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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Otoritas Jasa Keuangan, (yang selanjutnya disebut OJK). OJK adalah 

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 

dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2011 tentang OJK. Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) hal yaitu 

perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas 

sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34)
1
.  

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa 

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

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta 

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu OJK 

berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, 

yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan. Fungsi 

pengaturan dan pengawasannya dilaksanakan pada lembaga-lembaga keuangan, 

seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (asuransi, 

dana pensiun dan termasuk didalamnya lembaga pembiayaan konsumen). Seluruh 

bisnis keuangan di Indonesia berada dibawah pengaturan dan pengawasannya 

                                                           
       1 Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. Raih Asa Sukses. Hal. 
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yang bebas dari intervensi dari pihak manapun2. Di dalam Undang-Undang OJK, 

yaitu pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa pembentukan OJK 

dimaksudkan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam 

menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat 

lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.   

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dari OJK yaitu pengaturan dan 

pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya akan disebut dengan “PP Pungutan OJK”). Peraturan ini dibuat untuk 

melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang OJK. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional, administrasi dan pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. 

Dalam PP Pungutan OJK, Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar 

oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pasal 2 ayat (1) PP 

Pungutan OJK dan Lampiran PP Pungutan OJK berikut dengan penjelasannya, 

terkait dengan Pungutan OJK bagi Profesi Penunjang Pasar Modal dikenakan: 1). 

Biaya pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal; dan 2). Biaya tahunan dalam 

rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian, dengan jenis 

pungutan (i) 1,2% nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan; dan (ii) Rp. 

5.000.000,- per orang untuk Profesi Penunjang Pasar Modal. 

Salah satu fungsi OJK adalah bergerak dibidang Pasar Modal. Pasar 

Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

                                                           
       

2
 Dr. Widhihandoko , Mengenal Pasar Modal dalam Tugas Kewenangan Notaris, 

http://widhihandoko.com, diakses tanggal 18 Januari 2017 
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(selanjutnya akan disebut UU Pasar Modal). Pasar Modal menurut UU Pasar 

Modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi ang berkaitan dengan Efek. 

Dalam pelaksanaannya, transaksi di bidang pasar modal memerlukan 

profesi penunjang untuk mendukung proses transaksi yang dilakukan oleh para 

pihak dalam pasar modal. profesi penunjang pasar Modal telah disebutkan dalam 

pasal 64 UU Pasar Modal dan diatur peraturan pelaksanaannya. Sebagai salah satu 

pelaku pasar modal, Profesi penunjang pasar modal turut bertanggung jawab 

dalam mengembangkan pasar modal. Tanggung jawab utama dari profesi 

penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses go public dan 

memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-menerus
3
. 

Adapun profesi penunjang pasar modal terdiri atas Akuntan, Konsultan Hukum, 

Penilai, Notaris, dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya akan disebut dengan UU Jabatan Notaris), Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 

1867 KUHPerdata adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat 

umum, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pasal 15 UU Jabatan 

Notaris menyatakan bahwa: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan 
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 I Putu Gede Ary Suta. 2000. Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta. Yayasan SAD SATRIA 
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Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta , semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain kewenangan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Notaris berwenang pula: mengesahkan 

tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan 

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

Di samping itu peranan notaris di pasar modal juga diperlukan, terutama 

dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal 

seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dan reksadana. Selain itu, notaris 

juga melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting, seperti penyusunan kontrak 

reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan kontrak-kontrak lain yang diperlukan. 

Mengingat peranannya tersebut, notaris harus memahami peraturan pasar modal yang 

berlaku dan melaksanakan kegiatannya secara independen
4
. Notaris dituntut tidak 

mudah dikendalikan oleh emiten atau pihak lainnya. Walaupun kenyataannya emiten 

yang membayar jasa notaris, namun seorang notaris haruslah jujur dan setia kepada 

setiap pihak.
5
 

                                                           
       

4
 Ibid. hal. 206 

       5 Tan Thong Kie. 2007. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta. PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve. Hal. 454. 
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Berkaitan dengan diterbitkannya PP Pungutan OJK sebagaimana telah 

diuraikan diatas, yakni dalam pasal 2 ayat 1 PP Pungutan OJK beserta 

lampirannya mengatur bahwa profesi penunjang pasar modal merupakan salah 

satu objek yang dikenakan pungutan. Sehingga notaris selaku pejabat publik dan 

salah satu profesi penunjang di pasar modal menurut Undang-Undang Pasar 

Modal mau tidak mau terkena aturan tersebut. Namun apabila dilihat dari definisi 

yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris tentang tugas dan kewenangan jabatan 

notaris, maka akan memunculkan perbenturan. Jika dilihat dari segi PP Pungutan 

OJK, maka Notaris yang berada dalam transaksi pasar modal merupakan objek 

yang harus dikenakan pungutan. Sedangkan dalam UU Jabatan Notaris, yang 

menjadi tugas dan kewenangan notaris adalah yang berkaitan dengan pembuatan 

akta otentik. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris dalam transaksi pasar modal 

memiliki tugas terbatas pada pembuatan akta saja. 

Permasalahan muncul setelah dikeluarkannya PP Pungutan OJK tersebut. 

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya akan disebut PP INI) 

rupanya menolak pungutan tersebut. Humas PP INI, Firdhonal, mengatakan 

penolakan INI terhadap pungutan itu sudah diputuskan dalam rapat. Dalam setiap 

kesempatan pertemuan dengan OJK, organisasi para notaris itu selalu 

mengingatkan bahwa notaris adalah pejabat umum, bukan objek pungutan OJK. 

Notaris juga bukan profesi yang secara khusus melakukan kegiatan di sektor jasa 

keuangan, sebagaimana hakekatnya objek pungutan OJK6. Beberapa upaya 

penolakan telah dilakukan oleh PP INI. Salah satunya adalah dengan mengajukan 

                                                           
       

6
 http:// www.hukumonline.com. Kalangan Notaris Tegaskan Penolakan Pungutan OJK, 

diakses pada tanggal 18 Januari 2017 
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permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PP Pungutan OJK tersebut di 

akhir tahun 2014 ke Mahkamah Agung. Awal tahun 2015 Mahkamah Agung 

mengeluarkan putusan yakni menolak permohonan keberatan hak uji materiil 

tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, PP INI masih terus berupaya agar pungutan 

terhadap notaris pasar modal dikaji kembali. Pihak OJK juga telah mengirimkan 

pandangan dan usulan mengenai perubahan PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pemerintah. Inti permintaan 

tersebut adalah agar pungutan tahunan kepada profesi penunjang pasar modal, 

dimana notaris menjadi salah satunya dihapuskan, Namun hingga saat ini belum 

ada tanggapan dari Pemerintah. Meskipun begitu, penarikan pungutan yang 

dilakukan oleh OJK masih tetap dilaksanakan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

tertarik untuk menganalisa tentang bagaimana sebenarnya kewenangan OJK 

dalam menarik pungutan terhadap Notaris dalam transaksi Pasar Modal. Dengan 

melakukan analisa yang lebih dalam maka penulis berharap dapat menemukan 

jawaban mengenai permasalahan tersebut. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM 

MENARIK PUNGUTAN TERHADAP NOTARIS DALAM TRANSAKSI 

PASAR MODAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 

Tentang Pungutan Oleh OJK)” sebagai bahan penelitian dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. 

 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt530731787c68b/node/534/pp-no-11-tahun-2014-pungutan-oleh-otoritas-jasa-keuangan
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Notaris dalam transaksi pasar modal secara yuridis termasuk 

pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan? 

2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menarik pungutan 

terhadap Notaris dalam transaksi pasar modal berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Notaris dalam transaksi pasar modal secara 

yuridis termasuk pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam 

menarik pungutan terhadap Notaris dalam transaksi pasar modal berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu dibidang Ilmu Hukum. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang Hukum Perdata dan Bisnis. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

penelitian-penelitian sejenis tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada 

kepada penulis sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum. 

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi OJK 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku. 

c. Bagi Notaris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan 

aturan-aturan yang berlaku. 

d. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi 

masyarakat mengenai kewenangan OJK dan Notaris. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman 

yang lebih bagi akademisi, praktisi, serta pejabat-pejabat yang terkait dengan 

topik penelitian. 
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F. Metode Penelitian 

Inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang cara bagaimana suatu peneliti hukum itu harus dilaksanakan. 

Metode Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Pendekatan  Yuridis Normatif, 

yang biasa juga disebut sebagai penelitian doktrin-doktrin atau asas-asas dalam 

ilmu hukum. Bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, 

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan untuk peraturan-peraturan tertulis 

atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian 

kepustakaan disebabkan dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data 

yang bersifat sekunder di perpustakaan. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan 

hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya yang 

memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar, sehingga semua 

peraturan perundang-undangan dibawahnya, baik isi maupun jiwanya tidak 

boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.  

Peraturan Perundang-Undangan yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014

Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku

teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c)

jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang

berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan

adalah teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
7

7
M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia. Cet.ke-5. Hal 27
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Metode 

deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian 

deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil 

penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya
8
. Analisis data secara kualitatif dari data sekunder yang telah 

dikumpulkan lalu diolah menjadi suatu kesimpulan untuk memperoleh 

jawaban tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menarik 

pungutan terhadap Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, 

rumusan permasalahan yang diturunkan dari latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian.  

                                                           
       

8
 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 

Bandung. Alfabeta. Hal 29. 
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2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi 

penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh 

dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan 

penulisan penelitian. 

3. BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Analisis 

Yuridis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menarik 

Pungutan Terhadap Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. 

4. BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran penulis 

terkait permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 




