty atau predictability) memang akan dapat 
mengurangi diskresi para birokrat atau pelaksana sekaligus mengurangi biaya 

yang tak perlu (high-cost economy). Tanpa hadirnya kepastian, kestabilan, dan 
ketegasan hukum -- dalam artian baik rumusan maupun penerapannya maka 
iklim usaha akan diliputi unsur spekulasi dan mengandung risiko tinggi yang 
pada akhirnya mengusir jauh para pengusaha besar dari bumi kita sendiri. 

 PENDEKATAN FUNGSIONAL DARI HUKUM 

Dalam khasanah teori hukum dikenal dua pendekatan normatif-filosofis 
dan fungsionaris-empiris. Dimana yang pertama menekankan fungsi hukum 
dalam memberi kerangka acuan bagi tujuan, dasar pembenaran secara 
normatif dan yang kedua adalah fungsi instrumental dimana hukum 
diharapkan mampu merekayasa pembangun masyarakat disebut juga sebagai 
aliran minimalis. Mengapa? Sebab fungsi hukum paling sedikit memang 
mengubah perilaku, mengusahakan ketertiban dan kepastian. Sebetulnya tak 

ada hukum ‘value free’ atau tidak memihak. Ketentuan hukum memang selalu 
memihak entah kepada siapa meniga selalu ada kandungan nilai di dalamnya. 
Hal ini perlu ditekankan sebab hanya pada tahap 
penerapannya/implementasinya, penerap hukum tidak oleh memihak. Para 
proponen terisi hukum seperti Parsons, Nader, Aubert, Summers, dll., pun 
mengatakan bahwa fungsi hukum meliputi juga. 

…providing a framework within which certain common expectations about the 
transactions, relationship, …; ensuring the efficiency, harmony, and balance in the 
functioning of the government; protecting citizens against excessive or unfair government 
power; protecting people against excessive or unfair private power; … (Steven Vago, 
1981:17) 

Konsekuensi dari pendekatan fungsional tentu saja membawa perbedaan 
dalam metode melihatnya. Sebab seperangkat hukum dapat saja sempurna, 
rumusannya maupun kelengkapannya namun belum tentu ia efektif, belum 



4 
 

tentu ia mampu mengubah perilaku sesuai yang diharapkan oleh ketentuan itu 
sendiri. Dengan kata lain tugas hukum belum berakhir hanya pada selesainya 
perumusan dan pengesahannya. Jalan untuk membuat hukum itu memiliki 

daya laku enforceable, masih sangat panjang. Keseluruhan proses inilah yang 
akan memperhitungkan juga teknik deduktif-induktif bagi upaya 
memahaminya.  

Lawrence Friedman membagi sistem hukum dalam tiga komponen 
pokok yang sifatnya bekerjasama saling melengkapi yaitu: 

1. Komponen struktural yaitu menggambarkan suatu mekanisme kerja 
atau prosedur dari struktur kelembagaan aparat atau badan. 

2. Komponen Substansi, yaitu output dari komponen I tersebut 
termasuk ketentuan aturan hukum, keputusan hakim negara, hakim 
arbitrase, termasuk peraturan. 

3. Komponen kultur yaitu keseluruhan faktor yang menentukan 
bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya dalam kerangka 
sikap mental budaya suatu masyarakat aspek yang besar peranannya 
terhadap ketaatan hukum (Lawrence Friedman, 1969: 27-30). 

Analog dengan bekerjanya sistem biologi yang terdiri dari struktur 
organisme, analisa fungsional mempelajari apa yang dapa dilakukan hukum 
untuk masyarakat? Dalam konteks hukum, “…functionalists are concerned with…, 
how legal institusional fit into the working of the overall struktur.” (Steven Vaio, 
1981:54). Dengan kata lain ketiga komponen dalam suatu sistem cenderung 
saling mengisi atau saling melengkapi. Tidak ada bagian yang tidak berfungsi 
dalam satu sistem. Sehingga sekalipun misalnya yang terjadi adalah 
disfungsinya hukum, maka dalam sistem masyarakat akan tumbuh dan 
berkembang suatu sub kultur substitusi hukum. Dapat tumbuh dari norma 
sosial dari kebiasaan dan praktek dari kode etik atau lain bentuk self regulation. 
Dalam masyarakat pedagang, dimana pun, baik kelompok keturunan Cina, 
Arab, Jepang, Korea, dimana hukum negara cenderung kurang dominan toh 
jarang dijumpai praktek-praktek yang menyimpang aturan main yang tumbuh 
sebagai Sub kultur di kelompok-kelompok tersebut. Ada aturan black list yang 
bahkan lebih dipatuhi dari hukum negara mana pun, ada penyelesaian yang 
bersifat take a little give a little tanpa perlu berdebat soal keadilan toh integrasi 
di kelompok masyarakat-masyarakat pedagang tersebut terpelihara dengan baik 
(lihat Marc Galanter “Why the Haves come out ahead, Speculations on the Limits of 
Legal Change, Law and Society Review, 1974 dan Stewart Macaulay Non-
Contractual Relations in Bussiness, American Sociology Review 1963). 
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STRUKTUR DARI PASAR MODAL 

Tinjauan struktural akan membawa kita pada komponen kelembagaan 
aturan main/prosedur yang menggambarkan fungsi masing-masing. Pada suatu 
pranata yang paling sederhana pun pada umumnya minimum terdapat fungsi-
fungsi legislatif, eksekutif, serta yudikatif berikut dengan aparat yang 
menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sekalipun dalam masyarakat yang 
tradisional fungsi-fungsi tersebut masih dirangkap di satu badan. Di pranata 
yang modern kebutuhan untuk memisahkan fungsi dan membatasi wewenang 
menjadi tak dapat dihindarkan. Demi menjamin spesialisasi, rasionalisasi, 

efisiensi, juga ‘fairness’ sebab dengan dipisahkan terdapat mekanisme ‘check and 

balance’ lagipula tidak terjadi pemusatan kekuasaan. 

New York Stock Exchange, (NYSE) sebagai contoh sejak resmi berdiri tahun 
1817, dengan anggaran dasar yang diperbarui tahun 1869, memiliki komite-
komite yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudisial. 
Sebagai bursa negara, NYSE, sekalipun punya kewenangan mengatur dirinya 
sendiri, namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh 

Securities Exchange Commission (SEC), suatu badan pengatur dan pengawas 
tertinggi, negara Federal. (George B, Bookman 1970:85-118). Di indonesia 
fungsi pengawasan serta pengaturan masih terpusat pada menteri keuangan. 
Sebagai bursa yang sedang berkembang hak itu wajar, di Thailand pun fungsi 
pengaturan dan pengawasan berada di menteri keuangan nya. Mereka pun 
memiliki semacam dewan pembina pasar modal di Indonesia, yang berperan 
sebagai penasehat bagi menteri keuangan. 

Fungsi eksekutif, yang di Indonesia dipegang oleh Ketua Badan 
Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), di NYSE berada di tangan seorang 
‘presiden’. untuk menjalankan fungsinya ia mengangkat penasehat ahli, dan 
membentuk komite, yang identik dengan bagian di Bapepam. Di dalam komite 
yang menangani operasional bursa, terdapat divisi arbitrase, dan divisi 
hubungan masyarakat serta pelayanan investor, yang tugas pokoknya adalah 
memberikan penerangan, pendidikan dan komunikasi dengan masyarakat 
luas. Membandingkan antara NYSE dan bursa efek Jakarta tentu lah sangat 
jauh, dari bilangan usia maupun kecanggihannya. Namun tujuan mencari 
Padanan dengan NYSE, khusus untuk masalah ini, justru sengaja, dengan 
membandingkan dua kutub ekstrim dalam kaitannya dengan sifat masyarakat 
masing masing. Sebab yang satu telah berusia di atas 150 tahun, sedang satunya 
baru tiga tahun terhitung dari kebangkitanNya, bila ditinjau peringkat sadar 
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investasi, maka keduanya pun berada di kutub ekstrim, namun struktur 
kelembagaan yang memberikan fungsi lebih kepada penerangan dan 
pendidikan masa kepada investor, justru terdapat pada masyarakat yang 
pengetahuannya tentang investasi telah jauh. Bukankah di masyarakat negara 
sedang berkembang seperti Indonesia, yang baru melek investasi ini, 
kebutuhan akan hadirnya fungsi tersebut lebih mendesak? Alasan kedua, 
mengapa mengambil NYSE sebagai rujukan, adalah bahwa, model di NYSE 
kenyataannya banyak diadopsi oleh bursa bursa yang lahir kemudian. Dan 
keleluasaan mempelajari model model semacam itu, sebetulnya adalah 
keuntungan bagi bursa yang baru. Sebab keputusan untuk mengadopsi nya 
atau Merombak nya agar pas dengan yang dikehendaki, terpulang kepada 
pemerintah kita sendiri. Cara adopsi semacam ini bukan barang baru pula, 

Singapura misalnya, untuk pengaturan masalah take over dan merger, 
mengadopsi pola London City Code, sedang Taiwan dan Korea misalnya lebih 

Mengikuti gaya SEC dari Amerika. (Securities Markets in Asia and Oceana,1988: 
passim) 

Tinjauan struktural juga memberikan gambaran tentang peta prioritas 
dan konsentrasi, dan itulah yang ingin diungkapkan di sini. Oleh sebab itu 
dapat dipahami besarnya perhatian pada para cendekiawan, pengamat, 
profesional, bahkan dewan perwakilan rakyat, terutama tentang bagaimana 
memberikan perlindungan yang wajar kepada masyarakat luas, serta para 
investor individual. Dan para pengamat dan wakil rakyat itu memang harus 
tanggap terhadap semua dampak dari meroketnya pulsa tersebut, baik dampak 
positif, maupun dampak negatif. Di beberapa forum diskusi dan seminar pun 
tahu intinya himbauan dilontarkan agar prinsip keterbukaan lebih diatur 
secara eksklusif meliputi semua elemen yang wajib diungkapkan, bentuk yang 
dikehendaki, Sistem evaluasi pengujian Akurasi data/ informasi tersebut, 
metode monitoring, terhadap penggunaan dana publik oleh emiten, 
penentuan agio, dan lain sebagainya, yang memberi posisi yang seimbang bagi 
para investor, dan massa untuk punya akses terhadap informasi yang relevan 
bagi setiap pemegang saham. Apabila ketentuan itu bersifat mandatori, maka 
sewajarnyalah pelanggaran terhadap nya dikenakan sanksi, yang tidak sekedar 
administratif, atau sanksi perdata saja, namun juga pidana. 

KEBUTUHAN AKAN PENGATURAN SUBSTANSI 

Berdasarkan asas nullum delictum nulla puna sine provis lege alias Asas 
legalitas, dinyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sebelum ada 
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ketentuan yang menyatakan demikian. Selain itu Asas yang sama mendalilkan 
bahwa suatu ketentuan yang mengenakan sanksi tidak dapat berlaku surut. 
Masalahnya adalah, bagaimana penyelesaiannya apabila, di suatu saat nanti 

terjadi masalah tentang tidak akuratnya suatu prospektus. Bila ternyata pihak 
ketiga, dengan dasar yang kuat, mencuri mencurigai Reliabilitas suatu 
Prospektus, bagaimana mekanisme pembuktiannya? Harus diingat bahwa 
emiten adalah pihak yang relatif, biasanya, lebih kuat dibandingkan dengan 
investor individual. Kenyataannya dewasa ini adalah bahwa dari pihak emiten, 
sekalipun terdapat ketentuan yang sifatnya mandatory tentang penampilan 
suatu Prospektus, namun karena tidak melihat adanya rumusan yang jelas dari 
saksi tersebut, juga tidak melihat mekanisme / struktur / lembaga yang khusus 
menangani hal itu, maka mereka akan ber asumsi bahwa ketentuan tersebut 
akan jauh dari efektif. Akibatnya, timbul pertanyaan, apa dan siapa yang dapat 
memaksa agar emiten, DHI direksi lebih memperhatikan tindakan berhati hati 
yang wajar. Di pihak lain upaya hukum apa yang dapat diambil oleh masyarakat 
/ investor, bila mekanisme proses penuntutan itu tidak ter rinci secara eksplisit, 
apalagi tak jelas lembaga / struktur yang menampung serta memproses nya. 

Bila menyimak bahwa pulsa Indonesia telah ‘tidur’ sejak 1976, maka 
dapatlah dipahami, dan sangatlah beralasan bila pemerintah menawarkan 
insentif dan berbagai kemudahan bagi calon emiten, melalui berbagai paket 
deregulasinya. sementara bersamaan dengan ini ini tersebut alternatif investasi 
di bidang lain diperketat. Kebijaksanaan pemerintah, di mana tangan kiri 
mendukung dan mendorong maju, membuktikan adanya perencanaan yang 
matang, dan perhitungan yang cukup, dalam mengatasi berbagai kendala yang 
melakukan iklim ekonomi secara keseluruhan. Persoalannya pada saat ini 
adalah mempertanyakan: apakah lebih apakah telah tiba saatnya untuk 
menciptakan rambu-rambu pengamanan secara seimbang, proporsional 
dengan usaha menumbuhkannya. Atau kah masa itu belum tiba, dengan 
pertimbangan volume transaksi pulsa masih terlalu kecil, dan sementara ini 
masih memerlukan pertumbuhan. Namun bila mendengar bahwa target untuk 

tahun 1990 ini, jumlah perusahaan yang go public akan mencapai jumlah lebih 
dari 100, barangkali sudah perlu dipertimbangkan secara lebih serius, 
diciptakannya kerangka hukum substantif yang mengamankan pranata pasar 
model secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan hukum perusahaan, dan 
yang memberikan perasaan lebih aman bagi masyarakat Indonesia, pada 
umumnya. Sebab hanya dengan terciptanya keseimbangan dan memadainya 
struktur serta kak Idah substantif yang melindungi kepentingan umum 
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tersebut, pasar Bkt tujuan yang semula ditetapkan. Seperti yang dinyatakan 
bahwa: 

Unlike other countries the principal objective of the capital market in Indonesia 
is income distribution through the ownership of incorporated companies… In this way 
the community can share the fruits of economic development. This objective is the basis 
upon which the Indonesian government has developed the capital market. (Securities 

market in Asia and Oceania, 1988:201) 

Bila menyimak sekian ketentuan yang dipunyai pasar modal, maka kita 
hanya meng jumpai satu undang-undang, yakni undang undang nomor 15 / 
1952 (L.N. Nomor 67 / 1952), selebihnya yang terdiri dari keputusan presiden, 
keputusan menteri keuangan, beberapa surat Edaran Bapepam, dan surat 
Edaran PP, adalah ketentuan yang bersifat prosedural. Beberapa ahli hukum 
menyebut nya sebagai administratif law, atau birokratik law. Tak lain karena 
ketentuan tersebut menjabarkan bagaimana birokrat harus bertindak, atau 
bagaimana kerja birokrasi, melalui para administrator nya, dan ia sendiri 
produk departemen teknis. 

Ketidak jelasan konsep antara ketentuan substansi dengan ketentuan 
administratif sering menimbulkan Keran Cuan dalam membahas maupun 
menerapkan ketentuan ketentuan tersebut. Mengapa pasal 22,23, dan dua 
empat dari SK Menkeu nomor 859 / KMK / kosong satu / 1987, tentang 
prinsip keterbukaan dan sanksi pelanggaran nya hanya sesederhana itu, dalam 
arti tidak jelas bentuk pelanggaran, maupun rumusan sanksinya? Sebab sifat 
ketentuan tersebut, ditinjau dari isi maupun peringkat yang mengeluarkannya, 
dalam hal ini surat keputusan menteri, menunjukkan bahwa ia adalah hukum 
prosedural / administratif. Isinya pun tentang prosedur / tata cara Amy si efek 
melalui bursa.  

Masalah yang sama juga dapat dijumpai di pasal 15, SK menteri 
keuangan 862 / KMK.nol satu / 1987, dan pasal 21 SK menteri keuangan 

1253 / KMK.013 / 1988, tentang Insider trading. Pada umumnya seluruh 
ketentuan pasar modal yang memuat sanksi, selalu merujuk kepada peraturan 
perundangan lain. Perundangan yang mana? Tentulah dalam hal pasar modal 
ini, hanya pihak departemen keuangan yang tahu jawabannya. Namun 
sebenarnya telah tersirat bahwa ketentuan ketentuan tersebut bukanlah final, 
dan memang bukan ketentuan hukum substantifnya. Sebagai kerangka untuk 
tumbuhnya suatu pranata, barangkali sudah cukup, tapi belum, jika 
dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum. Bila yang 
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diharapkan oleh kebijakan pemerintah adalah memberikan porsi lebih besar 
pada pemberi keputusan dari pihak swasta dalam hal ekonomi, maka tentu 
ketentuan ketentuan substansinya yang terutama harus diciptakan, dan bukan 
hukum administrasi yang target grup nya adalah aparat administratif. 

Hukum perdata, hukum dagang yang terkodifikasi dalam kitab kitab, 
adalah contoh hukum substansi. Pasar modal, bidang bidang perekonomian, 
perdagangan dan bisnis lain, nampaknya akan lebih dipacu oleh swasta, 
daripada oleh administrator. Nah, apalagi bentuk hukumnya bila yang diatur 
adalah hal hal yang konseptual, serta hubungan antara pelaku ekonomi swasta 

dengan masyarakat c.q. Pemerintah? sebagai suatu ilustrasi, tentang inside the 

trading, apakah tidak perlu di rumuskan terlebih dahulu (Supra) misalnya: 

perbuatan yang bagaimana yang disebut sebagai Insider trading, apa unsur-unsur 
nya? Apa apa saja yang dapat diklasifikasi sebagai informasi yang price sensitif? 
terhadap perilaku perusahaan, misalnya, tindakan apa saja yang dapat 

diklasifikasikan sebagai hostile take Over? syarat apa yang harus dipenuhi oleh 

pihak sejarah / Raider? 

Pihak mana yang harus dilindungi, direksi, atau pemegang saham? Dan 
masih segudang hal hal yang tanpa di rumuskan terlebih dahulu oleh 
ketentuan hukum maka perbuatan-perbuatan yang merugikan kepercayaan 
umum tersebut tak dapat ditindak. Sebagai negara yang sudah berani 
membuka jalur transaksi dagang dengan dunia luar, apakah kita akan 
mengambil risiko melanggar Asas legalitas? 

SETELAH DEREGULASI, PRIORITAS PADA PEMBENTUKAN 
HUKUM ATAU PENERAPAN? 

Indonesia kini memasuki Era Deregulasi dan Debby rok gratis Sassy, 
seringkali mengertikan nya sebagai harus di kurangi nya peraturan/ hukum, 
dan harus dikurangi nya birokrasi. Tidak sepenuhnya keliru, namun yang jelas 
di regulasi di bidang ekonomi, tidak berarti dihapusnya perangkat hukum yang 
mengatur ekonomi, atau bahwa bidang ini tidak boleh diatur oleh hukum, 
yang perlu dicegah adalah menambah / memberlakukan ketentuan ketentuan 
yang menghambat pembangunan ekonomi, dalam hal menyebabkan biaya 
tinggi, dan yang menyebabkan jalur birokrasi berbelit, dan berkepanjangan. 
Dan sebetulnya justru ketentuan administratif lah yang harus dikurangi dan 
disederhanakan. Sebab ketentuan administratif-lah yang harus dikurangi dan 
disederhanakan. Sebab ketentuan administratif yang menciptakan birokrasi, 
dan bukan ketentuan substansi. Pada akhirnya masyarakat pelaku ekonomi 
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akan merujuk ketentuan substansi tersebut, untuk memperoleh kepastian, 
sementara bursa, dan pranata ekonomi lain dapat menciptakan apa yang 

disebut ‘self-regulation’, di mana kode Ethic profesional dan lain subkultur yang 
mengedepan. Karena itu sebetulnya hukum dalam artian yang substantif dan 
yang pokok justru dewasa ini sangat diperlukan untuk memacu transaksi 
ekonomi. 

Gejala ke arah itu dewasa ini pun tampak telah terlihat, dengan telah 
dipikirkan nya untuk menswastakan Bursa Efek Jakarta, untuk kemudian 
Bapepam akan berperan menjadi badan yang mengawasi BEJ. Di mana 
kemudian BEJ akan dihadapkan mengatur dirinya sendiri. Identik dengan 
hubungan antara NYSE dengan SEC. 

Sebuah adagium mengatakan bahwa ‘yang menciptakan pemerintahan 
yang baik bukanlah peraturan yang lain kan orangnya, alias penerapannya, atau 
administratornya’. Pembicaraan tentang perkembangan hukum, kita akan 
dihadapkan pada pembinaan / pengembangan keduanya. Idealnya memang 
harus demikian. Siapa pun tidak akan berdebat untuk itu. Namun mana kala 
terjadi kesenjangan hukum semacam ini, maka Sorotan semua pihak termasuk 
para aparat penegak nya, ditujukan kepada kurang lengkapnya peraturan yang 
ada, tidak ada ketentuan pelaksanaannya, dan sebagainya. Dalam 

kenyataannya, bad enforcement is mistaken for bad law.  

Dalam batasan kasus pasar modal, seperti yang telah dibahas di depan, 
peraturan yang sifatnya substansif tentang pasar modal, masih harus di 
rumuskan dan dibenahi di sana sini. Walaupun benar demikian, masih perlu 
pula dipertanyakan apakah peningkatan servis dan pelayanan penegakan 
hukum sudah dianggap memadai? Masalahnya bagi Indonesia barangkali tidak 
mudah dipecahkan. Di satu pihak bila mengamati bagaimana berikutnya 
proses dan waktu yang diperlukan untuk melahirkan suatu produk hukum, 
terutama undang-undang. Maka kita dapat mengantisipasi bahwa apabila 
kebutuhan akan pengaturan bidang tertentu terasa begitu mendesak, maka 
bentuk legislasi yang dapat mewadahi nya pastilah bukan undang-undang. 
Sekalipun qua isi / sifat yang diatur, bentuk yang dibutuhkan adalah undang 
undang. Menyadari hal ini pula, baik masyarakat umum maupun para 
pengamat hukum sendiri sering bingung, untuk dapat mengklasifikasi kan 
ketentuan mana yang di atas yang mana. Kesimpulannya, di bursa kita ini 
adalah tidak mudah membentuk perangkat ketentuan hukum. Jika demikian, 
alternatif berikutnya, pastilah menganggap para penerap hukumnya. 
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Sekadar perbandingan, kita dapat merujuk kepada sistem hukum 
Amerika, atau sistem hukum Inggris. Sistem hukum Amerika ditandai dengan 
hadirnya perangkat peraturan yang padat dan lengkap, di mana sebaliknya 
dengan hukum di Inggris. Sistem yang terakhir ini lebih mengandalkan pada 
integritas para penegak hukumnya, melalui sistem sosialisasi yang tepat 

mewariskan prinsip Inggris gentleman. Jalan mana yang kiranya kita tempuh, 
yang jelas sangatlah tidak mudah, bahkan untuk menentukan apa masalahnya 
yang mendasar sebetulnya. 

Secara logika kedua pulau antara peraturan dan penerapan bekerja 
seperti papan jungkit. Dengan kata lain bila peraturan di satu pihak lemah, 
atau terjadi kekosongan hukum tidak akan menjadi masalah, mengingat para 
penegak nya memiliki keterampilan, Wawasan yang luas, serta pengetahuan 
yang handal, apalagi bila dilengkapi dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya 
bila menyadari bahwa penerapan hukum adalah sisi yang lemah, maka untuk 
mengatasi kekurangan / kekosongan hukum, maka satu-satunya jalan keluar, 
adalah melengkapi perangkat peraturan ya. 

Metode induktif empiris sangat perlu untuk dapat memberikan 
gambaran yang realistis tentang fenomena hukum dewasa ini. Dan selama ini 
kegiatan inilah yang sangat kurang ditangani. Baik oleh departemen teknis 
yang menggarap peraturan administratif, maupun departemen departemen 
teknis dan DPR yang sama sama menggarap peraturan substantif. 

YANG DIPERLUKAN OLEH PASAR MODAL 

Secara garis besar maka kebutuhan menyiapkan perangkat peraturan 
substansif tentang pasar modal, berpacu dengan pertumbuhan pasar modal itu 
sendiri. Sejalan dengan langkah swastanisasi Bursa Efek Jakarta, maka de 
regulasi di bidang hukum pun lebih dapat terealisir. Yakni dengan 
memberikan kewenangan kepada untuk mengurus dirinya sendiri. 

Selain Bapepam selaku fungsi pengawasan mewakili pemerintah, di BEJ 

dapat dibentuk supervisi yang mengawasi rule of conduct dari para profesional 
yang terlibat dalam mekanisme bursa. Upaya yang dimaksud meningkatkan 
disiplin dan Etik para pihak, harus diwujudkan dengan dibentuknya struktur 
untuk itu di peringkat BEJ. 

Mengingat bahwa kurang memadainya fungsi Yudikatif / aparat 
penyelesaian sengketa DHI hakim, maka sewa Jarnya untuk menampung 
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kebutuhan akan timbulnya perselisihan antara pelaku bursa, maka divisi 
arbitrasi dan Deviasi layanan investor, dan parap penerangan masa perlu 
dibentuk.  

Yang terakhir dan yang terpenting adalah, menciptakan kerangka hukum 
substansi tentang perkembangan ekonomi Indonesia secara makro, dan 
merumuskan kait mengait nya dengan perkembangan pranata perusahaan, 
hingga konglomerat, perbangkan, dan lain lembaga keuangan. Termasuk 
penjabaran Asas yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945. 

 

Sumber: Newsletter No. 1/Tahun I/Februari, “Hukum Tentang Pasar Modal Satu 
Assesmen Singkat”, Penerbit PPH, 1990 

 


