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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Dalam era globalisasi ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh 

berbagai pelaku bisnis dan usaha lainya karena banyaknya persaingan dan 

munculnya berbagai pelaku bisnis dan usaha baru yang bermunculan sehingga 

memunculkan berbagai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai 

control untuk pelaku bisnis dan usaha lainya agar sesuai dengan rule yang baik 

dan sesuai dengan keinginan para pelaku bisnis dan usaha lainnya salah satunya 

Undang-Undang NO.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam UU ini mengatur 

mengenai Reksa danayang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari 

masyarakat utuk kepentingan bersama. Reksa dana merupakan salah satu alternatif 

investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang 

tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi 

mereka. 

Kita mulai dari sejarah Reksa dana. Awalnya, pada tahun 1822 Reksa dana 

baru dikenal di Belgia dengan bentuk Reksa dana tertutup (closed-end fund). 

Kemudian menyebar ke Inggris dan Skotlandia pada tahun 1860 dengan bentuk 

Unit Investment Trust. Dan mulai dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1920, 

Reksa dana yang pertama kali bernama Massachusetts Investors Trust yang 

diterbitkan tanggal 21 Maret 1924. Tahun 1940, di Amerika Serikat dibuatlah 

Undang-Undang Reksa dana yang dikenal dengan nama Investment Company Act 
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1940. Di Indonesia sendiri, Reksa dana baru dikenal pada tahun 1990, berdasarkan 

Keputusan Menkeu 1548 dengan bentuk Reksa dana tertutup
1
. Pada tahun 1995, 

berdasarkan UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diperbolehkan Reksa dana 

berbentuk Tertutup dan Terbuka dan berkembang pesat mulai 1996.Sebagai 

sarana investasi, Reksa dana diharapkan akan memudahkan masyarakat luas 

dalam berinvestasi di pasar modal. Reksa dana dibentuk oleh Manajer investasi 

dan Bank Kustodian melalui akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat 

notaris. Manajer investasi akan berperan sebagai pengelola dana investasi yang 

terkumpul dari sekian banyak Investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio 

efek, seperti SBI, obligasi, dan saham.Sementara, bank kustodian akan berperan 

dalam penyimpanan dana atau portofolio milik investor serta melakukan 

penyelesaian transaksi dan administrasi Reksa dana. Reksa dana merupakan 

sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen 

investasi yang tersedia di pasar. Melalui Reksa dana, investor sudah tidak perlu 

repot mengelola portofolio investasinya sendiri. 

Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi 

sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang 

tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan Reksa dana. Dana ini 

kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik 

berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya. Menurut 

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa dana 

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

                                                           
1
 WWW, Indoprojects.com, Diposkan oleh Admin, di 10:47:00 AM , Diakses tanggal 10 oktober 

2010. 
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Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer 

Investasi
2
.” 

Dari kedua definisi di atas, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian 

Reksa dana yaitu: 

1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi. 

2. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah 

terdiversifikasi; dan 

3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat 

investor. 

Karena Reksa dana merupakan wadah untuk menghimpun dana 

masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing. Seperti 

diketahui, bila aktivitas perdagangan di bursa efek masih sangat dipengaruhi oleh 

pemodal asing, maka kondisi ketahanan pasar modal Indonesia juga berada 

ditangan mereka. Reksa dana sangat dibutuhkan oleh Indonesia, bukan hanya oleh 

masyarakat pasar modal saja, karena Reksa dana mendukung keberhasilan Trilogi 

Pembangunan dan Ketahanan Nasional Pasar Modal Indonesia
3
. Reksa dana 

menjadi pelengkap/komplemen cara berinvestasi yang lebih mudah bagi 

masyarakat. Reksa dana bukanlah suatu jenis instrumen investasi yang 

dikeluarkan oleh bank atau perusahaan. Reksa dana adalah wadah sekaligus 

wahana sekaligus dan “kendaraan” investasi bagi masyarakat yang ingin 

                                                           
2
 Definisi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal., Pasal 1 Angka 

(27). 
3
 Marzuki Usman, 1999, Bunga Rampai Reksa Dana, ( Jakarta: Penerbit Balai Pustaka), hlm.12. 
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berinvestasi pada instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan bahkan juga 

berinvestasi ke dalam deposito
4
.  

Investasi juga sering didefinisikan sebagai menempatkan uang atau modal 

demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-

lain, namun secara umum investasi dapat dipahami sebagai meluangkan/ 

memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan/manfaat di masa datang. 

Investor yang merasa kesulitan dalam menginvestasikan dananya memunculkan 

berdirinya perusahaan-perusahaan Reksa dana yang dapat membantu para investor 

dalam melakukan investasi pada surat-surat berharga.
5
  

Kemudahan yang diperoleh dari menanamkan investasi di pasar modal 

adalah sifat likuiditas dari investasi tersebut. Investor dapat membeli sekuritas 

yang akan memberi return yang baik dan menjual sekuritas tersebut apabila 

sedang memerlukan dana atau menggantinya dengan sekuritas lain bila prospek 

sekuritas lain tersebut lebih menjanjikan. Selain itu investor dapat melakukan 

diversifikasi dengan menanamkan dananya pada jenis sekuritas yang berbeda.
6
 

Investor pada umumnya melakukan aktivitas investasi dengan maksud untuk 

memperoleh return yang lebih besar dari pada risiko yang dihadapinya serta lebih 

tinggi dari investasi pada asset yang bebas risiko. Investasi pada aset yang bebas 

risiko menjadi standar minimal dari apa yang akan diperoleh jika melakukan 

investasi pada saham. Tentu saja tujuan akhir dari investor melakukan investasi 

pada saham adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya.  

                                                           
4
 Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Prolog hlm.XXV.   

5
 http://kompas.kompas, Reksadana, Perbankan dan Sektor Rill. Diakses Tanggal 2 November 

2010. 
6
 Tandelin, Eduardus, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta : BPFE, Edisi 

Pertama, 2001), hal 21. 
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Untuk itu para investor harus mengelola dananya secara efektif dengan 

berusaha membeli saham-saham yang memiliki risiko yang masih dapat diterima 

sehingga return yang akan diterima masih melebihi risiko yang dihadapi. Untuk 

meminimalkan risiko pada investasi, seorang investor harus sering melakukan 

diversifikasi dalam investasi mereka. Investor mengkombinasikan berbagai 

sekuritas dalam investasi untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan akan 

muncul. Diversifikasi pada investasi membuat investor dapat meminimalkan 

risiko dengan tetap memperhatikan return yang diterima. Salah satu bentuk nyata 

diversifikasi risiko adalah Reksa dana.
7
 

Investasi melalui Reksa dana memiliki beberapa risiko. Pertama, 

meskipun manajer investasi telah melakukan investasi yang menyebar, belum 

tentu bisa mendapat keuntungan. Kalau ini terjadi, besar kemungkinan pemodal 

tidak bisa menikmati kenaikan Nilai Aktiva Bersih (NAB), bahkan akan mendapat 

kerugian dengan turunnya NAB. Kedua, bila Manajer investasi melakukan 

pembubaran, yang penyebabnya bisa datang dari berbagai hal. Dalam hal 

demikian, pemodal juga akan mengalami kerugian. Di dalam Reksa dana juga ada 

kemungkinan-kemungkinan kerugian dikarenakan tidak diberikannya informasi 

mengenai perkembangan usaha Reksa dana. Manajer investasi dari Reksa dana ini 

lalai memberi tahu perkembangan dana yang ditanamkan pada berbagai investasi 

Reksa dana. Akibatnya ketika terjadi keadaan yang merugikan investasi tersebut, 

investor tidak mengetahuinya, sehingga investor tidak melakukan tindakan yang 

dapat menyelamatkan investasinya, misalnya dengan menarik dananya dari Reksa 

                                                           
7
 http:// investorsaham.com. diakses, tanggal 2 November 2010. 
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dana,
8
 akibatnya investor mengalami kerugian. Namun dalam hal ini investor 

tidak dapat meminta penyelesaian hukum terhadap kelalaian yang dilakukan 

Manajer investasi tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan hukum yang 

mengatur tentang sanksi bagi Manajer investasi yang lalai memberi informasi 

kepada investor. Dengan kata lain investor berada dalam keadaan tidak 

terlindungi. Berdasarkan adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh Reksa 

danatersebut. Maka berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian diatas penulis 

merasa tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam skripsi dengan judul: 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

INVESTOR REKSA DANA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1995 

TENTANG PASAR MODAL. 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk 

menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka 

penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran. 

Oleh karena itu penulis hanya akan meneliti mengenai pelaksanaan Perlindungan 

hukum terhadap Investor Reksa dana menurut UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. Dari uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah mengenai 

beberapa hal yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk Perjanjian Reksa dana? 

                                                           
8
 Hadisoeprapto, Hartono, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta : 

Liberty, 1996), hal 53. 
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2. Bagaimana Penyelesaian Perjanjian Reksa dana Apabila Terjadi 

Wanprestasi ? 

3. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap investor Reksa 

dana menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ? 

C. Tujuan dan Manfaat hasil penelitian 

Tujuan penelitian. 

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai bagaimana 

bentuk Perjanjian Reksa danadan Bentuk Hukum Perjajian Reksa dana 

yang diterapkan di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Perjanjian Reksa dana 

apabila terjadi Wanprestasi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perlindungan hukum 

terhadap investor Reksa dana menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. 

Manfaat Penelitian. 

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritik : Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

bagaimana pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Investor Reksa 

dana menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
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2. Manfaat Praktis : Dengan Tersusunnya skripsi ini, diharapakan dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam 

memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

investor Reksa dana menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penulisan skripsi ini berkisar tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Investor Reksa dana. Adapun tentang Tinjauan Kepustakaan tentang skripsi ini, 

adalah sebagai berikut:  

Perlindungan berasal dari kata Lindung, yang artinya: pertolongan, tempat 

bernaung.
9
 Hukum artinya: suatu disiplin ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum 

keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg, jaringan 

nilai, atau bahkan suatu seni.
10

 Reksa dana yang dimaksud disini adalah 

berdasarkan penjelasan umum UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Reksa 

dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. 

Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh 

Manajer Investasi. Investor berasal dari Bahasa Inggris, yang dalam Bahasa 

Indonesia artinya adalah Penanam Modal.
11

 Investor yang dimaksud dalam skripsi 

ini artinya tidak sama dengan investor yang tertera dalam Undang-Undang No.25 

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Karena Investor dalam UU. Penanaman 

Modal tersebut artinya adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
                                                           
9
 Yulius S, dkk, Kamus Baru Bahasa Indonesia, ( Surabaya: Usaha Nasional,1984 ), hlm. 134.   

10
 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Cet.4, ( Jakarta: Rajawali Press), hlm.1. 
11

 Salim HS, Budi Sutrisno,  2008  Hukum Investasi di Indonesia,  ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada), hlm.433.   



 

 

 

 

9 

penanaman modal baik dalam negeri dan penanam modal asing. Sedangkan, 

Investor yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perseorangan atau badan usaha 

yang melakukan penanaman modal pada produk investasi atau efek Reksa dana 

dimana investor tersebut menggunakan jasa penitipan kustodian melalui 

perbankan untuk menitipkan dana investor tersebut dan dana itu dikelola oleh 

Manajer Investasi yang akan menentukan jenis investasi apa yang akan 

digunakan. Arti investor secara mendasar adalah penanam uang atau modal ; 

orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan.
12

  

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
13

 

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta 

lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, 

bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang 

rekening yang menjadi nasabahnya.
14

 Dalam hal Reksa dana, Bank Kustodian 

adalah pihak yang independent (tidak terafiliasi dengan Manajer investasi) dan 

bertanggungjawab dalam administrasi investasi dan penyimpanan efek dan dana 

investasi dari reksa dana.  

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

Portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif 

                                                           
12

 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Eska Media Press, 2005 ), 

hlm. 314. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 



 

 

 

 

10 

untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank 

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
15

  

Dilihat dari defenisinya, Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer investasi yang telah mendapat 

izin dari Bapepam. Secara sederhana Reksa dana adalah sertifikat yang 

menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan  uang kepada pengelola Reksa dana 

(Manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.  

Menurut Reilly dan Brown, Reksa dana (mutual fund) adalah lembaga 

yang menghimpun uang dari pada pemegang unit dan kemudian 

menginvestasikannya dalam berbagai surat berharga, seperti saham, obligasi, dan 

instrumen pasar uang.
16

 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.
17

  

Jadi, secara keseluruhan arti Perlindungan Hukum Terhadap Investor 

Reksa dana adalah Pertolongan secara Hukum menurut kaidah-kaidah atau 

peraturan-peraturan yang berlaku yang diberikan kepada perorangan atau badan 

usaha yang melakukan penanaman modal pada produk investasi atau efek Reksa 

dana dengan menggunakan jasa penitipan Kustodian melalui perbankan. 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Frank K. Really , dan Keith C. Brown,  2000, Investment Analysis and Portofolio Management, 

Edisi ke-6,  ( Amerika Serikat: Thompson Learning,Inc), hlm. 1207.   
17

 Definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perbankan. Pasal 1 Angka (1).   
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E. Kerangka Pemikiran 

Reksa dana merupakan salah satu tiang strategi terbaik di Pasar Modal 

Indonesia. Bila pengembangan infrastruktur dan kepastian hukum merupakan 

“bagian stabilitas” dan “pertumbuhan” dari Trilogi Pembangunan Pasar Modal, 

maka Reksa dana adalah merupakan bagian “Pemerataan” dari trilogi tersebut 

karena melalui Reksa dana, para pemodal kecil dapat menikmati manfaat dan 

peragaman (diversifikasi) dari portofolio Reksa dana. Pembangunan nasional 

merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta 

mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju 

dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana 

penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, 

dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah 

satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi 

adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada 

Undang-undang No.15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat 

tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-

undang (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 67). Dengan lahirnya Undang-undang 

tentang Pasar Modal diharapkan Pasar Modal dapat memberikan kontribusi yang 
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lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang 

ekonomi dapat tercapai.
18

 

Reksa dana merupakan wadah investasi bagi masyarakat umum untuk 

dapat berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pasar modal melalui perantaraan 

Manajer investasi yang professional atau Reksa dana sendiri merupakan sertifikat 

yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah uang kepada pengelola 

Reksa dana (disebut manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal 

berinvestasi di pasar uang atau pasar modal sesuai dengan kebijakan investasi 

yang telah ditetapkan.
19

 

Industri Reksa dana di Indonesia mengalami perkembangan yang amat 

pesat. Pesatnya perkembangan Reksa danadengan jumlah pemodal yang semakin 

banyak menimbulkan pertanyaan sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal kepada masyarakat 

awam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Undang-

undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam memberikan 

perlindungan terhadap pemegang Unit Penyertaan Reksa dana dalam hal Manajer 

investasi tidak melaksanakan permintaan redemption yang diajukan oleh 

pemegang Unit Penyertaan dan tanggung jawab Manajer investasi dalam 

menyelesaikan kewajibannya terhadap pemegang Unit Penyertaan Reksa dana. 

Penelitian ini merupakan penelitian utuk mentahui, bahwa UU No.8 

                                                           
18

 Penjelasan Atas UU No.8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal. 
19

Widoatmodjo, Sawidji, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan Dasar, (Yogyakarta : 

Liberty, 2001), hal. 40.   
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Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya apakah dapat 

memberikan perlindungan hukum kepada Investor Reksa dana. 

F. Metode Penelitian 

Dalam usaha pengumpulan data-data untuk penelitian, melengkapi dan 

menyusun skripsi ini, penulis telah mengumpulkan bahan-bahan yang dirasa perlu 

untuk dapat mendukung penulisan skripsi itu sendiri, dan pada akhirnya hasil yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam rangka penulisan 

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
20

 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Normatif 

empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk Norma Hukum yang diterapkan didalam 

Reksa dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

realisasinya dilapangan, terhadap dunia bisnis Reksa dana yang berjalan diwilayah 

kota solo. 

2. Lokasi Penelitian  

Adalah  diwilayah Kota Solo karena  perkembangan dunia bisnis dan 

Investasi para penanam modal sedang mengalami kenaikan diwilayah kota Solo. 

3. Jenis Penelitian  

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar dapat mencapai tujuan dan 

dapat lebih terarah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis empiris, yaitu penelitian yang 

                                                           
20

 Metode Penelitian Hukum, 2008, Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M,Hum, Kelik Wardiono, SH. 

Hlm 48. 
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dilakukan dengan cara meneliti realita dilapangan berdasarkan hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. 

4. Sumber Data  

Sumber data penelitian ini diperoleh dari : 

a.  Sumber data sekunder  

Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi 

buku-buku, arsip-arsip, dan perundang-undangan antara lain : Seperti UU. 

No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU. No.10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, KUHP,dan KUH Perdata serta peraturan-peraturan lainnya,  

b. Sumber Data primer  

Sumber data yang ada dilapangan yaitu data yang didapat melalui 

wawan cara terhadap Investor untuk memperoleh data-data yang diperlukan. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data dari penulisan skripsi ini, penulis 

lakukan melalui studi pustaka ( library research ) dan juga melalui bantuan media 

elektronik, yaitu layanan internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis 

memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan 

arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi.  

6. Metode Analisis Data 

Yang dilakukan penulis adalah dengan metode pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini akan mengolah dan menyajikan data tentang permasalahan hukum 

mengenai perkembangan Perlindungan hukum terhadap investor Reksa dana 

menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksana 
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lainya. Pendekatan ini juga akan dipakai dalam analisa dan konstruksi dari data 

yang telah diolah tersebut. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan. 

G. Sistematika Skripsi. 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus 

diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka 

diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur yang penulis bagi dalam bab 

per bab, dimana masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu sama lain. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:  

BAB I : PENDAHULUAN. 

  Pada bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi Ini, dimana 

terdiri dari : 

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah. 

C. Tujuan dan Manfaat hasil Penelitian. 

D.  Tinjauan Pustaka. 

E. Kerangka Pemikiran, 

F.  Metode Penelitian. 

G.  Sistematika Skripsi.  
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BAB II : LANDASAN TEORITIS. 

Pada bab ini berisi uraian segi-segi teoritis dari masalah yang 

diteliti yaitu tentang : 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian tentang perjanjian. 

2. Unsur-unsur Perjanjian. 

3. Syarat sahnya perjanjian. 

4. Lahirnya Perjanjian. 

5. Asas dan Berakhirnya perjanjian. 

6. Pengertian Wanprestasi. 

7. Unsur-unsur Wanprestasi. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal. 

2. Instrumen Pasar Modal. 

C. Tinjauan Umum Tentang Reksa dana 

1. Pengertian Reksa dana. 

2. Jenis – jenis Reksa dana. 

3. Karakteristik Reksa dana. 

4. Manfaat dan Keuntungan Reksa dana. 

5. Subyek atau para pihak dalam Reksa dana. 

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Reksa dana 

1. Pengertian Perlidungan Hukum. 
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2. Bentuk Perlindungan Hukum Reksa danaberdasarkan 

UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya yang 

menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka 

dengan data hasil penelitian dilapangan yang berisikan : 

A. Bentuk Perjanjian Reksa dana berdasarkan UU No.8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal. 

B. Penyelesaian Perjanjian Reksa dana apabila Terjadi 

Wanprestasi. 

C.  Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap investor Reksa 

danamenurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan, yaitu jawaban atas 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini. serta Saran, yaitu pendapat baik 

yang diberikan yang berasal dari penulis.  

 

 

 

 


