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ABSTRAK 

 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber 

pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi 

bagi para pemodal. Implementasi dari hal tersebut adalah 

perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan 

efek yang bersifat ekuitas atau surat utang. Pada sisi lain, 

pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal dengan 

membeli efek-efek tersebut. Dalam hukum Islam kegiatan-

kegiatan di dalam pasar modal dapat dikategorikan sebagai 

kegiatan muamalah. Dengan demikian transaksi di dalam pasar 

modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut 

Syariah. Salah satu transaksi yang dilarang dalam pasar modal 

adalah praktik insider trading. Insider trading sangat berbahaya 

karena dapat merugikan banyak orang lain dan menguntungkan 

salah satu pihak serta merubah harga saham di pasaran sehingga 

merusak kegiatan pasar di dalam pasar modal. Dan tidak 

terdapatnya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada pemodal dalam pasar modal di Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

bentuk perlindungan pemodal akibat insider trading pada pasar 

modal di Indonesia dan bagaimana pembinaan dan pengawasan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik insider trading 

pada pasar modal di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui bentuk perlindungan pemodal akibat praktik 

insider trading dan mengetahui pembinaan dan pengawasan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap emiten dan pelaku praktik 

insider trading pada pasar modal di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research), sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode  

deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun 

langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk 

mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa perlindungan 
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pemodal akibat praktik insider trading menurut hukum Islam 

sudah  sangat baik dengan memberikan kepastian hukum dengan 

adanya fatwa-fatwa DSN-MUI dan dengan cara mengeluarkan 

emiten dari kategori daftar emiten Syariah serta proses hukum 

diserahkan kepada pihak yang berwenang menurut UUPM. 

Sedangkan pembinaan oleh lembaga yang berwenang yakni 

OJK sudah sangat baik dengan adanya edukasi dan sosialisasi 

kepada emiten dan pemodal. serta OJK melakukan pengawasan 

dengan mengeluarkan regulasi yang ketat agar dapat mencegah 

tindak pidana pelanggaran dan kejahatan dalam Pasar Modal di 

Indonesia. Dan diikuti dengan kerja sama antara OJK dan MUI 

dengan  cara MUI selalu mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap 

mekanisme pasar modal agar terjamin kehalalan produk pasar 

modal Syariah.                                                                                                          
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MOTTO 

                     

          

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari 

rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah 

kepada-Nya.”  ( Al- Baqarah : 172)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-aliyy Alqur’an dan Terjemahan, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 20.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman memahami maksud 

judul skripsi dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan 

mengenai istilah- istilah yang terkandung dalam judul skripsi. 

Adapun judulnya adalah “PERLINDUNGAN PEMODAL 

AKIBAT INSIDER TRADING PADA PASAR MODAL DI 

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 

(Studi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan 

Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Lampung) 

Adapun beberapa istilah terdapat dalam judul adalah sebagai 

berikut : 

Perlindungan pemodal terdiri dari dua kata yaitu, kata 

perlindungan yang menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah “tempat berlindung atau hal (perbuatan) 

memperlindungi”.
1
 

Dan kata pemodal yang menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah “orang yang mempunyai modal atau orang 

yang biasa menanamkan modal". Di mana orang yang 

mempunyai modal biasanya memiliki modal yang lebih untuk di 

investasikan dalam berbagai bidang dengan tujuan menambah 

modal yang dimiliki.
2
 

Yang dimaksud dengan perlindungan pemodal adalah 

perbuatan memperlindungi orang yang mempunyai modal atau 

yang biasa menanamkan modal. 

Insider Trading adalah “memakai informasi orang dalam 

memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang”. Orang 

dalam sebagaimana dimaksud adalah orang yang mengetahui 

informasi dari perusahaan publik (emiten) dan memberi 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011),  h. 830. 

 
2
Ibid, h. 923. 
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informasi yang diperoleh untuk mempengaruhi pihak lain untuk 

melakukan penjualan dan pembelian efek. Sehingga 

menguntungkan pihak tertentu atas informasi yang diperoleh 

dengan cara melawan hukum.
3
 

Pasar Modal adalah “jaringan tatanan yang memungkinkan 

pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets 

(dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan pemodal 

(investor) untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio 

investasi (melalui pasar sekunder)”.
4
 

Yang dimaksud dengan Insider Trading pada pasar modal 

adalah kegiatan pemodal yang memakai informasi orang dalam 

memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang dalam 

jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka 

panjang,penambahan financial assets dan hutang dalam kegiatan 

pasar. 

Hukum Islam adalah “peraturan yang dirumuskan berdasar 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perbuatan atau tingkah 

laku Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi 

semua pemeluk Islam”.
5
 

Maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah 

bagaimana memperlindungi orang yang biasa menanamkan 

modal terhadap praktik transaksi yang dilarang dengan 

menggunakan informasi orang dalam dengan melukiskan suatu 

benda dari segi hukum Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan memilih judul “PERLINDUNGAN 

PEMODAL AKIBAT INSIDER TRADING PADA PASAR 

                                                             
3
Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal 

Syariah,( Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 97. 
4
 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h. 5. 
5
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2013), h. 5. 
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MODAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM” yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

praktik insider trading yang telah dilarang dalam Pasar 

Modal Indonesia. Akan tetapi masih banyak praktik 

insider trading yang masih dilakukan sehingga 

memungkinkan adanya kerugian bagi salah satu pemodal 

dan tidak kejelasannya perlindungan dan penyelesaian 

bagi pemodal yang dirugikan akibat praktik insider 

trading. 

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga 

independen yang memiliki tugas dan fungsi sebagai 

pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Modal 

Indonesia. Akan tetapi maraknya kasus insider trading di 

dalam dunia pasar modal menimbulkan masalah dan 

kekhawatiran dikalangan para pemodal dan menurunkan 

kepercayaan pemodal terhadap Pasar Modal Indonesia. 

Sehingga memungkinkan masih lemah dan kurang 

efesiennya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 

Otoritas Jasa Keuangan di dalam Pasar Modal Indonesia. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan judul ini berkaitan dengan bidang keilmuan 

yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 

UIN Raden Intan Lampung.  

b. Tersedianya Literatur yang menunjang untuk membahas 

masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber 

pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi 

bagi para pemodal. Implementasi dari hal tersebut adalah 

perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan 
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efek yang bersifat ekuitas atau surat utang.
6
 Pada sisi lain, 

pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal dengan 

membeli efek-efek tersebut. Dilihat dari sudut ekonomi makro 

peranan pasar modal adalah sebagai suatu piranti untuk 

melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. 

Sehingga naiknya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan 

kerja, dan semakin meratanya pemerataan hasil-hasil 

pembangunan. 

Dalam hukum Islam kegiatan-kegiatan di dalam pasar modal 

dapat dikategorikan sebagai kegiatan muamalah. Muamalah 

merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi 

hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT : 

                      

                             

                         

     

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah  dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).  Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283)

7
     

                                                                           

                                                             
6
 Khaerul Umam, Op.cit. h. 85. 

7
Departemen Agama RI, Al-aliyy Alqur’an dan Terjemahan, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 38.   
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 Menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah : 

 أَلْصُل ِِف املَعاَمَلِة ْاإِل بَاَحة ِإالَّ َأْن َيُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى ََتْرْيَِْهاأ
yang memiliki makna mubah (boleh), kecuali ada dalil yang 

jelas melarangnya.
8
 Sehingga dalam melakukan kegiatan 

muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang 

dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan 

berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan 

Syariah.                                                                                      

 Dengan demikian transaksi di dalam pasar modal 

diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut Syariah.  

Adapun akad yang dapat digunakan di dalam  transaksi pasar 

modal antara lain: Mudharabah, wakalah, musyarakah, salam, 

istishna, ijarah, dan kafalah. Dan adapun transaksi yang 

dilarang menurut Syariah adalah: najsy, bai’al madun, insider 

trading, investasi pada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih 

dominan dari modalnya, margin trading dan ikhtikar.
9
 Sehingga  

dalam pasar modal di Indonesia jelas tidak dapat ditransaksikan 

karena bertentangan dengan Syariah.                                                                                                                                                                                                                                           

Salah satu transaksi yang dilarang dalam Pasar Modal di 

Indonesia adalah praktik insider trading. Insider trading 

merupakan kegiatan perdagangan dengan menggunakan 

informasi orang dalam (Inside Information).
10

 Insider trading 

sangat berbahaya karena dapat merugikan banyak orang lain dan 

menguntungkan salah satu pihak serta merubah harga saham di 

pasaran sehingga merusak kegiatan pasar di dalam pasar modal.                                                                                                                

      Di dalam hukum positif praktik insider trading telah 

dilarang di dalam undang-undang pasar modal Nomor 08 Tahun 

1995 tentang pasar modal. Sebagaimana dijelaskan di dalam 

                                                             
8
Ahmad Nahrari Abdus Salam al-indunisi, Ensiklopedia Imam 

Syafi’I, Cetakan ke-1 (Jakarta: Mizan Publika, 2008 ), h. 529.  
9
 Suhartono dan Fadlillah Qudsi, Portofolio Investasi & Bursa Efek, 

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN), h. 204. 
10

 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan dan Hukum Dagang 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),  h. 183. 
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Pasal 95 berbunyi orang dalam dari emiten atau perusahaan 

publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang 

melakukan pembelian atau penjualan atau efek: a. Emiten atau 

perusahaan publik dimaksud, atau b. Perusahaan lain yang 

melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang 

bersangkutan. Pasal 96 berbunyi orang dalam sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 dilarang: a. mempengaruhi pihak lain 

untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud; 

atau b. memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun 

yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud 

untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Pasal 97 

Ayat 1 berbunyi setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh 

informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum 

dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama 

dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 dan 96, Ayat 2 berbunyi setiap pihak 

yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan 

kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak 

dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi 

tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa 

pembatasan. Pasal 98 berbunyi perusahaan efek yang memiliki 

informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik 

dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik 

tersebut, kecuali apabila: a. Transaksi tersebut dilakukan bukan 

atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan 

b. Perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi 

kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.
11

                                             

Syariah juga melarang transaksi yang menyebarluaskan 

informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang 

dalam untuk memperoleh  keuntungan transaksi yang dilarang 

                                                             
11

 Undang-Undang  Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

Pasal 95-98 (On-line), tersedia di www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-

modal/regulasi/pages/undang-undang-nomor-8tahun-1995-tentang-pasar-

modal.aspx  (19 Oktober 2017). 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/pages/undang-undang-nomor-8tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/pages/undang-undang-nomor-8tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/pages/undang-undang-nomor-8tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx


 

 
7 

(insider trading) dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip 

Syariah, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan.
12

 

Akan tetapi perlindungan terhadap pemodal akibat insider 

trading tidak dijelaskan secara jelas oleh hukum Islam di dalam 

pasar modal. Dengan tidak  adanya kejelasan terhadap 

perlindungan hukum bagi pemodal akibat insider trading di 

pasar modal maka akan terciptanya pasar tak wajar (unfair 

market), timbulnya keuntungan haram (ilicit profit), dan pasar 

yang tidak dapat dipercaya (untrustable market) yang merugikan 

pemodal.
13

     

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong 

penyusun untuk lebih tahu mendalam tentang perlindungan 

pemodal akibat insider trading pada Pasar Modal di Indonesia, 

bagaimana perspektif hukum Islam. Penyusun tuangkan dalam 

sebuah judul  “PERLINDUNGAN PEMODAL AKIBAT 

INSIDER TRADING PADA PASAR MODAL DI INDONESIA 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dengan lokasi 

penelitian pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di 

Islamic Center, JL. Soekarno-Hatta, Rajabasa Raya, Rajabasa, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 dan Kantor Perwakilan 

Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Lampung di  Jl. Way 

Sekampung, Rw. Laut, Tj. Karang Tim., Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35213. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang 

menjadi pokok permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan pemodal akibat insider 

trading pada Pasar Modal di Indonesia menurut 

perspektif hukum Islam? 

                                                             
12

 Khaerul Umam, Op.Cit.  h. 86. 
13

http://Repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/FADI

LAH%2520HAIDAR-FSH.pdf&ved  (19 Oktober 2017), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/FADILAH%2520HAIDAR-FSH.pdf&ved
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/FADILAH%2520HAIDAR-FSH.pdf&ved
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2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan terhadap praktik insider trading pada 

Pasar Modal di Indonesia?  

     

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan 

pemodal akibat praktik insider trading di Pasar 

Modal Indonesia menurut hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan terhadap emiten dan pelaku 

praktik insider trading pada Pasar Modal di 

Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait 

dengan bentuk perlindungan pemodal akibat praktik 

insider trading pada pasar modal di Indonesia 

menurut perspektif hukum Islam dan diharapkan 

dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman 

Jurusan Muamalah pada khususnya.  

b. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk 

menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan 

yang berhubungan dengan tulisan ini. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan 

teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk 

mencapai tujuan.
14

 Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan 

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan 

                                                             
14

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetak 

ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24. 
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kebenaran.
15

 Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan 

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala 

permasalahan. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari 

penelitian langsung tentang bentuk perlindungan pemodal akibat 

praktik insider trading pada Pasar Modal di Indonesia oleh 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan Kantor 

Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Lampung. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta- 

fakta, sifat- sifat  serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan 

untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata- kata lisan 

dan perilaku mereka yang diamati.
16

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat 

menggambarkan atau melukiskan suatu hal. 

Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat 

diartikan sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambaran atau 

foto- foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian 

dengan gambar- gambar dan dapat pula menjelaskan dengan 

kata- kata.
17

 Pengertian penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di 

lapangan apa adanya dalam hal ini tentang bagaimana 

bentuk perlindungan pemodal akibat praktik insider trading 

menurut perspektif hukum Islam. 

                                                             
15

 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset, (Bandung: Alumni 

Bandung, 1986), h. 28. 
16

 Lexy J moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2001), h. 205. 
17

 Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, Metode Penelitian 

sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996),  h. 58. 
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2. Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan perlindungan 

pemodal akibat insider trading pada Pasar Modal di 

Indonesia menurut perspektif hukum Islam. Oleh karena itu 

sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari  

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Adapun sumber data primernya diperoleh dari 

Pimpinan dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Lampung, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 

dan Anggota Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak- 

pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti 

menggunakan data ini sebagai data pendukung yang 

berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh 

dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

3. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
18

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah Pimpinan dan Komisi Fatwa di Majelis 

Ulama Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Eksekutif 

Pengawas Pasar Modal dan Anggota Otoritas Jasa Keuangan 

Wilayah Lampung. 

 

                                                             
18

Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 135. 



 

 
11 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk 

membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 

berupa: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (Interview) yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada 

responden.
19

 Untuk mendapatkan informasi yang 

lengkap terkait perlindungan pemodal di Pasar Modal 

Indonesia maka melakukan wawancara kepada Pimpinan 

dan Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan 

Anggota Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Lampung.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk 

mencari data mengenai hal- hal yang variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan 

catatan baik berupa arsip- arsip atau dokumentasi, 

maupun keterangan yang berkaitan dengan perlindungan 

pemodal akibat insider trading pada Pasar Modal di 

Indonesia. 

5. Metode Pengolahan Data 

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya 

adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan 

dengan masalah /variabel penelitian. 

                                                             
19

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, (Jakarta 

: Rineka Cipta, 2011), h.  39.   
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b. Rekontruksi data (reconstructing) 

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, 

logis sehingga mudah dipahami. 

c. Sistematisasi Data (sistematizing) 

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
20

 Metode analisa data yang di gunakan 

dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, 

yaitu perlindungan pemodal akibat insider trading pada 

Pasar Modal di Indonesia menurut hukum Islam yang akan 

dikaji menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  

berdasarkan teori  hukum Islam. Dilakukan melalui 

penurunan dan penafsiran data yang ada serta 

menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki 

dengan cara deduktif yakni menelaah dan menganalisis 

suatu data yang bersifat  umum, kemudian diolah untuk 

mendapatkan yang bersifat khusus. 

 

 

                                                             
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta,2016), h. 334. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam tentang Akad 

1. Pengertian Akad dalam Hukum Islam 

Menurut hukum Islam akad ditinjau dari segi 

etimologi, mempunyai beberapa makna, antara lain: 

a. Mengikat, yaitu: 

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 

satunya dengan yang lain sehingga bersambung, 

kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong 

benda.” 

b. Dapat pula berarti sambungan, yaitu: 

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 

mengikatnya.” 

c. Dan janji sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-

quran dalam surah Ali-Imran Ayat 76 dan Al-Maidah 

Ayat 1: 

                 

“Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada 

Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang 

yang taqwa.” (Qs. Ali-Imran:76)    

              ....  

“hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-

janjimu….” (Qs.Al-Maidah:1)
1
 

                                                             
1
Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 44-45.  
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Sedangkan secara terminologi ulama fiqih berpendapat, 

akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan 

khusus: 

 Secara umum, pengertian akad menurut pendapat ulama 

Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu : 

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, 

perwakilan, dan gadai.”
2
  

 Sedangkan secara khusus akad dikemukakan ulama fiqh 

antara lain: 

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang 

lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan 

berdampak pada objeknya.”
3
 

Menurut Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari, akad adalah 

perjanjian yang menimbulkan kewajiban prestasi pada salah 

satu pihak dan pihak lain, dengan atau tanpa melakukan 

kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak 

merupakan hak bagi pihak lain begitu pula sebaliknya.
4
    

Dengan demikian, akad adalah terjadinya dua perjanjian 

atau lebih sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari 

dua orang atau lebih yang  mempunyai hubungan antara 

yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan hak dan 

kewajiban pada para pihak berdasarkan keridhaan masing-

masing.  

Setelah diketahui akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan 

keridhaan masing-masing, maka timbul  antara kedua belah 

                                                             
2
 Syafe’i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), h. 43. 
3
 Ibid, h. 44.  

4
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), h. 52. 
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pihak haq dan iltijan yang diwujudkan dalam akad, sehingga 

memunculkan rukun-rukun yang wajib ada dalam akad 

sebagai berikut: 

a. „Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri dari satu orang atau beberapa orang. 

b.  Ma‟qud ialah benda-benda yang diakadkan, seperti 

benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, dalam 

akad hibbah, dalam akad, dalam akad gadai. 

c. Maudhu‟al‟aqad ialah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad. 

d. Shigat al‟aqd ialah ijab dan qabul. Di mana ijab ialah 

permulaan penjelasanya dari salah seorang yang hendak 

mengadakan akad dan qabul ialah perkataan yang keluar 

dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya 

ijab.  
5
 

Dalam setiap pembentukan akad mempunyai pula syarat 

yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, menurut 

Prof. Dr. Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, syarat Shighat 

al-„aqd, yaitu: 

a. Jelas pengertianya; 

b. Bersesuain antara ijab dan kabul; 

c. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-

pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa tidak karena 

diancam atau ditakuti oleh orang lain, dikarenakan 

dalam tijarah harus saling meridai.
6
 

2. Macam- macam Akad dalam Hukum Islam 

Setelah mengetahui pengertian akad baik secara 

rukun dan syarat akad. Maka akad memiliki bermacam-

macam dilihat dari beberapa sudut pandang. 

a. Akad Bernama dan Akad Tidak Bernama 

Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang 

sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan 

                                                             
5
 Suhendi Hendi, Op. Cit.  h. 47.  

6
 Mardani, Op. Cit. h. 57. 
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ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang 

berlaku padanya dan tidak berlaku terhadap akad lain. 

Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama 

dan tidak pula menyusun secara sistematis urutan akad. 
7
 

Ahli hukum Klasik menyebutkan beberapa jumlah 

akad sehingga menurut perhitungan az-Zarqa’ mencapai 

25 jenis akad beranama, yaitu: jual-beli (al-bai‟), sewa-

menyewa (al-ijarah), penanggungan (al-kafalah), 

pemindahan hutang (al-hiwalah), gadai (ar-rahn), jual-

beli opsi (bai‟al-wafa), penitipan (al-ida‟), pinjam pakai 

(al-I‟arah), hibah (al-hibah), pembagian (al-qisamah), 

persekutuan (asy-syirkah), bagi hasil (al-mudharabah), 

penggarapan tanah (al-muzara‟ah), pemeliharaan 

tanaman (al-musaqa), pemberian kuasa (al-wakalah), 

perdamaian (ash-shul), arbitrase (at-tahkim), pelepasan 

hak kewarisan (al-mukharajah), pinjam mengganti (al-

qardh), pemberian hak pakai rumah (al-„umra), 

penetapan ahli waris (al-muwalah), pemutusan 

perjanjian atas kesepakatan (al-iqalah), perkawinan (az-

zawai), wasiat (al washiyyah), pengangkatan pengampu 

(al-isha‟).
8
  

 Sedangkan akad tidak bernama adalah akad yang 

tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang 

khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri 

mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh 

para pihak sendiri sesuai kebutuhan masyarakat yang 

terus berkembang. Kebebasan untuk membuat akad 

sendiri sesuai dengan asas kebebasan berakad. Contoh 

akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan 

periklanan. 

 

 

                                                             
7
Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian  Syariah, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010), h. 73. 
8
 Ibid, h. 75. 
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b. Akad Pokok dan Akad Asesoir 

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri 

keberadaannya dan tidak bergantung kepada suatu hal 

lain, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lainnya. 

Yang dimaksud dengan akad asesoir adalah akad 

yang tidak berdiri sendiri keberadaannya melainkan 

tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada 

atau tidaknya. Sehingga hukumnya mengikuti perjanjian 

pokok tersebut, seperti akad penanggungan dan gadai. 

c. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo 

Dilihat dari segi unsur maka akad bertempo adalah 

akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur 

asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi 

perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad 

sewa-menyewa, akad pinjam pakai, akad penitipan dan 

lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan akad tidak 

bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak 

merupakan bagian dari isi perjanjian, seperti akad jual-

beli dapat terjadi seketika tanpa ada unsur tempo 

sebagian dari akad tersebut 

d. Akad Konsesual, Akad Formalistik dan Akad Riil 

Akad konsensual adalah yang untuk terciptanya 

cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa 

diperlukan formalistis terntu.seperti akad jual-beli, sewa-

menyewa, dan utang-piutang. Sebaliknya akad 

formalistik adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat 

formalitas yang ditentukan oleh Pembuat Hukum, di 

mana apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka 

tidak sah. Seperti akad nikah yang diharuskan adanya 

dua orang saksi. 

Sedangkan akad riil adalah akad yang untuk 

terjadinya  adanya penyerahan tunai objek akad, akan 

tetapi apabila akad tersebut belum terjadi maka belum 
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menimbulkan akibat hukum selama belum dilaksanakan. 

Seperti hibah, pinjam pakai dan gadai.
9
 

e. Akad Masyru‟ dan Akad Terlarang 

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang oleh 

syara’ maka akad dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

akad masyru‟ dan akad terlarang. Akad masyru‟ adalah 

akad yang dibenarkan oleh syara’dan tidak ada larangan 

untuk menutupnya, seperti akad jual-beli, mudharabah 

dan lainnya. Sebaliknya akad terlarang jelas adalah akad 

yang dilarang oleh syara’, seperti akad jual-beli janin dan 

nikah mut‟ah. 

f. Akad yang Sah dan Akad Tidak Sah 

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun 

dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’. 

Sedangkan akad tidak sah merupakan akad yang tidak 

memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh 

syara’. 

Perbedaan antara akad mansyru’ dan akad terlarang 

dengan akad sah dan tidak terletak di penekanannya saja. 

Di mana akad terlarang terdapat dalil-dalil Syariah yang 

melarang. Semua akad terlarang pasti tidak sah. Dan 

akad mansyru’ merupakan akad yang dibenarkan oleh 

syara untuk membuat atau menutupnya. Akad mansyru’ 

memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sehingga dapat dikatakan sah.  

g. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat 

Akad mengikat adalah akad yang mengikat secara 

penuh dan para pihak tidak dapat membatalkannya 

apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Di 

mana akad ini dapat mengikat kedua belah pihak atau 

mengikat satu pihak, seperti akad jual-beli, sewa-

menyewa, kafalah dan lain-lain. 

                                                             
9
 http://idr.uin-antasari.ac.id/4959/5/BAB%20II%20KERANGKA% 

20TEORITIS.pdf (29 Januari 2018). 
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Adapun akad tidak mengikat adalah akad di mana 

para pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa 

persetujuan pihak lain. Dikarenakan  memiliki sifat asli 

yang memang tidak mengikat dan adanya khiyar.   

h. Akad Nafiz dan Akad Mauquf 

Akad nafiz adalah akad yang tercipta secara sah dan 

langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat 

terjadinya. Sedangkan sebaliknya akad mauquf adalah 

akad tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat 

hukumnya walaupun dibuat secara sah, melainkan masih 

tergantung kepada adanya ratifikasi dari pihak yang 

berkepentingan. Misalnya, akad anak mumayiz yang 

masih tergantung oleh walinya.   

i. Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad 

Bersifat Ganda 

Akad tanggungan adalah akad yang mengalihkan 

tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak 

penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari 

pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang 

menjadi tanggungannya sekalipun akibat keadaan 

memaksa. Berbeda dengan akad kepercayaan di mana 

barang yang dialihkan melalaui akad tersebut merupakan 

amanah di tangan penerima dan tidak wajib menanggung 

risiko atas barang tersebut. Kecuali bila terdapat unsur 

kesengajaan dan melawan hukum. Misalnya, akad 

penitipan dan peminjaman. 

Sedangkan akad bersifat ganda adalah akad 

kombinasi dari akad tanggungan dan amanah. Misalnya, 

akad sewa-menyewa di mana barang yang disewa 

menjadi amanah di tangan penyewa dan manfaat barang 

yang disewanya menjadi tangungannya. 
10

 

j. Akad Muawadah, Akad Tabaru‟ dan Akad 

Muawadah dan Tabaru‟ Sekaligus   

                                                             
10

 Anwar Syamsul, Op. Cit. h. 81-82. 
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Kontrak pertukaran harta (Mu‟awadah atau property 

and financial exchange), yaitu merupakan kontrak yang 

memberikan balasan balasan kepada pihak-pihak yang 

mengikat kontrak sebagai hasil pertukaran dari kontrak 

yang dilakukan, seperti kontrak jual-beli. 

Sedangkan kontrak sumbangan (tabarru‟at/ 

gratuitous), yaitu kontrak yang memberi balasan hanya 

kepada satu pihak, sedangkan pihak lain tidak 

mendapatkan apa-apa, seperti kontrak hibah. Dan akad 

muawadah tabaru‟ merupakan kontrak kombinasi dari 

dua jenis kontrak tersebut,  seperti pernikahan.
11

 

3. Akad-akad Terlarang dalam Hukum Islam 

Sesuai dengan hukum dasar muamalah, bahwa segala 

sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam al-Qur’an 

atau as-Sunnah. Sehingga awal munculnya akad baru dapat 

diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur’an dan 

Hadist yang melarangnya baik secara ekplisit maupun 

implisit.
12

  

Dilarangnya suatu akad tentu memiliki sebab di mana 

melanggar prinsip kaidah mumalah. Dalam akad muamalah 

prinsip merupakan landasan yang diperlukan agar 

pengembangan produk ekonomi Islam dengan segala 

produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor 

Islam.
13

  

Menurut Dr. Muhamad, M.Ag. suatu aktivitas atau 

transaksi ekonomi atau non-ekonomi dilarangnya suatu akad 

atau transaksi memiliki beberapa faktor yakni: a. Haram 

zatnya (haram li-dzatihi), b. Haram selain zatnya (haram li-

                                                             
11

S. Pradja Juhaya, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), h. 122.  
12

 Muhamad, Manajemen Keuangan Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2014), h. 120. 
13

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 50.  
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ghairihi), c. Tidak sah/ lengkap akadnya. Selanjutnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

a. Haram Zatnya (Haram li-dzatihi) 

Haram zatnya berarti zat barang yang ditransaksikan 

adalah haram yang disebabkan oleh objek (barang dan/atau 

jasa), misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan 

sebagainya. 

b. Haram Selain Zatnya (Haram li-ghairihi) 

Sesuatu dapat menjadi haram, bukan karena zatnya 

haram. Namun sesuatu itu dapat dikategorikan menjadi 

barang haram jika cara mendapatkannya dilarang menurut 

hukum Syariah. Cara-caranya diantaranya adalah melanggar 

prinsip muamalah sebagi berikut.  

1) Melanggar prinsip saling ridho “an taradin minkum” 

Transaksi yang termasuk melanggar prinsip  an taradin 

minkum, adalah: transaksi penipuan (tadlis); 

ketidakjelasan (gharar/taghris); rekayasa pasar (dalam 

supply/ikhtikar); rekayasa pasar (dalam demand/ba‟I 

najasy). 

2) Melanggar prinsip saling dhalim “la tadzlimun wa la 

tudzlamun” 

Transaksi yang termasuk melanggar prinsip la tadzlimun 

wa la tuzdlamun adalah praktik-praktik ekonomi dan 

keuangan dalam bentuk: taghrir (gharar), riba, perjudian 

(maysir) dan suap  (risywah). 

c. Tidak Sah/ Tidak Lengkap Akadnya 

Transaksi menjadi haram bisa disebabkan akad atas 

transaksi itu tidak sah dan/atau tidak lengkap. Suatu dapat 

dikatakan tidak lengkap atau tidak sah, bila terjadi salah satu 

faktor-faktor berikut ini: rukun dan syarat tidak terpenuhi, 

terjadi Ta‟alluq ( pembelian bersyarat) dan terjadi two in one 

akad.
14
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 Muhamad, Op. Cit. h.128 . 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya 

manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan model 

muamalah. Implikasi dari kebebasan dalam hal muamalah 

adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Di 

mana kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai 

menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik 

ribawi, gharar, maisir, dan tindakan lain yang dapat 

merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi 

muamalah.
15

 

Umat Islam dalam beraktivitasnya harus selalu 

berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam 

bermuamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah 

adalah sebagai upaya untuk melindungi  hak masing-masing 

pihak dalam bermuamalah. Sehingga tidak melanggar 

prinsip kaidah mauamalah yang menyebabkan haramnya 

suatu akad. 

4. Akad-akad dalam Produk Pasar Modal 

Di zaman perekonomian modern saat ini, kerjasama 

dalam berbagai kegiatan usaha merupakan suatu yang wajar. 

Kerjasama perlu dilakukan agar kegiatan usahanya 

berkembang lebih maju. Salah satu kegiatan usaha itu berupa 

pendanaan. Di mana pihak yang memilki dana (shohibul 

maal) bekerja sama dengan pihak yang mengelola dana 

(mudharib).
16

 

Dalam aplikasinya pemilik dana (shihibul maal) 

menyerahkan dananya untuk dikelola pihak pengelola 

(mudharib) sehingga menghasilkan keuntungan bagi 

masing-masing pihak. Praktik ini biasa diterapkan pada 

Lembaga Keuangan Syariah yakni perbankan. Akan tetapi 

setelah dikaji oleh para ahli ekonom Islam selain perbankan 
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Imam  Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 11.  
16

Murwani Suli, Kaya dari Saham Halal, (Jakarta: GMN 

Publication, 2013), h. 58.  
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ternyata kegiatan usaha ini dapat diterapkan dalam Pasar 

Modal.  

 Di mana pasar modal merupakan penghubung antar para 

pihak yang memiliki dana (shohibul maal) dengan pihak 

yang mengelola dana ataupun institusi pemerintahan melalui 

perdangan instrumen keuangan jangka panjang seperti 

obligasi, saham dan lainnya.
17

  

Umumnya sebuah kerjasama antara para pihak diikat 

dengan sebuah kontrak (akad). Dalam hukum Islam 

keberadaan akad sangatlah penting agar semua pihak saling 

ridho. Sehingga pasar modal telah mengatur akad-akad apa 

saja yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan 

instrumen keuangan jangka panjang sesuai dengan hukum 

Islam. 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor : 

Kep-430/BL/2012 Tanggal; 01 Agustus 2012, Peraturan 

Nomor IX A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam 

penerbitan efek Syariah di Pasar Modal sebagai berikut: 

Mudharabah (qirad) adalah akad kerjasama suatu usaha 

antara dua pihak yang di mana pihak pertama (shohib al-

mal) sebagai pemilik modal dan pihak kedua selaku 

pengelola (mudharib) dan keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan di dalam awal kontrak.   

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak di 

dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 

saling mencampurkan dana dan berkontribusi dalam usaha 

tersebut. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama 

sesuai di awal kontrak.  

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

atau yang ditanggung. 
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Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak 

kepada pihak lain dalam hal yang dapat diwakilkan.
18

 

Untuk beberapa sektor di mana pembiayaan berbasis 

bagi hasil tidak dapat diterapkan atau dianggap tidak 

memungkinkan untuk dilakukan maka dimungkinkan 

beberapa instrumen lain berbasis jual-beli atau pembiayaan 

berbasis sewa dengan akad-akad sebagai berikut.
19

 

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan 

yang dilakukan oleh shahib al-maal (pemilik harta dengan 

pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan 

penjelasan bahwa harga pengadaan barang merupakan 

keuntungan atau laba bagi shahib al-maal dan 

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.  

Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan denga 

jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan 

pemesanan.   

Istisna adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk 

pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. 

Ijarah adalah jenis sewa barang dalam jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran yang semestinya.
20

 

Selanjutnya akad-akad tersebut diterapkan pada 

instrumen pasar modal atau produk yang diperdagangkan di 

pasar modal  yang disebut dengan efek sebagai berikut. 

1. Saham (Stocks) 

Saham merupakan salah satu instumen di dalam pasar 

modal yang sering sekali diperdagangkan, dikarenakan 

saham merupakan alat untuk mencari tambahan dana bagi 

perusahaan yang memerlukan  dana. Saham juga 
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 Murwani Suli, Op. Cit. h. 63. 
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memeberikan profit yang tinggi bagi pemakainya, serta 

memilki dampak keputusan yang bersifat berkelanjutan 

(sustainable). Sehingga kajian dan analisis tentang saham 

begitu banyak berkembang baik secara fundamental dan 

teknikal.    

Definisi saham itu sendiri adalah sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah, 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar 

penyertaan yang ditambahkan di perusahaan tersebut.
21

 

Berdasarkan definisi di atas itulah maka saham tentu 

memiliki akad (kontrak) diantara pemilik modal dan 

perusahaan yang memerlukan dana. Akad dalam saham 

menggunakan akad jual beli (bai‟). Akad jual beli dinilai sah 

ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume 

tertentu antara permintaan beli dan penawaran. Sedangkan 

harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui 

mekanisme tawar menawar yang bersinambungan (bai‟ 

almusawamah). Dan akad penjual atau pembeli efek yang 

bukan anggota bursa efek dengan anggota bursa 

menggunakan akad janji untuk memberikan imbalan tertentu 

atas pencapaian dari suatu pekerjaan (ju‟alah).  

Bursa efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) 

perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan 

sistem dan sarana perdagangan pada anggota bursa efek. 

Sehingga dalam perdagangan saham memiliki berbagai 

macam bentuk akad di mana tergantung dari subjeknya.
22
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Dalam praktek, terdapat beberapa jenis saham, yang 

dapat dibedakan menurut peralihan dan manfaat yang 

diperoleh para pemegang saham. 

a. Menurut Peralihan hak  

Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibedakan 

menjadi saham atas unjuk  dan saham atas nama. 

1) Saham Atas Unjuk (bearer stocks) 

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis 

nama penulisnya agar mudah dipindahtangankan dari 

satu investor ke investor lain ini tidak dituliskan 

nama pemiliknya. Jadi, wujudnya mirip dengan uang. 

Sehingga mudah dapat untuk mengalihkan atau 

memindahkannya kepada orang lain. Untuk siapa 

saja yang memegang sertifikat saham atas unjuk , 

maka dialah secara hukum dapat dianggap pemilik 

dan berhak mengikuti rapat umum pemegang saham 

(RUPS). 

2) Saham Atas Nama (registered stocks) 

Saham atas nama adalah saham yang ditulis 

dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara 

peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Di 

mana dengan dokumen peralihan dan kemudian 

nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan 

yang khusus memuat nama pemegang saham. Dalam 

anggaran dasar perseroan ditentukan cara 

pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan pada pasal 49 UU Nomor 1 

Tahun 1995. Apabila sertifikat hilang, maka pemilik 

dapat meminta penggantian.
23
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b. Hak Tagihan 

Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada 

dasarnya saham digolongkan menjadi saham biasa dan 

saham preferensi. 

1) Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan 

pemiliknya paling yunior terhadap pembagian dividen, dan 

hak atas harta kekayaan perushaan apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Saham biasa harga nominal ditentukan 

oleh emiten itu sendiri.
24

   

Para ahli fiqh tidak mengizinkan saham biasa yang 

milik perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang 

diharamkan atau aktifitasnya bercampur antara halal dan 

haram. Berdasarkan hal itu pasar modal yang berpedoman 

pada ketentuan Syariah wajib melarang perusahaan yang 

beraktifitas seperti itu dan mengarahkannya pada aktifitas 

yang dihalalkan serta merealisasikan kemashalatan 

umum.
25

 

 Saham biasa ini dapat dibedakan ke dalam lima jenis, 

yaitu: 

a) Blue Chip Stock, yakni saham biasa dari suatu 

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader dari industri sejenisnya memiliki pendapatan 

yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 

b) Income Stock, yakni saham dari suatu emiten, di 

mana emiten yang bersangkutan dapat dibayar 

dividen tinggi dari rata-rata dividen yang 

dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

c) Growth Stock, yakni saham-saham dari emiten yang 

memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, 
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sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai 

reputasi tinggi. 

d) Speculative Stock, yakni saham yang emiten tidak 

bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari 

tahun ketahun, akan tetapi mempunyai kemampuan 

penghasilan yang tinggi dimasa depan meskipun 

belum pasti. 

e) Counter Cyclical Stock, yakni saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum.
26

  

2) Saham Preferensi (Preferred Stocks) 

Saham preferensi adalah saham yang berbentuk 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, dikarenakan 

bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti, bunga pada 

obligasi. Tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti 

yang dikehendaki investor.
27

 

Para ahli fiqh tidak memperbolehkan saham istimewa 

yang terdapat jaminan atas harganya pada waktu 

pengembalian dan jaminan atas keuntungannya. Terlebih 

saham istimewa yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

beraktifitas dalam bidang yang diharamkan begitu pula 

sebaliknya. Jaminan hanya terbatas pada masalah-masalah 

administrasi saja.
28

  

Dan yang terbaru jenis saham yang diperdagangkan di 

BEI, yaitu ETF (Exchange Trade Fund) adalah gabungan 

reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa  

seperti halnya saham bukan di manajer investasi (MI). ETF  

dibagi dua, yaitu:  

a) ETF index: menginvestasikan dana kelolanya 

dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat 
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pada satu indeks tertentu dengan proposi yang 

sama. 

b) Close and ETFs: Fund yang diperdagangkan di 

bursa efek yang berbentuk perusahaan investasi 

tertutup dan dikelola secara aktif.
29

 

2. Obligasi (Bond)  

Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu 

obligate atau abligaat, yang berarti kewajiban yang tak 

dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman 

negara atau daerah atau perseroan dengan bunga tetap. 

Selain itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, obligasi 

mempunyai dua makna yaitu: obligasi adalah surat 

perjanjian dengan bunga tertentu dari pemerintah yang 

dapat diperjualbelikan; dan obligasi adalah surat utang 

berjangka (waktu) lebih dari 1 tahun dan bersuku 

bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk menarik dan dari masyarakat guna menutupi 

pembiayaan perusahaan.
30

 

Dalam Islam setiap transaksi yang mengunakan 

bunga sama dengan riba. Dan riba dalam bermuamalah 

menurut hukum Islam adalah haram. Sehingga 

munculah obligasi Syariah atau yang lebih dikenal 

dengan istilah sukuk. Sukuk berasal dari kata bahasa 

Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang 

memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Lebih 

praktis sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. 

Obligasi Syariah berbeda dengan obligasi 

konvensional yang menggunakan konsep bersifat 

hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan 

bunga. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga 

berjangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang 
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dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah 

yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan 

kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi 

hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana 

obligasi pada saat jatuh tempo.
31

    

Untuk memenuhi kebutuhan investor dan emiten 

yang beragam, maka para ekonom Islam telah 

menyusun berbagai bentuk macam akad yang dapat 

digunakan. Sesuai dengan fatwa DSN tentang Obligasi 

Syariah (fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/2002), 

maka akad yang dapat diterapkan sebagai berikut: 

a. Mudharabah (muqaradah)/qiradh (trust financing, 

trust investment) yaitu mudharabah adalah 

perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak 

dengan pihak pertama menyediakan modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

b. Musyarakah (partnership, project financing 

participation) adalah pembiayaan berdasarkan 

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu. 

c. Murabahah (deferred payment sale) pembiayaan 

antara dua pihak melalui transaksi jual-beli dengan 

memperoleh laba atau keuntungan.  

d. Salam (infront payment sale) adalah penjualan 

suatu komoditas, yang telah ditentukan kualitas 

dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada 

pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa 

depan pada harga sekarang. 

e. Istishna (purchase by order ormanufactyre) adalah 

suatu kontrak yang digunakan untuk menjual 

barang manufaktur dengan usaha yang dilakukan 
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penjual dalam menyediakan barang tersebut dari 

material, deskripsi, dan harga tertentu. 

f. Ijarah (operation lease) adalah sebuah kontrak 

yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli 

dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien 

dengan uang sewa tertentu.
32

 

Di Indonesia terdapat dua skema obligasi Syariah 

yaitu obligasi Syariah ijarah dan obligasi  Syariah 

mudharabah merupakan obligasi Syariah yang 

menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga 

pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi 

tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan 

emiten. Sesuai fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-

MUI/2002. 

Obligasi Syariah ijarah menggunakan akad sewa 

sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap dan biasa 

diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi 

diterbitkan. Sesuai fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-

MUI/2003.
33

     

3. Reksa Dana (Mutual Funds) 

Definisi reksadana menurut UU No. 8 Tahun 1995 

tentang pasar modal adalah “suatu wadah yang 

digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 

portofolio efek oleh manajer investasi yang telah 

mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal”.
34

 

Sehingga dilihat dari segi perdagangan efek, reksadana 

adalah wadah suatu produk yang diperdagangkan 

sedangkan manajer investasi sebagai pengelola produk 

tersebut.  
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Pengertian manajer investasi menurut UUPM 

nomor 8 tahun 1995 adalah “pihak yang kegiatannya 

mengelola portofolio efek para nasabah atau mengelola 

portofolio  investasi kolektif untuk sekelompok 

nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, 

dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

Adapun bentuk akad dalam reksadana tediri dari 

dua yakni, akad wakalah dan mudharabah. Akad 

wakalah terjadi ketika pemodal memberikan mandat 

kepada manajer investasi untuk melaksanakan 

investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam prospektus. 

Sedangkan manajer investasi dan pengguna investasi 

dilakukan dengan sistem mudharabah. Di mana 

pemodal sebagai pemilik harta (sahib al mal) 

memberikan hartanya kepada manajer investasi untuk 

dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang 

diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai syarat-

syarat diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung 

oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari 

pengelola.
35

 

Sehingga jelas bahwa reksadana merupakan salah 

satu produk di dalam pasar modal yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. Diperjelas juga oleh MUI 

dengan mengeluarkan aturan terkait tentang 

pengaturan dan mekanisme pengelolaan reksadana 

dalam fatwa DSN Nomor 20/-MUI/IV/2001 tentang 

Reksadana Syariah.      

4. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia ( Indonesian 

Depository Receipt) 

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) adalah 

efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas 
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efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank 

kustodian yang telah mendapatkan persetujuan 

Bapepam. Bapepam telah mengeluarkan peraturan 

tentang SPEI ini, tetapi sampai saat ini belum ada 

perusahaan yang menerbitkan efek jenis ini di 

Indonesia.
36

 

5. Derivatif 

Derivatif adalah sebuah istilah portofolio yang 

mengaitkan kenaikan jumlah produk dan jenis-jenis 

produk, dengan seperangkat penggunaan yang semakin 

membingungkan. Kelompok-kelompok orisinal dari 

produk yang dianggap sebagai dervatif telah diperluas 

sehinga mencangkup: jenis produk baru, klasifikasi 

produk baru, pasar-pasar baru, para pengguna baru, 

dan bentuk resiko baru. Dua klasifikasi terbesar dari 

derivatif adalah derivatif berbasis forward (forward-

based derivatives) dan derivatif berbasis option 

(option-based-derivatives) dan banyak lagi 

klasifikasinya yang mencangkup strip dan mortgage-

backed securities.
37

 

B. Pasar Modal di Indonesia 

1. Pengertian Pasar Modal 

Sebelum membahas tentang pasar modal terlebih dahulu 

baiknya membahas mengenai pasar. Pasar adalah 

keseluruhan permintaan dan penawaraan akan suatu barang 

dan jasa. Pasar terdiri dari dua jenis, yaitu:  

a. Pasar konkret, merupakan suatu tempat yang tertentu, 

tempat peminat (pembeli bertemu penjual), seperti Pasar 

Senen, Pasar Tempel dan lain-lain. 
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b. Pasar abstrak adalah setiap kegiatan yang menimbulkan 

pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam 

suatu investasi. 

Sehingga pasar modal merupakan jenis pasar abtrak yang 

di mana pasar modal merupakan sarana yang 

mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana 

(defisit fund), di mana dana yang diperdagangkan 

merupakan dana jangka panjang. 
38

 

Secara sederhana, pasar modal pula dapat didefinisikan 

sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan 

swasta.
39

 

Sedangkan menurut Prof. Hugh T. Patrick dan U Tun 

Wai dalam makalah IMF ”Stock and Bond Issues, and 

Capital Market in Less Develop Countries”  bahwa pasar 

modal memilki tiga definisi, yaitu: 

a. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem 

keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank 

komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat 

berharga/klaim jangka pendek-panjang primer dan yang 

tidak langsung. 

b. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar 

yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang 

memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang 

berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, 

pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito 

berjangka. 
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c. Dalam arti sempit, Pasar Modal adalah tempat pasar 

terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi 

dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter.
40

 

Hal lain yang lebih penting di Indonesia telah 

membuat aturan tentang pasar modal dengan membuat 

Undang-Undang Pasar Modal, yakni Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 yang memberikan pengertian pasar 

modal secara spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan denga efek yang akan 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek.
41

 

Tidak lupa bahwa Indonesia merupakan mayoritas 

penduduknya beragama Islam sehingga berkembang pula 

pasar modal yang berbasis Syariah. Di mana pengertian 

pasar modal Syariah hampir sama dengan pengertian 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang 

membedakan  adalah  di mana dalam menjalankan 

kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam.     

Dari definisi-definisi mengenai pasar modal dapat 

disimpulkan secara lebih sederhana bahwa pasar modal 

adalah kegiatan memperjualbelikan instrumen keuangan 

jangka panjang, baik modal maupun hutang dengan 

menggunakan jasa makelar dan underwriter. 

2. Peranan dan Fungsi Pasar Modal 

Peran dan fungsi pasar modal dalam suatu negara 

sangatlah penting dalam menunjang kemajuan ekonomi 

negara. Di mana peran pasar modal adalah sebagai wahana 

pengalokasian dana secara efisien. Pemodal  (investor) dapat 

melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui 

pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang 

diperdagangkan di pasar modal, sebaliknya, perusahaan 

dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan 
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menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui 

pasar modal tersebut. 

Pasar modal juga memudahkan alternatif berinvestasi 

dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko 

tertentu dan memungkinkan para investor untuk memiliki 

perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Perusahaan 

yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya 

tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, 

karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong 

perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. 

Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional 

dan transparansi. Keikut sertaan masyarakat dalam 

kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk 

menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan 

berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu 

kondisi “good corporate governance” serta keuntungan 

yang lebih baik bagi para investor. 

Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan 

akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan 

mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, 

yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang 

luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi 

pemerintah.
42

 

Sedangkan fungsi pasar modal secara simultan terbagi 

dua, berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan 

dua kepentingan, yaitu pihak yang memilki kelebihan dana 

dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan 

dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk 

memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. 

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan 

untuk pengembangan usaha, ekspansi, dan lain-lain. Fungsi 

kedua pasar modal sebagai sarana sebagi masyarakat untuk 
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berinvestasi di instrumen keuangan jangka panjang, seperti 

saham, obligasi, reksa dana dan lainnya.
43

 

MM. Metwally menjelaskan pula tentang fungsi  pasar 

modal Syariah secara umum, yakni: 

a. Memungkinkan bagi masyarakat berpatisipasi 

dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian 

dari keuntungan dan risikonya. 

b. Memungkinkan para pemegang saham menjual 

sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. 

c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal 

dari luar untuk membangun dan mengembangkan 

lini produksinya. 

d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi 

jangka pendek pada harga saham yang merupakan 

ciri umum pada pasar modal konvensional. 

e. Dan memungkinkan investasi pada ekonomi itu 

ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana 

tercermin pada harga saham.
44

 

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam 

perekonomian dunia saat ini. Perekonomian modern tidak 

akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang 

terorganisir dengan baik. Menurut Irfan Syawqy, secara 

faktual, pasar modal telah menjadi finansial nerve-centre ( 

saraf dunia, red) dunia ekonomi modern.
45

 

3. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia 

Bukanlah sesuatu yang baru, pasar modal sebenarnya 

sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia 

tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial 

Belanda pasar modal didirikan dengan tujuan untuk 
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menghimpun dana guna menunjang ekspansi perkebunan 

milik kolonial Belanda di Indonesia.  

Pada waktu itu investor yang berkecimpung di pasar 

modal adalah orang Belanda dan Eropa. Munculnya pasar 

modal di Indonesia diawali dengan didirikannya Vereniging 

voor de Effetenhandel di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 

Desember 1921. Melihat perkembangan pasar modal di 

Batavia pemerintah kolonial Belanda terdorong untuk 

mendirikan kembali efek di Surabaya pada tanggal 11 

januari 1925, dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 

1925.
46

 Periode emas ini tidak berlangsung lama karena 

dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya 

perang dunia II (PDII) semakin memburuk bursa. Sehingga 

pada waktu itu efek Surabaya dan Semarang terlebih dahulu 

ditutup. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 1940 disusul oleh 

Bursa Efek Jakarta. 

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengaktifkan 

kembali bursa efek Indonesia. pada tanggal 3 Juni 1952 

Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Di mana Operasional 

bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE (Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek) yang beranggotakan bank 

negara, bank swasta dan para pialang efek. Pada tanggal 26 

September 1952 dikeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 

1952 sebagai Undang-Undang Darurat yang kemudian 

ditetapkan sebagai Undang-Udang Bursa. 

Namun, kondisi pasar modal kembali memburuk dengan 

adanya nasionalisasi perusahaan Belanda, sengketa Irian 

Barat, dan tingginya inflasi pada pemerintahan Orde Lama 

yang mencapai 650%. Yang menyebabkan kembali 

ditutupnya Bursa Efek Jakarta. Baru pada Orde Baru 

kebijakan ekonomi tidak lagi konfrontasi terhadap modal 

asing tetapi lebih terbuka terhadap modal luar negeri guna 

pembangunan ekonomi. Langkah yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan mengeluarkan Keputusan 

                                                             
46

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), h. 94.  



 

 
39 

Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pendirian Pasar Modal, 

serta membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal 

(BAPEPAM). Dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 

25 Tahun 1976 tentang Penetapan PT Danareksa sebagai 

BUMN pertama yang melakukan go public dan meringankan 

perpajakan.
47

 

Setelah itu pemerintah melakukan deregulasi pada awal 

1987, arah di pasar modal kembali meningkat. Dengan 

mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan tiga paket, 

yakni Paket Kebijakan Desember 1987, Paket Kebijakan 

Oktober 1988, dan Paket Kebijakan Desember 1998. Yang 

bertujuan menarik minat perusahaan untuk berkecimpung ke 

bursa serta memberikan kemudahan kepada investor.
48

 Di 

samping ketiga paket kebijakan tersebut pemerintah kembali 

mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 

1548/KMK.013/1990 yang diubah dengan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991. Dalam 

keputusan ini dijelaskan bahwa tugas Bapepam semula 

bertindak sebagai penyelenggara bursa, maka hanya menjadi 

regulator. Selain itu pemerintah juga mebentuk lembaga 

baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), 

Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (KPEI), reksadana, 

serta Manajer Investasi. 

Kebijakan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah 

memberikan perubahan yang menggembirakan di mana 

kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia 

meningkat. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan 

berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang berlaku 

efektif pada tanggal 1 januari 1996. Setalah itu tahun 1995 

bursa memberlakukan sistem JATS (Jakarta Autimatic 

Trading System) yakni perdagangan secara otomatis me- 

matchkan antara harga jual dan beli saham.
49
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Pasar Modal Indonesia mengalami perkembangan yang 

amat cepat dan dalam tempo yang relatif singkat. Sehingga 

paa tahun 1991, terjadi swastanisasi bursa efek dan 

pergantian pucuk pimpinan Bapepam PT BEJ dengan 

harapan memperbaiki efisiensi dan melakukan perubahan. 

Dan Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta melakukan merger 

dengan Bursa Efek Surabaya dan menjadi Bursa Efek 

Indonesia sampai saat ini.
50

 

Kemudian diikuti dengan diresmikannya pasar modal 

Syariah yang diluncurkan pada 14 Maret 2003 bersamaan 

dengan penandatanganan MoU antara BAPEPAM-LK 

dengan DSN-MUI. Walaupun secara resmi diluncurkan pada 

tahun 2003, namun instrumen pasar modal Syariah telah 

hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditanda tangani 

dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh 

PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa 

Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa 

Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index 

pada 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor 

yang ingin menenamkan dananya secara Islam. Dengan 

hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah 

disediakan saham-saham yang sesuai prinsip Islam.
51

  

Pasar modal di Indonesia telah mengalami pasang surut 

untuk membangun kemajuan perekonomian Indonesia. 

sehingga pasar modal bukanlah instrumen keuangan yang 

baru dan masih berkembang melainkan sudah ditahap 

kemajuan. Ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan 

negeri maupun swasta telah banyak melakukan penawaran 

umum di pasar modal Indonesia. sejalan dengan itu diikuti 

dengan banyaknya investor baik dalam negeri maupun asing 

telah banyak menanamkan modal mereka di pasar modal 

Indonesia. sehingga pasar modal di Indonesia dapat 
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dikatakan layak dan baik untuk menjadi sarana investasi 

bagi perusahaan dan investor. 

4. Kejahatan dalam Pasar Modal 

Semakin berkembang dan baik kegiatan operasional 

pasar modal di suatu negara maka mendorong  para investor 

baik dalam negeri dan asing untuk menginvestasikan 

modalnya di negara tersebut. Akan tetapi, baik dan maju 

suatu pasar modal pasti diikuti dengan pihak-pihak yang 

menginginkan keuntungan yang lebih sehingga mendorong 

para pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran dan 

kejahatan di dalam pasar modal. 

Di Indonesia pelanggaran dan kejahatan dalam dunia 

pasar modal telah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam 

Undang-Undang Nomor  08 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Di mana pelanggaran dan kejahatan dijelaskan dalam 

BAB XI terdiri dari penipuan, manipulasi pasar, dan 

perdagangan orang dalam, akan dijelasakan secara jelas 

sebagai berikut: 

a. Tindak pidana penipuan dan penglabuhan di pasar modal 

Tindak pidana penipuan dan penglabuhan di pasar 

modal merupakan salah satu tindak pidana khusus pasar 

modal. yang dimaksud dengan menipu atau mengelabui 

menurut  Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 

1995 pasal 90 adalah “menipu atau mengelabui pihak 

lain dengan mengunakan sarana dan/atau cara apa pun 

(ayat 1) serta menipu atau mengelabui pihak lain (ayat 

2).”  

Apabila terbukti melakukan tindakan pidana 

penipuan atau pengelabuhan maka diancam dengan 

hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda 

maksimum Rp 15 Milyar . 

b. Tindak Pidana Pasar 

Selain tindak pidana penipuan dan pengelabuhan, 

Undang-Undang Pasar Modal juga mengintrodusir suatu 
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tindak pidana yang disebut dengan istilah manipulasi 

pasar. UUPM mensejajarkan kedua bentuk tindak pidana 

tersebut dengan memberikan ancaman pidana yang sama 

berat, yaitu ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara 

dan denda maksimum Rp 15 Milyar. Beberapa tindak 

pidana yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi 

pasar versi UUPM adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan gambaran pasar modal yang semu 

dengan jalan: 

a) Melakukan transaksi efek yang tidak 

mengakibatkan perubahan pemilikan, atau 

b) Melakukan penawaran jual-beli atau penawaran 

beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak 

lain yang merupakan sekongkolnya juga 

melakukan penawaran beli atau penawaran beli 

atau penawaran jual pada harga yang kurang 

lebih sama (lihat pasal 91 UUPM). 

c) Melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa 

efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik 

atau turun, dengan tujuan agar pihak lain 

terpengaruhi untuk membeli, menjual atau 

menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek 

tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual 

atau beli yang sesungguhnya ( Pasal 92 UUPM ). 

d) Membuat pernyataan atau memberi keterangan 

yang secara material tidak benar yang dapat 

mempengaruhi harga atau dengan tujuan untuk 

mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau 

menjual efek.  
52
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Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 

2005), h. 117-118.  



 

 
43 

c. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) 

Insider Trading merupakan istilah teknis yang 

hanya dikenal di pasar modal. Insider trading ini 

melibatkan sekelompok orang yang dengan sengaja 

memanfaatkan informasi orang dalam untuk 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui 

perdagangan saham di bursa. Dengan demikian ada tiga 

hal pokok yang melengkapi proses insider trading yaitu 

adanya orang dalam, informasi perusahaan yang masih 

rahasia dan bersifat material serta adanya perdagangan 

saham oleh pihak orang dalam.
53

 

Menurut Pasal 95 UU Pasar Modal No. 8 Tahun 

1995, yang dimaksud informasi orang dalam adalah 

informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang 

belum tersedia untuk umum. Orang-orang dalam cukup 

canggih dalam menutupi  perbuatannya cara mereka 

profesional dan tidak mudah dilacak. Misalnya, 

menggunakan rekening bank maupun pialang di negara 

lain untuk membeli saham di Jakarta sehingga sulit 

untuk dilacak.
54

 

Informasi atau fakta material adalah informasi atau 

fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, 

atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada 

Bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, 

atau pihak lain yang berkepentingan atas infromasi atau 

data tersebut. Contoh informasi atau data material 

sebagai berikut: 

a) Penggabungan (merger), pengambilalihan 

(acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau 

pembentukan usaha 

b) Pemecahan saham (share split) atau pembagian 

dividen saham (stock dividen) 
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Sjahputra Iman, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Harvarindo, 2011), 

h. 111.  
54

Ibid., h. 112.  
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c) Pendapatan dan dividen yang luar biasa 

d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting 

e) Produk atau penemuan baru yang berarti 

f) Perubahan tahun buku perusahaan 

g) Perubahan dalam pengedalian atau perubahan 

penting dalam manajemen.
55

 

Insider Trading pada umumnya sering terjadi di 

instrumen perdagangan saham, di mana mekanisme 

penawaran saham di Bursa Efek ada dua bentuk, yaitu 

penawaran melalui Pasar Perdana dan penawaran Pasar 

Sekunder. Harga saham yang ditawarkan lebih tinggi di 

Pasar Sekunder dari pada Pasar Perdana. Sehingga 

perdagangan saham di Pasar Sekunder sangat 

dipengaruhi oleh unsur insider trading. Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat Nasrun Harun yakni, 

perdagangan saham di Pasar Sekunder sangat 

dipengaruhi campur tangan orang dalam terhadap 

penawaran saham di Bursa Efek. Hal ini meneyebabkan 

terjadinya kompetisi yang tidak sehat di kalangan 

invsetor.
56

 

Sikap insider trading ini sama dengan bai‟u al-

hadlir li badin, yaitu transaksi yang dilakukan oleh 

orang-orang kota ketika melakukan transaksi dengan 

orang-orang dusun dengan mendatangi mereka, yang di 

dalamnya terdapat unsur penipuan, karena para 

produsen (orang dusun) tidak mengetahui secara pasti 

harga komoditas sebenarnya.
57

 

Dengan demikian, praktik insider trading sangat 

dilarang dalam hukum Islam disebabkan banyak 

kerugian yang ditimbulkan  terutama para investor  

kecil yang jangkuan informasi yang dimilikinya sangat 

lemah. Dan berbahaya bagi kelangsungan hidup pasar 

modal di Indonesia dikarenakan dapat merusak 
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Yulfasni, Op. Cit. h. 110.  
56

Abdul Aziz, Op. Cit. h. 95.  
57

Ibid., h. 96.  
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berjalannya pasar seperti; pembentukan harga pasar 

yang tidak adil dan perlakuan yang tidak adil di antara 

para pelaku pasar. Sehingga peraktik insider trading 

perlu dilarang dan dicegah agar tidak terjadi dan 

merugikan banyak orang.    
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Majelis Ulama Indonesia 

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 

Ditengah-tengah haru-biru perjuangan pembangunan 

daerah, pembangunan sosial dan pembangunan mental 

spiritual Provinsi Lampung. Provinsi yang berjuluk Gerbang 

Sumatera, dengan ciri khasnya Siger da Sang Bumi 

Ruajurai. 

Pada tahun 1971 para tokoh agama dan masyarakat 

Lampung mempunyai gagasan bagaimana mengumpulkan 

para ulama dan kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan 

Telukbetung. Langkah awal yang dilakukan pada saat itu 

adalah mengadakan silaturrahmi dengan para Ulama dan 

Kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung untuk 

memikirkan nasib umat Islam di Lampung yang masih 

memprihatinkan. Silaturrahim adalah pembuka jalan untuk 

menciptakan Ukhuwah Islamiyah agar makin erat dan akrab, 

sekaligus ajang menyusun strategi dakwah yang efektif dan 

berkesinambungan. 

Situasi pasca PKI dibubarkan, banyak kepentingan umat 

Islam yang dirugikan dan banyak sekali suara sumbang yang 

mendiskriditkan umat Islam. Umat Islam yang mayoritas 

berjuang dengan caranya sendiri-sendiri dan yang sudah 

barang tentu memunculkan banyak perbedaan-perbedaan 

yang terjadi. Sehingga menjadikan posisinya lemah 

dihadapan pemerintah dan musuh-musuh Islam. Untuk 

memecahkan masalah tersebut, pertemuan dilaksanakan 

setiap bulan dengan tempat yang berpindah-pindah. Masalah 

yang dibahas pada saat itu merupakan masalah yang urgen, 

seperti aqidah dan ukhuwah, sedang masalah khilafiah tidak 

perdebatkan, selama masih berdasarkan Al Qur’an dan 

Hadits. 
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Masalah terpenting lainnya adalah bagaimana 

menciptakan persatuan dan kesatuan umat, ruhul jihad 

dalam berdakwah memiliki ciri dakwah yang efektif dan 

berkesinambungan dapat terwujud. Agar dalam menyatukan 

gerak dan langkah perjuangan yang kuat dan luas, tidak 

hanya di Kotamadya  Tanjungkarang dan Telukbetung saja, 

maka Forum Silaturrahim Ulama se-Kotamadya 

Tanjungkarang dan Telukbetung diperluas menjadi tingkat 

Provinsi, yang pesertanya merupakan unsur dari NU, 

Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan Al-Irsyad 

yang terdapat di berbagai daerah meliputi Lampung Tengah, 

Lampung Utara dan Lampung Selatan. 

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna 

membahas masalah-masalah serta hal-hal yang tidak 

menguntungkan umat Islam pada saat itu, maka para ulama 

dan cendekiawan mengusulkan agar dibentuknya Lembaga 

Ulama. Pada saat itu disponsori oleh KH. Mansyur Yatim, 

KH. Shobir, Drs. H. Suwarno Ahmadi (Rektor IAIN Raden 

Intan Lampung) dan lain-lain, maka terbentuklan Ikatan 

Ulama Lampung. Karena pengurus dan anggotanya telah 

mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan se-Lampung. 

Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk 

memikirkan strategi dakwah yang efektif dan praktis. Hal 

tersebut mendapat simpatik dan respon dari masyarakat serta 

peserta yang menghadiri kegiatan pada saat itu. Walaupun 

baru satu tahun berjalan dan belum resmi diberi nama MUI, 

karena pada saat itu nama yang dipakai adalah Forum 

Ukhuwah Ulama, Kyai dan Cendekiawan se-Lampung, 

forum ini mempunyai program-program dan kegiatan sangat 

padat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. 

Walaupun organisasi keulamaan di Lampung ini baru 

berjalan satu tahun, tetapi organisasi ini telah mendapat 

undangan pada acara Musyawarah Alim Ulama (cikal bakal 

MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli 1974. Pada acara 

tersebut diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu KH. Mansyur 
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Yatim, Drs. H. Suwarno Ahmadi, Zakaria Nawawi dan H. 

Baheram Bakar. 

Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Alim Ulama 

Pusat Jakarta pada bulan September 1974 memberikan 

mandat untuk membentuk Majelis Ulama Lampung. Oleh 

karena itu, para Pengurus Ulama dan Cendekiawan di 

Lampung mengadakan pertemuan di Kampus IAIN Raden 

Intan di Kaliawi Tanjungkarang, yang dihadiri kurang lebih 

24 orang peserta dari golongan ulama, kyai dan cendekiawan 

dari Tanjungkarang, Telukbetung, Lampung Selatan, 

Lampung Tengah dan Lampung Utara.
1
 

Mereka dengan rasa ukhuwah Islamiyah berdialog dan 

berdiskusi membicarakan strategi perjuangan Islam melalui 

jalur lembaga dakwah bukan partai politik. Memang pada 

saat membentuknya banyak tokoh Islam kala itu kecewa, 

karena Parpol Masyumi terpaksa harus membubarkan diri. 

Dialog berlangsung alot dan banyak argumentasi yang 

disampaikan tentang metode dan startegi berjuang, 

berdakwah dan pembelaan terhadap agama, dengan tetap 

memperjuangakan amar ma’ruf nahi mungkar. Akhirnya 

pada tanggal 27 Desember 1974, bertepatan dengan hari 

Jum’at 12 Zulhijah 1394 H, para peserta rapat menetapkan 

dan memilih Drs. H. Suwarno Ahmadi sebagai Ketua Umum 

dan Drs. A. Kadir Hanafi sebagai Sekrterais Umum Majelis 

Ulama Lampung. Periode perhidmatan kepengurusan MUI 

Provinsi lampung pada awal periode ini adalah dari ahun 

1974 s.d 1979. 

Kemudian pada tanggal 21-27 Juli 1975 mendapat 

undangan Munas MUI pertama di Convention Hall Senayan 

Jakarta. Utusan MUI Lampung yang hadir pada acara 

tersebut adalah KH. Zakaria Nawawi, H. Baheran Bakar dan 

H. Tarmizi Nawawi. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 

dimana pada tanggal tersebut, dijadikan sebagai hari jadi 

(terbentuknya) MUI Pusat secara resmi. 

                                                             
1
http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/ (telah dikonfirmasi pada 

tanggal 23 Maret 2018) 

http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/
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Kepengurusan MUI di seluruh Provinsi di Indonesia 

memang sengaja dibentuk terlebih dahulu, sebelum 

kepengurusan MUI Pusat. Hal ini memang sengaja 

dilakukan agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat 

mengakar dengan cepat diseluruh Indonesia. Dengan telah 

terbentuknya kepengurusan MUI di seluruh provinsi, maka 

kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dan di tetapkan akan 

dapat cepat terakomodasi ke daerah-daerah. Disamping itu, 

keberadaan MUI tetap kokoh dan tidak mudah untuk 

dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap 

kabupaten kota pun demikian halnya. Keberadaanya 

berkembang menyesuaikan dengan pemekaran wilayah di 

daerah masing-masing. Sehingga setiap kabupaten dan kota 

yang ada kepengurusan MUI pun harus ada pula. 

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi 

Lampung, kepengurusan Kotamadya dan Kabupaten yang 

ada dalam periode awal adalah : 

a. MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung 

(Sebelum menjadi Kota Bandar Lampung) 

b. MUI Kabupaten Lampung Tengah 

c. MUI Kabupaten Lampung Selatan, dan 

d. MUI Kabupaten Lampung Utara 

e. Hingga sekarang tahun 2016, MUI sudah ada di 

seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 

yakni 15 (lima belas) MUI Kabupaten/Kota.
2
 

Secara umum Majelis Ulama Indonesia dari pusat hingga 

ke daerah tidak terkecuali MUI Provinsi Lampung memiliki 

cita-cita mewujudkan potensi kemasyarakatan yang lebih 

baik sebagai hasil kerja keras serta kerja sama segenap 

umat, melalui aktivitas para ulama, umara’ dan 

cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam 

(‘Izzul Islam wal muslimin) guna membangun masyarakat 

yang diridhai Allah SWT yang penuh rahmat (rahmatan 

lil’alamin) di tengah-tengah kehidupan umat manusia. 

                                                             
2
 Ibid, http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/ .   

http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/
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khususnya bangsa Indonesia menuju masyarakat yang 

berperadaban. 

Sesuai dengan tema Musyawarah Nasional VII 

“Meneguhkan Tanggung Jawab Ulama Dalam Membangun 

Khaira Ummah” maka MUI selalu berikhtiar semaksimal 

mungkin menggerakkan segenap komponen bangsa, baik 

kepemimpinan maupun kelembagaan secara dinamis dan 

efektif, sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai 

khadimul ummah (pelayan umat), wasilah wa wasathah 

ummah (perantara dan penengah umat) serta secara terus-

menerus menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 

Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita 

besar MUI adalah mengajak semua lapisan hingga level 

kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis dan efektif 

sehingga mampu mengawal umat Islam dalam 

melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing mereka 

dalam menjalankan ibadah, menuntun mereka dalam 

mengembangkan pengetahuan dan menjadi panutan mereka 

dalam bertindak tanduk yang bercirikan akhlaqul karimah.
3
 

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung 

Dalam membangung spriritual daerah Lampung maka 

Majelis Ulama Indonesia tentu memiliki visi dan misi yang 

ingin diwujudkan untuk kemajuan daerah Lampung. Visi 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung adalah agar 

terwujudnya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridha 

dan ampunan Allah SWT (baldatun thayibatun wa rabbun 

ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khair ummah) demi 

terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam 

wa muslimin) dalam wadah NKRI. 

Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung adalah: 

                                                             
3
 Ibid, http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/.  

http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/906/
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a. Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan 

umat secara efektif dengan menjadikan ulama 

sebagai panutan (qudwah hassanah). 

b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi 

munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah 

agar terwujudnya masyarakat berkualitas  dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan 

kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.
4
 

3. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

lampung 

a. Tugas Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung 

1) Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam 

2) Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi 

penganut agama Islam 

3) Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik 

4) Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan 

di dunia internasional 

5) Sebagai perumus konsep pendidikan Islam 

6) Sebagai pengawal konten dalam media masa 

7) Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama 

dengan organisasi keagamaan.  

b. Fungsi Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung 

1) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai 

wadah musyawarah pada ulama, zuama dan 

cendekiawan muslim dalam mengayomi umat 

dan mengembangkan kehidupan yang Islami. 

2) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai 

wadah silaturahmi para ulam, zauma, dan 

cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan 

                                                             
4
 http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/visi-dan-misi/ (telah 

dikonfirmasi pada tanggal 23 Maret 2018) 

http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/visi-dan-misi/
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mengamalkan ajaran Islam dang menggalang 

ukhuwah Islamiyah. 

3) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai 

wadah yang mewakili umat Islam dalam 

hubungan dan konsultasi antar umat beragama. 

4) Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai 

pemberi fatwa kepada umat Islam dan 

pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta   
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4. Struktur Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 

DEWAN PIMPINAN  

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 http://mui-lampung.or.id/2016/07/08/1152/ (telah dikonfirmasi 

pada tanggal 23 Maret 2018) 

DEWAN 

PERTIMBANGAN 

DEWAN 

PIMPINAN 

 

KOMISI FATWA 

 

KOMISI UKHUAH 

ISLAMIYAH 

 

KOMISI DAKWAH 

DAN 

PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 

 
KOMISI 

PENDIDIKAN 

DAN 

KADERISASI 

 

KOMISI 

PEMBERDAYAAN 

EKONOMI UMAT 

 

KOMISI 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

KOMISI 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 

KELUARGA DAN 

RAMAJA 

 

KOMISI HUKUM 

DAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN 

 

KOMISI 

PENGKAJIAN DAN 

PENELITIAN  

 
KOMISI 

KERUKUNAN 

ANTARA UMAT 

BERAGAMA 

 
KOMISI 

PEMBINAAN SENI 

BUDAYA ISLAM 

 

KOMISI PEMULIAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

DAN SUMBER DAYA 

ALAM 

http://mui-lampung.or.id/2016/07/08/1152/
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B. Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung 

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan  

Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dilandaskan keinginan negara untuk mewujudkan 

perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara 

berkelanjuran dan stabil. Sehingga diperlukan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan untuk mewujudkan itu dan 

melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Sebagaimana tercantum dalam Undanng-Undang Nomor 21 

tahun 2011 BAB I Ketentuan Umum. 

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

maka lembaga ini diharapkan dapat medukung kepentingan 

sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 

meningkatkan daya saing perekonomian. 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. Lebih 

jelasnya, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari 

campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, 

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksa dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011.   

Pada tanggal 31 Desember 2012 tugas pengawasan 

industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi 

beralih dari Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK. 

Selanjutnya diikuti beralihnya pengawasan di sektor 

perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan 

demikian, maka OJK telah  mengawasi seluruh sektor jasa 

keuangan seperti di sektor perbankan, pasar modal, dan 

sektor jasa keuangan non-bank. 

Selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur dalam 

pembinaan dan pengawasan industri keuangan khususnya di 

daerah Lampung maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan 



 

 
56 

Perwakilan Lampung pada tahun 2014 untuk kemajuan 

daerah khususnya Provinsi Lampung. 
6
 

2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Lampung 

merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dalam 

pembinaan dan pengawasan industri keuangan khususnya di 

dearah lampung tentu memiliki visi dan misi. Di mana visi 

dan misi untuk berjalannya industri keuangan di daerah 

khususnya Provinsi Lampung. Visi dari Otoritas Jasa 

Keuangan adalah  menjadi lembaga pengawas industri jasa 

keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan 

industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional 

yang berdaya saing global serta dapat memajukan 

kesejahteraan umum. 

Dan misi dari Otoritas Jasa  Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel. 

b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil. 

c. Melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat.
7
 

3. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan  

a. Tugas Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas 

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

                                                             
6
 Nurul Izzati selaku Staf f Pasar Modal OJK Perwakilan Lampung, 

Wawancara Dengan Peneliti, OJK Perwakilan Lampung, 06 Maret 2018.  
7
 https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx (telah 

dikonfirmasi pada tanggal 6 Maret 2018). 

https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx


 

 
57 

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor 

Pasar Modal, dan sektor IKNB. 

b. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 

sektor jasa keuangan.
8
  

 

4. Struktur Pengawas Pasar Modal 

STRUKTUR PENGAWAS PASAR MODAL
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx (telah 

dikomfirma pada tanggal 6 Maret 2018).  
9
 https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-

modal/Pages/Struktur-Organisasi.aspx (telah dikonfirmasi pada tanggal 6 

Maret 2018). 

https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Struktur-Organisasi.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Struktur-Organisasi.aspx
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C. Praktik Insider Trading 

Dalam UUPM No. 08 Tahun 1995 telah jelaskan bagaimana 

pelaksanaan insider trading dalam Pasal 95 sampai Pasal 98. 

Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik mempunyai 

informasi selanjutnya mempengaruhi dan memberikan informasi 

kepada pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjual atas 

efek yang dimaksud. Dengan demikian ada tiga hal pokok yang 

melengkapi proses insider trading yaitu adanya orang dalam, 

informasi perusahaan yang masih rahasia dan bersifat material 

serta adanya perdagangan instrumen pasar modal yakni saham, 

obligasi, dan lainnya oleh pihak orang dalam.   

Di Pasar Modal Indonesia praktik insider trading  sering 

ditemukan baik dugaan maupun telah terbukti melakukan 

kejahatan insider trading dan biasanya terjadi di instrumen pasar 

modal berupa saham. Saham merupakan salah satu instrumen 

investasi yang sering ditransaksikan lantaran keuntungan yang 

di dapat dari saham sangat menjanjikan bagi pemodal berupa 

dividen dan capital again. 

Sehingga saham sering disalah gunakan untuk tindak pidana 

salah satunya adalah kejahatan insider trading. Kasus yang baru 

tentang kejahatan insider trading tahun 2017 ini yang diduga 

melakukan kejahatan insider trading adalah saham PT. Minna 

Padi Investama Sekuritas (PADI) di mana dimulai saat harga 

saham PADI melonjak diluar kendali dari Rp 304 ke level Rp 

790 per saham pada periode 20-27 Juli 2017. Otoritas bursa pun 

terpaksa mensuspensi saham PADI namun setelah suspensi 

dibuka saham PADI kembali melejit hingga menembus harga 

Rp 940 per saham dengan alasan kinerja apik yang ditorehkan 

PADI di semester I-2017. Berkat melambungnya harga saham 

PADI terdapat beberapa investor yang mengalami keuntungan 

luar biasa, salah satunya Setiawan Ichlas yang membeli 1,5 

Miliar saham seharga Rp 525 Miliar pada saham PADI pada 

harga Rp 350 per saham dan saham PADI mengalami kenaikan 

harga tertinggi sampai Rp 1.600 per saham sehingga Setiawan 
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Ichlas dapat mengantongi keuntungan luar biasa Rp. 1,9 Triliun 

sebagaimana dilansir dalam media berita. 
10

 

Terkait dugaan kejahatan insider trading yang dilakukan  

saham PADI maka peneliti mewawancarai Otoritas Jasa 

Keuangan Perwakilan Lampung sebagai lembaga pengawas 

Pasar Modal. Kasubag Pasar Modal Bapak Milado Pani dalam 

keterangannya menyatakan bahwa saham PADI sedang dalam 

penyelidikan untuk membuktikan benar atau tidaknya saham 

PADI telah melakukakan tindak pidana kejahatan insider 

trading dan begitu pula terkait investor yang mendapatkan 

keuntungan luar biasa maupun kerugian  informasi tidak dapat 

dipublikasikan selama belum adanya siaran pers dari Otoritas 

Jasa Keuangan. Ini disebabkan agar tidak mempengaruhi hasil 

dari penyelidikan dan menghindari dari adanya praktik Korupsi, 

Koalisi, dan Nepotisme (KKN). 
11

   

Adapun saham lainnya telah terbukti dan telah berkekuatan 

hukum tetap melakukan praktik insider tading ialah saham PT 

Bank Danamon (BDMN) yang terjadi pada tahun 2012. Terkait 

bukti tertulis tentang dampak baik investor yang diuntungkan 

luar biasa maupun sebaliknya mengalami kerugian pihak OJK 

Perwakilan Lampung belum dapat memberikan data 

dikarenakan dalam proses dan masih belum diberikan oleh OJK 

pusat serta tidak memberikan limit waktu kapan data dapat di 

dapatkan oleh peneliti.
12

 

 

D. Pelaksanaan Tanggung Jawab OJK dan MUI Terhadap 

perlindungan Pemodal pada Pasar Modal di Indonesia 

Dari hasil wawancara yang peneliti analisis diketahui dari 

kedua lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan 

Lampung dan Majelis Ulama Indonesia Lampung terhadap 

                                                             
10

 https://investasi.kontan.co.id/news/bei-menelisik-insider-trading-

saham-padi (telah dikomfirmasi pada tanggal 6 Maret 2018). 
11

 Nurul Izzati, Op.Cit. 
12

 Milado Pani selaku Kasubag Pasar Modal OJK Perwakilan 

Lampung, Wawancara Dengan Peneliti, OJK Perwakilan Lampung, 06 Maret 

2018.  

https://investasi.kontan.co.id/news/bei-menelisik-insider-trading-saham-padi
https://investasi.kontan.co.id/news/bei-menelisik-insider-trading-saham-padi
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perlindungan pemodal pada Pasar Modal di Indonesia akibat 

praktik insider trading yang dampaknya banyak merugikan 

pemodal baik pemodal dalam negeri dan asing. 

1. Wawancara dengan Kasubag Pasar Modal dan Staf OJK 

Perwakilan Lampung 

Menurut Bapak Milado Pani selaku Kasubag Pasar 

Modal  OJK Perwakilan Lampung bahwa bentuk 

perlindungan pemodal oleh OJK selaku lembaga keuangan 

di Indonesia yang berperan mengatur, mengawasi dan 

melindungi termasuk di dalamnya pasar modal terhadap 

pratik kejahatan insider trading  telah diatur dalam UUPM 

No. 08 Tahun 1995 pada Pasal 104 yang berbunyi “Setiap 

pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 

96, Pasal 97 Ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

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

Di mana   emiten atau perusahaan publik telah terbuntik 

secara hukum maka dapat dikenakan sesuai Pasal 104 

berupa pidana penjara 10 tahun beserta denda 15 miliar. 

Selain itu, menurut beliau bahwa UUPM apabila mengikuti 

perkembangan zaman yang modern maka tentu perlu 

dilakukan revisi dikarenakan sudah terlalu lama. Akan 

tetapi, untuk merevisi suatu Undang-Undang tentulah 

memerlukan waktu yang cukup lama maka untuk itu 

dibuatlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan OJK 

untuk menyesuaikan peraturan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman yang modern saat ini pada Pasar 

Modal di Indonesia. 
13

  

Adapun menurut Staf Pasar Modal Ibu Nurul Izzati 

Dinillah terkait pembinaan dan pengawasan maka OJK 

selalu melakukan pembinaan berupa edukasi dan sosialisasi 

kepada emiten dan perusahaan publik untuk meningkatkan 

sumber daya manusia berkualitas di emiten dan perusahaan 

                                                             
13

 Milado Pani, Ibid. 
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publik. Dan pengawasan terhadap emiten dan perusahaan 

publik melalui laporan keuangan, perubahan pemegang 

saham dan pelaporan dari pemodal yang merasakan 

kerugian di pasar modal. selanjutnya dapat dilihat di 

website yakni www.ojk.go.id. Untuk apa saja pelaporan 

emiten dan perusahaan publik sebagai berikut: 

a. Keterbukaan informasi yang harus segera 

diumumkan kepada publik 

b. Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala 

c. Laporan realisasi penggunaan hasil penawaran 

umum 

d. Keterbukaan informasi bagi emiten dan perusahaan 

publik 

e. Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi 

emiten dan perusahaan publik 

f. Jangka waktu penyampian laporan keuangan 

berkala dan laporan tahunaan bagi emiten dan 

perusahaan publik.
14

 

2. Wawancara dengan Ketua V MUI Lampung 

Menurut bapak Suryani selaku Ketua V MUI Lampung 

bahwa tindak pidana berupa kejahatan insider trading 

menurut Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 dijelaskan 

bahwa insider trading telah melanggar prinsip Syariah, dan 

dilarang karena terdapat unsur spekulatif dan manipulatif 

serta kezhalimann di dalamnya.  

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 

Emiten atau perusahaan publik wajib menjamin bahwa 

kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip Syariah dan 

memiliki Shariah Compliance Officer. Sehingga dalam hal 

suatu waktu melakukan pelanggaran misalnya insider 

trading maka produk/efek yang diterbitkan dengan 

sendirinya sudah bukan produk/efek Syariah. 

Adapun bentuk perlindungan pemodal oleh MUI 

terhadap praktik insider trading MUI hanya berkoordinasi 

                                                             
14

 Nurul Izzati, Op.Cit. 

http://www.ojk.go.id/
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dan konsultasi dengan pihak berkompeten dalam pasar 

modal, misalnya dengan memberikan kepastian hukum 

melalui fatwa, sedangkan dalam hal penegakan hukumnya 

dilaksanakan oleh BAPEPAM sebagai Penyidik  Pegawai 

Negeri Sipil dengan melakukan tindakan preventif yakni 

dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan 

dalam setiap kegiatan pasar modal dan tindakan represif 

yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan 

penerapan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dan 

kejahatan dalam kegiatan pasar modal. 

Selanjutnya MUI terhadap emiten DSN MUI bekerja 

sama dengan OJK untuk melakukan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang investasi dan Pasar Modal 

Syariah. DSN suatu lembaga dibawah MUI telah 

mengeluarkan ketentuan mengenai investasi di Pasar Modal 

Syariah. Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/IX/2003 

tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman 

Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 

Edukasi dan sosialisasi tersebut sebagai berikut       

a. Jenis usaha, produk dan jasa yang diberikan serta 

cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan 

usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip Syariah, 

antara lain: 

1) Usaha perjudian atau permainan yang tergolong 

judi atau perdagangan yang dilarang. 

2) Lembaga Keuangan  Konvensional (ribawi), 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 

3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan 

dan minuman haram. 

4) Produsen, distributor, dan/ atau penyedia barang/ 

jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.  

b. Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip 

kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan 

spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur 
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dharar, gharar, maysir, dan zhulm meliputi : najsh, 

ba’I almadun, insider trading  menyebarluaskan 

informasi yang menyesatkan untuk memperoleh 

keuntungan transaksi yang dilarang, melakukan 

investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi 

tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga 

keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, 

margin trading dan ikhtikar. 

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai kegiatan 

dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM 

No. 08 tahun 1995 yang tidak bertentangan dengan prinsip 

Syariah. Oleh karena itu, Pasar Modal Syariah bukanlah 

suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara 

keseluruhan  dan tidak memiliki perbedaan denga Pasar 

Modal Konvensional, namum terdapat beberapa 

karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu, bahwa 

produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Syariah.
15

 

  

                                                             
15

Bapak Suryani selaku Ketua V  MUI Provinsi Lampung, 

Wawancara Dengan Peneliti, MUI Provinsi Lampung , 23 Maret 2018. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka 

pembahas menganalisis dari bab ini dibatasi sesuai dengan 

permasalahan yang ada yaitu, bagaimana perlindungan pemodal 

pada Pasar Modal di Indonesia menurut perspektif hukum Islam 

dan bagaimana pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap praktik insider trading pada Pasar Modal di 

Indonesia. 

Perlindungan pemodal adalah segala perbuatan untuk 

memperlindungi dan menjamin kepastian hukum pemilik modal 

terhadap pelanggaran dan kejahatan pada dunia pasar modal 

yang merugikan pemilik modal khususnya akibat praktik insider 

trading pada Pasar Modal di Indonesia. 

A. Perlindungan pemodal akibat insider trading pada Pasar 

Modal di Indonesia menurut perspektif hukum Islam. 

Insider trading merupakan tindak pidana kejahatan dalam 

pasar modal di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam UUPM 

No. 08 Tahun 1995. Pelarangan insider trading dalam UUPM 

disebabkan menguntungkan pihak pemodal tertentu dan banyak 

merugikan para pemodal lainnya dengan cara pemberian 

informasi oleh orang dalam atau lebih jelasnya membocorkan 

informasi material suatu perusahaan publik kepada salah atau 

para pemodal tertentu saja . Selain itu, akibat lebih besar 

kejahatan insider trading di pasar modal ialah akan menciptakan 

pasar tak wajar (unfair market), timbulnya keuntungan haram 

(ilicit profit), dan pasar yang tidak dapat dipercaya (untrustable 

market) yang merugikan Pasar Modal di Indonesia. Sejalan 

dengan itu Islam juga melarang adanya praktik insider trading. 

Ini  disebabkan insider trading melanggar prinsip Syariah yakni 

prinsip al-adalah (keadilan) dan ash-shiddiq (kejujuran) serta 

mengandung unsur spekulatif, manipulatif dan kezhaliman di 

dalamnya. 
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Sehingga hukum Islam menyamakan sikap insider trading 

ini dengan akad bai’u al-hadlir li badin, yaitu transaksi yang 

dilakukan oleh orang-orang kota ketika melakukan transaksi 

dengan orang-orang dusun dengan mendatangi mereka, yang di 

dalamnya terdapat unsur penipuan, karena produsen (orang 

dusun) tidak mengetahui secara pasti harga komoditas 

sebenarnya, dapat dilihat pada halaman 53.    

 Berbahayanya praktik insider trading dalam pasar modal di 

Indonesia yang banyak merugikan pemodal lebih khususnya 

pemodal kecil yang jangkauan informasi pasar modal yang 

dimilikinya lemah maka Islam perlu melindungi pemodal pada 

Pasar Modal di Indonesia. 

 Terkait perlindungan pemodal pada Pasar Modal di 

Indonesia, Islam sangat memberikan apresiasi dan perhatian luar 

biasa, hal ini terlihat dengan adanya Pasar Modal Syariah yang 

dibentuk untuk menjamin bahwa kegiatan perdagangan Pasar 

Modal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.  Diikuti fatwa-fatwa 

yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap 

kegiatan perdagangan di pasar modal untuk memberikan 

kepastian hukum kepada pemodal serta ketentuan tentang 

adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di industri pasar modal.  

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk 

oleh DSN-MUI sangat penting yang di mana pada prinsipnya 

adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam 

kegiatan di Pasar Modal Syariah. 

Selain itu, untuk lebih menjamin keamanan dan terlindungi 

pemodal yang ingin berinvestasi dalam Pasar Modal Syariah 

maka DSN-MUI telah menetapkan kriteria-kriteria yang harus 

emiten dan perusahaan publik penuhi untuk menjadi emiten 

Syariah diantaranya: 

1. Jenis Usaha, di mana tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Syariah baik produksi dan distribusi perusahaan. 

2. Jenis transaksi yang berdasarkan prinsip kehati-hatian 

yang tidak mengandung spekulatif seperti, dharar, 

gharar, maysir,dan zhulm. 
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Dengan adanya kriteria tersebut kemungkinan sulit untuk 

melakukan tindak pidana kejahatan bagi emiten Syariah. Di 

mana dalam hal suatu waktu melakukan pelanggaran misalnya 

insider trading maka produk atau efek yang diterbitkan dengan 

sendirinya sudah bukan sebagai produk atau efek Syariah. 

Dikarenakan dalam kegiatan muamalah ada tiga faktor yang 

perlu diperhatikan mulai dari input, proses, dan pemanfaatan 

hasil yang semuanya halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Quran surah An-Nisa :29. 

                      

                    

       

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” 
1
 

Sehingga jelas dalam bermuamalah semuanya haruslah halal 

untuk memberikan manfaat bagi semua. Dengan demikian 

pemodal tentu dapat merasa aman dan nyaman dalam 

menginvestasikan dananya pada instrumen  Pasar Modal 

Syariah, seperti saham, sukuk, reksadana dan lainnya, dapat 

dilihat di halaman 27 sampai 38.  

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-aliyy Alqur’an dan Terjemahan, 

(Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 65.  
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B. Pembinaan dan Pengawasan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap Praktik Insider Trading pada Pasar 

Modal di Indonesia 

Investasi adalah salah satu faktor penting dalam membangun 

perekonomian negara. Kekeuatan investasi saat ini memang jauh 

meningkat. Tercatat dana yang digunakan investasi oleh 

masyarakat Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang 

sangat pesat. Sehingga  memunculkan masalah baru yakni dalam 

pengawasan pengelolaan dana investasi dan pembinaan terhadap 

emiten agar tidak melakukan pelangaran dalam pasar modal. 

Untuk itu dibutuhkan lembaga yang mengawasi dan 

membina pada kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Otoritas jasa 

keuangan selaku lembaga independen yang dibentuk pemerintah 

untuk mengatur, mengawasi, membina dan melindungi seluruh 

sektor jasa keuangan baik konvensional maupun Syariah, 

sebagaimana dapat dilihat pada halaman 60. Sehingga Pasar 

Modal termasuk dalam pengawasan dan pembinaan oleh OJK 

maka dari itu OJK selalu melakukan pengawasan berupa laporan 

keuangan, perubahan pemegang saham dan pelaporan dari 

pemodal yang merasakan kerugian pada Pasar Modal.  Untuk 

pembinaan OJK selalu melakukan edukasi dan sosialisasi baik 

kepada emiten dan pemodal untuk mencegah kejahatan dalam 

Pasar Modal di Indonesia termasuk di dalamnya tindak pidana 

kejahatan insider trading  

Dan dalam Pasar Modal Syariah pengawasan dan pembinaan 

dilakukan pula oleh OJK akan tetapi OJK membangun 

kerjasama dengan DSN-MUI untuk menjamin terlaksananya 

prinsip-prinsip Syariah dalam Pasar Modal Syariah. pengawasan 

yang dilakukan berupa penerpan fatwa dan penerbitan keputusan 

kesesuaian Syariah dalam sektor jasa keuangan Syariah. Dan 

dalam pembinaan OJK dan DSN-MUI melakukan edukasi, 

sosialisasi dan perlindungan pemodal atas usaha baik produksi 

maupun distribusi usaha serta transaksi yang berdasarkan prinsip 

kehati-hatian untuk menjamin kehalalan semuanya. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis 

hukum Islam tentang perlindungan pemodal pada pasar 

modal di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Perlindungan pemodal akibat praktik insider trading 

apabila dilihat dari prespektif hukum Islam telah sesuai 

dengan semangat hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari 

indikasi berikut:  

a) Pembentukan Pasar Modal Syariah di Indonesia  

b) Fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI 

untuk kegiatan Pasar Modal Syariah 

c) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada Pasar 

Modal Syariah untuk mengawasi kegiatan Pasar 

yang sesuai prinsip-prinsip Islam. 

d) Kriteria-kriteria bagi emiten dan perusahaan publik 

yang harus dipenuhi untuk menjadi emiten Syariah 

sehingga terpenuhi faktor dalam muamalah yakni 

input, proses dan pemanfaatan hasil yang semuanya 

halal. 

Sehingga jelas apabila emiten dan perusahaan publik 

Syariah melakukan pelanggaran maupun kejahatan 

dalam pasar modal khususnya kejahatan insider tading 

maka secara otomatis produk/efek Syariahnya sudah 

bukan produk/efek Syariah sebagai bentuk tindak tegas 

MUI untuk melindungi pemodal pada Pasar Modal di 

Indonesia.  

2. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kerja sama yang 

dibangun antara OJK dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI)  pada Pasar Modal di Indonesia  telah sangat baik 



 

 

 

70 

dan menjamin keamanan dan terlindunginya pemodal 

pada pasar modal. Ini dapat dilihat dari regulasi yang 

sangat ketat yang dikeluarkan oleh OJK untuk emiten 

dan perusahaan publik. Dan pengawasan emiten dan 

perusahaan publik mulai dari laporan keuangan 

perusahaan, perubahan pemegang saham dan lainnya. 

Serta dikuti dengan edukasi dan sosialisasi OJK baik 

kepada emiten maupun pemodal untuk mencegah 

pelangaran dan kejahatan dalam pasar modal. Begitu 

pula DSN-MUI selalu melakukan kordinasi dan 

konsultasi kepada OJK untuk terselenggaranya fatwa 

agar sesuai prinsip-prinsip Syariah. Dan melakukan 

kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk mengenal produk-

produk Pasar Modal Syariah yang dijamin kehalalannya. 

Sehingga meningkatkan jumlah pemodal Syariah. 

Dengan demikian investasi pada Pasar Modal di 

Indonesia baik konvensional maupun Syariah aman dan 

terlindungan ditambah dalam Pasar Modal Syariah 

dijamin kehalalannya bagi pemodal yang ingin 

berinvestasi yang sesuai prinsip Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka 

diperlukan beberapa saran antara lain: 

1. Kepada OJK selaku lembaga yang mengawasi dan 

membina kegiatan pada Pasar Modal di Indonesia, untuk 

membuat peraturan yang lebih jelas mengenai 

perlindungan pemodal dalam transaksi efek di pasar 

modal terutama hak- hak pemodal yang belum dijelaskan 

secara rinci di dalam UUPM dan meningkatkan 

pengawasan terhadap transaksi efek di bursa efek 

terutama pada Pasar Sekunder sehingga tidak lagi terjadi 

pelanggaran-pelanggaran pada Pasar Modal di Indonesia. 

2. Kepada MUI selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa-

fatwa untuk kesesuaian investasi Syariah pada Pasar 

Modal di Indonesia, untuk dapat ikut serta dalam 
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membina dan mengawasi Pasar Modal di Indonesia 

khususnya, Pasar Modal Syariah agar terlaksananya 

kesesuaian  prinsip-prinsip Syariah yang lebih baik dan 

efesian serta dapat mencegah agar tidak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran pada Pasar Modal Syariah. 
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