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ABSTRAKSI 
 

GILANG RAMADHAN H., Hukum Ekonomi (Perdata Bisnis), Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Agustus 2009, KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB 
BANK SEBAGAI AGEN PENJUAL PRODUK  INVESTASI REKSADANA 
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH 
REKSADANA (Analisis Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005 
tentang Manajamen Risiko pada Bank yang Melakukan Kegiatan Berkaitan  
dengan Aktivitas Reksadana), Dr. Sihabudin, S.H., M.H.; Siti Hamidah, S.H., 
M.M. 
 
Penelitian  ini dilatarbelakangi seiring dengan perkembangan kebutuhan di dalam 
masyarakat, jasa-jasa yang diberikan oleh dunia perbankan pun turut bertambah 
seiring dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, dan salah satu kegiatan jasa 
yang diberikan adalah sebagai agen penjual produk reksadana. Dalam kegiatan 
ini, aspek pemberian informasi secara benar, lengkap dan terkini belum dilakukan 
sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi 
nasabah. Namun belum ada Undang-Undang Perbankan maupun Putusan 
Peradilan yang mengatur atau memutuskan tentang ganti kerugian bagi nasabah 
yang menderita kerugian akibat tidak transparannya informasi yang diberikan 
terkait dengan produk reksadana dan tidak dilaksanakannya manajemen risiko 
pada aktivitas bank sebagai agen penjual reksadana.    
Dalam upaya mengetahui tanggung jawab bank sebagai agen penjual produk 
investasi reksadana serta dalam mengisi kekosongan peraturan perundang-
undangan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah pembeli produk investasi 
reksadana yang ditawarkan oleh bank bila mengalami kerugian yang diakibatkan 
tidak transparannya informasi produk reksadana yang ditawarkan oleh bank, maka 
metode pendekatan yang dipakai dalam jenis penelitian yuridis normatif ini adalah 
pendekatan undang-undang (Statue Approach) pendekatan konsep (Conceptual 
Approach) dan pendekatan analitis (Analytic Approach). 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa tanggung jawab 
bank sebagai agen penjual reksadana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank 
yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana meliputi tiga tahap, yaitu: 
tahapan pra penjualan, tahapan penjualan dan tahapan pasca penjualan. 
Sedangkam untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan nasabah pembeli 
reksadana terhadap kerugian akibat tidak dilaksanakannya transparansi produk 
oleh bank, diterapkan Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang 
Perbankan No. 7 Tahun 1992, Pasal 378 dan Pasal 372 KUH Pidana, serta Pasal 
1365 KUH Perdata. 
Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemerintah (Bank Indonesia) sebagai 
regulator perlu menciptakan suatu mekansime penuntutan ganti rugi bagi nasabah 
yang mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakannya transparansi informasi 
produk reksadana. 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan 

mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah 

dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat, untuk itu lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga 

keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-

membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada 

khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan 

strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga 

perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi 

nasional. Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama 

tersebut, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan 

perbankan nasional, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 



 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan 

tersebut hanya terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat 

dan stabil. Dalam membentuk sistem perbankan yang sehat dan stabil tersebut, 

maka dibentuklah seperangkat aturan untuk mengatur kegiatan di dalam dunia 

perbankan. Selain ditujukan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat 

dan stabil, juga ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi nasabah yang 

menggunakan jasa atau layanan perbankan. Hal ini dikarenakan bank dalam 

menjalankan usahanya sangat bergantung pada seberapa besar kepercayaan 

nasabah terhadap bank. 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan di dalam masyarakat, jasa-jasa 

yang diberikan oleh dunia perbankan pun turut bertambah seiring dengan 

kebutuhan yang ada di masyarakat. Salah satu kegiatan jasa yang diberikan 

oleh pihak perbankan adalah sebagai agen penjual produk reksadana. 

Munculnya fenomena bank sebagai agen penjual reksadana ini 

dilatarbelakangi oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengalami perubahan 

paradigma dalam memanfaatkan dana yang dimiliki, yang sebelumnya 

cenderung untuk menyimpan atau menabung dana di bank dalam bentuk 

tabungan maupun deposito dengan tujuan keamanan dan mendapatkan 

keuntungan berupa bunga, seiring dengan meningkatnya kesadaran atas 

pentingnya perencanaan keuangan yang baik. Banyak nasabah bank mulai 

mengalihkan dana yang disimpan di bank ke jenis-jenis investasi tertentu 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari rata-rata bunga 

bank. Hal ini tentu saja berdampak pada dialihkannya sejumlah dana yang 

sebelumnya disimpan oleh nasabah ke produk-produk investasi tertentu. Guna 



 

menjaga loyalitas nasabah, kejadian ini direspon oleh bank dengan cara 

menjadi agen dari perusahaan sekuritas untuk menawarkan produk investasi 

pasar modal, dari sekian banyak produk investasi pasar modal, produk yang 

paling banyak dipasarkan oleh bank serta mendapat respon dari nasabah 

adalah Reksadana, hal ini dimungkinkan karena investasi pada Reksadana 

adalah sebuah investasi yang terdiversifikasi dan dikelola oleh seorang 

manajer investasi, oleh karenanya risiko kerugian dapat ditekan. Alasan 

lainnya adalah produk investasi ini mensyaratkan dana yang diinvestasikan 

tergolong kecil (paling sedikit Rp. 100.000). 

Kegiatan bank menjadi agen penjual reksadana tidak saja membuat bank 

berhasil mempertahankan loyalitas nasabahnya, namun bank memiliki sumber 

pendapatan baru yang didapat dari fee based sebagai agen penjual reksadana. 

Selain menguntungkan pihak bank, kegiatan ini berefek positif pada 

perkembangan industri investasi reksadana yang mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Perkembangan pesat ini tentu tidak terlepas dari peran bank 

dan seluruh kantor cabangnya yang sangat luas, data pada tahun 2003 

menunjukkan bahwa penjualan reksadana melalui bank berjumlah Rp. 58 

trilliun atau sekitar 85% dari total penjualan seluruh reksadana sebesar 68,35 

trilliun.   

Pemilihan produk yang ditawarkan bank oleh nasabah seringkali lebih 

didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari 

produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya 

informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan 

secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada 



 

suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara 

bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi 

mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. 

Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, 

akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain, 

kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan 

terjadinya kerugian sehingga diperlukan adanya transparansi informasi 

mengenai produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor 

perbankan. 

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, menyebutkan 

mengenai sanksi bagi bank yang tidak melaksanakan transparansi produk bank 

yaitu hanya dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan dapat 

diperhitungkan dalam tingkat kesehatan bank. Hal ini menunjukkan pembuat 

undang-undang telah melupakan akibat bagi nasabah yang dapat menderita 

kerugian atas perbuatan bank yang tidak melakukan transparansi informasi 

produk, karena dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut tidak memuat pasal-

pasal yang secara tegas memberikan perlindungan bagi nasabah yang telah 

dirugikan kepentingannya oleh bank yang tidak melakukan transparansi 

produk. “Kondisi yang demikian, langsung atau tidak langsung berarti telah 

mengelabui kepercayaan masyarakat terhadap bank yang telah dipilih. Pada 

saat masyarakat dirugikan karena pilihan atas bank tersebut keliru, maka 



 

semua pihak yang telah menutup-nutupi informasi tersebut harus ikut 

bertanggung jawab.”1

    “Sekalipun dengan kondisi tersebut masyarakat dirugikan, tetapi 

ternyata belum ada pengadilan yang memberikan putusan adanya pihak bank 

atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang 

disebabkan adanya pemberitaan yang tidak benar”.2

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan judul sebagai 

berikut: “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Bank Sebagai Agen Penjual 

Produk Investasi Reksadana dalam Rangka Perlindungan Hukum 

terhadap Nasabah Reksadana (Analisis Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 7/19/DPNP/2005 tentang Manajamen Risiko pada Bank yang 

Melakukan Kegiatan Berkaitan  dengan Aktivitas Reksadana)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggung jawab bank sebagai agen penjual produk investasi 

reksadana. 

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan bagi 

nasabah pembeli produk investasi reksadana yang ditawarkan oleh bank 

bila mengalami kerugian yang diakibatkan tidak transparannya informasi 

produk reksadana yang ditawarkan oleh bank konvensional.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab bank sebagai 

agen penjual produk investasi reksadana. 

                                                   
1 Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, 

Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 14.   
2 Ibid. 



 

2. Mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan 

perlindungan bagi nasabah pembeli produk investasi reksadana yang 

ditawarkan oleh bank bila mengalami kerugian yang diakibatkan tidak 

transparannya informasi produk reksadana yang ditawarkan oleh bank 

konvensional.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum perbankan 

dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai agen penjual 

reksadana dan masalah perlindungan hukum terhadap nasabah atas 

kerugian yang diderita akibat tidak transparannya informasi produk 

investasi reksadana yang ditawarkan oleh bank umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Pemerintah 

1) Memberikan saran bagi pemerintah mengenai kelemahan-

kelemahan yang ada di dalam pengaturan terkait tanggung jawab 

bank sebagai agen penjual reksadana. 

2) Membantu pemerintah dalam mengadakan edukasi bagi 

masyarakat terkait dengan hukum perbankan dan investasi. 

b. Bagi Bank 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperjelas batas-batas 

tanggung jawab bank sebagai agen penjual produk investasi 

reksadana, sehingga dapat diketahui sejauh mana bank dapat dimintai 



 

tanggung jawab terkait adanya kemungkinan kerugian yang dapat 

diderita nasabah akibat ketidaktransparanan informasi yang diberikan 

oleh pihak bank terkait dengan produk investasi reksadana. 

c. Bagi Masyarakat Pengguna Produk Investasi Perbankan 

1) Memberikan dorongan bagi para calon investor untuk bersikap 

hati-hati dalam memilih produk investasi yang ditawarkan oleh 

pihak bank terutama produk investasi Reksadana. 

2) Memberikan gambaran terhadap nasabah mengenai hak-hak yang 

dimiliki oleh nasabah terkait dengan informasi produk investasi 

perbankan. 

3) Memberikan edukasi terkait dengan langkah-langkah hukum yang 

dapat ditempuh oleh para nasabah produk investasi yang 

mengalami kerugian akibat tidak transparannya informasi produk 

investasi yang ditawarkan oleh pihak bank. 

d. Bagi Mahasiswa 

1) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya. 

2) Sebagai salah satu referensi mengenai tanggung jawab bank selaku 

agen penjual produk investasi reksadana. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank 

1.  Pengertian Bank 

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap 
negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang 
perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik 
negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana 
yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 
diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan 
mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian3

 
Pengertian bank selain yang telah disebutkan di atas terdapat di dalam 

Black’s Law Dictionary yang memberikan definisi bank sebagai berikut: 

“an institution, ussually incopated, whose bussines to receive money on 

deposit, cash, checks or draftts, discount commercial papers, make loans, 

and issue promissory notes payble to bearer known as bank notes” 4

Secara bebas, dapat diartikan bahwa bank adalah sebuah institusi, yang 

menjalankan usaha untuk menerima uang/dana dalam bentuk deposito, 

tabungan, surat berharga komersial, memberikan pinjaman (kredit) dan 

menerbitkan surat hutang.  

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap UU 

No. 7 Tahun 1992 menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

                                                   
3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, 2008, hlm  7.   
4 Henry Chamble Black, Black’s Law Dictionary, st paul minn, west publishing, 1979, 

hlm. 117.  



 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” 

Verryn Sttuart memberikan definisi bank sebagai “suatu badan yang 

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 

pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, 

maupun dengan jalan mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral.”5 

Sedangkan pengertian bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 

masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran 

dan peredaran uang.”6

Pengertian bank yang lain juga dapat kita temukan dalam Kamus Hukum 

Fokema Andrea. “Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang 

menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan 

kepada pihak ketiga”.7

Pengertian bank menurut Kamus Hukum Internasional dan Indonesia: 

Bank adalah kantor yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar, 

menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang berwujud 

surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan yang berlaku.8

 

 

                                                   
5 Anonymous, Handout Mata Kuliah Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya.  
6 Hermansyah, Op. cit., hlm. 8. 
7 Ibid. 
8 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Wacana Intelektual, 

2007, hlm. 45. 



 

2. Asas-Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan 

a. Asas-Asas Perbankan 

Norma hukum tidak lahir dengan sendirinya, pembuatan suatu 

norma hukum selalu dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. 

Itulah yang dinamakan dengan asas hukum. Semakin tinggi 

tingkatannya, asas hukum itu semakin abstrak dan umum sifatnya 

serta memiliki jangkauan kerja yang lebih luas guna menaungi norma 

hukumnya. Dengan demikian asas hukum itu harus dapat 

dikembalikan kepada asas hukumnya. 

 Rachmadi Usman dalam bukunya Aspek Hukum Perbankan di 

Indonesia9 menyebutkan bahwa asas-asas hukum perbankan Indonesia 

terdiri dari asas-asas berikut ini: 

1)  Asas Demokrasi Ekonomi 

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perbankan, bahwa dalam melakukan usahanya bank 

berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip-prinsip kehati-hatian. 

Demokrasi ekonomi yang dijalankan perbankan Indonesia 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a) Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas     

kekeluargaan. 

b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

                                                   
9 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama,  Jakarta, 2001, hlm. 14-19. 



 

c)  Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

d) Sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan 

permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan 

terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat 

pula. 

e) Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan 

seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian 

nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta 

daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan wawasan 

nusantara dan ketahanan nasional. 

f) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan 

yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

g) Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 

h) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga dikembangkan 

sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan 

umum. 

Pada demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 dan Pancasila, para pelaku kegiatan ekonomi 

termasuk di dalamnya lembaga perbankan dilarang melakukan 



 

kegiatan yang bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia, 

kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah: 

a) Penerapan sistem free fight liberalism yang menumbuhkan 

eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam 

sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan 

mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan 

posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. 

b)  Penerapan sistem etatisme, adalah sistem di mana negara dan 

aparaturnya bersifat dominan, mendesak dan mematikan 

potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor 

negara. 

c)  Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi 

pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan 

monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan 

dengan cita-cita keadilan sosial. 

2) Asas Kepercayaan 

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa 

usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan 

nasabahnya. Bank pada dasarnya bekerja dengan dana dari 

masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan dari 

nasabah terhadap pihak bank. Kemauan masyarakat untuk 

menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh 

kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali oleh 

nasabah pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan waktu 



 

yang telah diperjanjikan dengan disertai imbalan berupa bunga. 

Hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank dapat 

menimbulkan rush.   

3) Asas Kerahasiaan 

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan bank 

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan 

dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia 

perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk 

kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan 

masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya 

akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa 

bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada 

penyalahgunaan pengetahuan bank tentang nasabah dan 

simpanannya. 

4) Asas Kehati-hatian 

Asas kehati-hatian adalah asas yang mensyaratkan bahwa bank 

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana 

masyarakat. 

b. Fungsi Perbankan 

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyatakan “Fungsi utama 

Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat”, dari ketentuan ini tampak bahwa fungsi utama bank adalah 

sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan 



 

dana (surplus of fund) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of 

fund) 

c. Tujuan Perbankan 

Undang-Undang Perbankan, pada Pasal 4 menyatakan “Perbankan 

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” 

Rumusan ini menunjukan bahwa perbankan Indonesia memiliki tujuan 

yang strategis dan semata-mata tidak berorientasi pada ekonomi semata 

namun juga berorientasi pada hal-hal yang bersifat nonekonomi seperti 

masalah yang menyangkut dengan stabilitas nasional yang mencakup 

antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. 

3.  Usaha-Usaha Perbankan 

Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang No. 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank dapat 

menjalankan usaha-usaha sbb: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro deposito berjangka. 

b. Sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

c. Memberikan kredit. 

d. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

e. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 



 

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat yang dimaksud. 

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat yang dimaksud. 

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

4) Sertifikat Bank Indonesia. 

5) Obligasi. 

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan   

1 tahun. 

f. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

g. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 



 

k. Membeli melalui pelelangan angunan, baik semua maupun sebagian 

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan 

ketentuan angunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

o. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

Selain usaha-usaha di atas, Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

junto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan 

kewenangan bagi bank untuk menjalankan usaha-usaha lain sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 



 

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit, atau kegagalan pembayaran berdasarkan 

prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana 

pensiun yang berlaku. 

4. Risiko-Risiko dalam Kegiatan Perbankan 

Bank dalam menjalankan usahanya, seperti jenis usaha lainnya. Suatu 

bank, tidak terlepas dari adanya risiko. Risiko yang mungkin harus 

ditanggung oleh suatu bank diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Risiko kredit: risiko yang diakibatkan debitur penerima kredit tidak 

mampu mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta 

bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan 

disepakati. 

b. Risiko investasi: risiko kerugian akibat penurunan nilai portofolio 

surat berharga yang dimiliki bank. 

c. Risiko likuiditas: risiko untuk dapat memenuhi kebutuhan 

likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan 

penarikan dana oleh nasabah deposan pada satu waktu. 

d. Risiko operasional: risiko yang timbul akibat ketidakpastian usaha 

bank. 

e. Risiko penyelewengan: risiko yang timbul akibat munculnya sikap-

sikap tidak jujur, baik dari nasabah maupun karyawan bank. 



 

f. Risiko reputasi: risiko yang harus ditanggung oleh bank akibat 

hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Perantara (Agen). 

Kegiatan memasarkan suatu produk barang ataupun jasa yang dimiliki 

suatu perusahaan kepada masyarakat yang menjadi calon konsumen dari suatu 

produk barang ataupun jasa oleh suatu perusahaan, tidak selamanya dilakukan 

oleh perusahaan yang membuat produk barang atau jasa itu sendiri. 

Adakalanya dengan berbagai macam pertimbangan bisnis, produsen dalam 

memasarkan produk yang ia miliki menggunakan bantuan dari pihak ketiga 

untuk memasarkan produk kepada masyarakat selaku calon konsumen.   

Perantara bebas melakukan tugasnya sebagai pemberi jasa, sehingga tidak 

berada dalam satu ikatan terus-menerus dengan suatu perusahaan, perantara 

ada beberapa macam ada yang termasuk golongan pekerja-pekerja dalam 

lingkungan perusahaan.dan ada pula yang termasuk dalam golongan perantara 

yang berada di luar perusahaan10. Perantara dalam lingkungan perusahaan 

yaitu11: 

a. Pemimpin perusahaan 

b. Pedagang prokuasi 

c. Pedagang berkeliling 

Sedangkan golongan perantara yang bekerja di luar lingkungan perusahaan 

yaitu : 

 
                                                   

10 CST. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2002, hlm. 43. 

11 Ibid. 



 

a. Agen perniagaan 

b. Makelar 

c. Komisioner 

d. Pengusaha bank 

Agen perniagaan adalah orang yang mempunyai hubungan dengan 

perusahaan atau memberikan perantara antara perusahaannya dengan pihak 

ketiga dalam pembuatan perjanjian. Sebagai perantara, agen bertindak atas 

nama perusahaannya dan berada dalam hubungan yang tetap, jadi kriteria 

utama untuk dapat dikatakan adanya suatu hubungan keagenan, adalah adanya 

wewenang yang dipunyai oleh agen tadi untuk bertindak untuk dan atas nama 

orang tersebut.12

Menurut Soekardono, pada pokoknya apabila ditinjau dari sudut 

pemberian perantaraan, maka agen keliling tidak berbeda dengan seseorang 

agen perniagaan yang juga menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga, 

akan tetapi pedagang keliling terikat dengan ikatan perburuhan dengan 

majikannya, sedangkan agen perniagaan sebagai perantara yang berdiri 

sendiri, hal ini disebabkan karena perjanjian yang mengikat agen bukan 

perjanjian perburuhan melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan13., hal 

ini sesuai dengan yang rumusan Pasal 1601 Kitab Undang--Undang Hukum 

Perdata 14 yaitu sbb: 

Selain perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang 
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh 
syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh 
kebiasaan maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak 

                                                   
12 Richard Bitton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, 

hlm. 53.  
13 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1993, hlm. 67.  
14 Ibid,  hlm. 68. 



 

yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi 
pihak-pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian 
perburuhan dan perjanjian  pemborongan pekerjaan. 

  
Perbedaan antara agen perniagaan dengan pedagang keliling ialah bahwa 

agen pedagang keliling itu berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai 

pekerja terhadap principalnya, agen perniagaan biasanya berkedudukan di satu 

tempat, di mana perusahaan memiliki relasi yang sangat banyak, sehingga 

perlu menunjuk seseorang yang setiap hari berhubungan langsung dengan 

pelanggannya. 

Seorang agen perniagaan menerima provisi untuk kegiatan yang dilakukan 

sebagai perantara bagi principal, provisi sendiri terdiri dari persentase  tertentu 

dari jumlah transaksi yang dibuat oleh agen itu. Baik pedagang keliling 

maupun agen perniagaan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang, tetapi banyak dalam praktek sehari-hari. 

Perusahaan akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-

batas wewenang yang diberikan kepadanya dengan kata lain apabila seorang 

agen ternyata bertindak melampaui batas wewenang yang diberikan 

kepadanya, maka agen itu sendiri yang bertindak atas perbuatan-perbuatannya 

tadi.15

C. Kajian tentang Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata. 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab dalam ilmu hukum yang banyak dikenal ada dua 

yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Dilihat dari segi 

                                                   
15 Richard Button Simatupang, Loc. cit.  



 

etimologis tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya 

atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari tindakan sendiri 

atau orang lain.16 Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

tanggung jawab diartikan suatu keadaan di mana seseorang harus 

menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu17

2. Prinsip- Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata. 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata 

dapat dibedakan menjadi berikut18: 

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan  

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability 

atau liability base on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku 

dalam hukum pidana dan perdata dalam KUH Perdata, khususnya 

Pasal 1365,1366,1367 prinsip ini dipegang teguh. 

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dimintakan 

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukan. Secara common sense asas tanggung jawab ini dapat 

diterima karena adalah adil untuk mengganti kerugian bagi pihak 

korban.19

b. Prisip praduga untuk selalu bertanggung jawab. 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumpsion of liability principle) sampai ia dapat membuktikan ia 

tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Beban 

                                                   
16  Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1999. 
17 J.S Badudu dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia.  
18  Shidharta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta, 

2004, hlm. 72. 
19 Ibid., hlm. 74. 



 

pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) diterima dalam prinsip 

tersebut. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian 

adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat 

membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas 

praduga tak bersalah (presumption of innoncent) yang lazim dikenal 

dalam hukum20.       

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga 

untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability 

principle) hanya dikenal dalam lingkup tranksaksi konsumen yang 

sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common 

sense dapat dibenarkan. Contohnya penerapan kasus ini adalah pada 

hukum pengangkutan seperti dalam hal kehilangan bagasi kabin atau 

bagasi tangan.21

d. Prinsip tanggung jawab mutlak. 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strich liability), sering diidentikkan 

dengan tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian 

ada pula ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. 

Ada pendapat yang menyatakan, stricth liability adalah prinsip 

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 

menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya force 

majauer, sebaliknya absolute liability adalah tanggung jawab tanpa 

                                                   
20 Ibid., hlm. 75. 
21 Ibid., hlm. 77. 



 

kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan 

yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau 

tidaknya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab 

dan kesalahannya. Pada stricth liability hubungan itu harus ada, 

sementara pada absolute liability hubungan itu tidak selalu ada, 

maksudnya pada absolute liability dapat saja tergugat yang dimintai 

tanggung jawab itu bukan pelaku langsung kesalahan tersebut.22

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan 

dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. 

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan pihak konsumen atau 

nasabah bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jikalau ada 

pembatasan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang 

jelas.23

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum. 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk 

mendapat perlakuan dan perlindungan untuk hukum dan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum 

yang dituduhkan pada seseorang serta akibat yang dideritanya. Ia berhak 

                                                   
22 Ibid., hlm. 79. 
23 Ibid. 



 

untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas negara 

hukum yang berlaku.24

Sedangkan pengertian perlindungan hukum lainya berasal dari Satjipto 

Raharjo, menurut pendapat Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.”25

Dari kedua definisi diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa 

perlindungan hukum ada tiga unsur yaitu adanya hak, adanya kewajiban 

untuk memberikan perlindungan hukum, serta adanya pelanggaran atas 

hak seseorang yang meyababkan seseorang menderita kerugian. 

Perlindungan hukum sendiri menurut Hadjon dapat dibagi menjadi 

dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan 

hukum yang sifatnya pencegahan sebelum timbulnya kerugian contohnya 

melalui klausula dalam perjanjian maupun pengaturan dalam peraturan 

perundnag-undangan tentang perbankan dan perlindungan hukum yang 

bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan setelah 

kerugian muncul. Hal ini dilakukan melului proses pengadilan. 

2. Mekansime Perlindungan Hukum bagi Nasabah 

Beberapa mekanisme yang dapat dipergunakan dalam rangka 

melindungi nasabah bank adalah sebagai berikut: 

                                                   
24 Meutih Perala Sibatani, Aspek Hukum Format Informed Consent dalam Upaya 

Melindungi Dokter dan Pasien, Tesis, Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, 2008, hlm. 117. 

25 Ibid., hlm. 119. 



 

a. Pembuatan peraturan baru 

Melalui pembuatan peraturan yang baru di bidang perbankan atau 

melakukan revisi pada peraturan yang sudah ada merupakan salah satu 

cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. 

Banyak peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

bertujuan melindungi nasabah.  

b. Pelaksanaan peraturan yang ada 

Selain dengan membuat peraturan baru cara lain yang dapat ditempuh 

untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan cara 

melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih 

ketat oleh otoritas moneter. Khususnya peraturan yang bertujuan 

nasabah sehingga dapat dijamin penegakan hukum yang baik. 

Penegakan hukum ini tentu saja harus dilakukan secara obyektif tegas 

dan tanpa pandang bulu.   

c. Memperketat perizinan bank 

Dengan dilakukannya pengetatan dalam pemberian izin pendirian 

bank baru, diharapkan agar bank tersebut menjadi bank yang kuat dan 

qualified. Sehingga dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan 

rasa percaya bank terhadap nasabah. 

Undang-Undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus 

dipenuhi apabila satu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Susunan organisasi 

2) Pemodalan 



 

3) Kepemilikan 

4) Keahlian di bidang perbankan 

5) Kelayakan rencaan kerja 

d. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan perbankan 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan kegiatan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung 

juga bertujuan memberikan perlindungan bagi nasabah. Pengaturan-

pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut kegiatan bank, 

mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1) Ketentuan mengenai pemodalan, ketentuan ini antara lain 

mengenai kecukupan modal atau Capital Adequet Ratio (CAR) 

yang diukur dari persentase tertentu terhadap aktif tertimbang 

menurut resiko (ATMR). 

2) Ketentuan mengenai manajemen. Yang dalam hal ini merupakan 

penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen 

pemodalan, kualitas aktiva manajemen umum, manajemen 

rentabilitas, manajemen likuiditas. 

3) Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif. Yang dalam hal ini 

diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori 

lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. 

4) Ketentuan mengenai likuiditas, dalam hal ini seringkali dilakukan 

pengukuran lewat Cash Ratio atau minimum reserve requirement. 

5)  Ketentuan mengenai solvabilitas dan ketentuan lainnya yang 

berkaitan dengan kesehatan bank. 



 

e. Memperketat pengawasan bank 

Pengawasan terhadap Bank merupakan pelaksanaan salah satu fungsi 

dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, namun dalam melakukan 

pengawasan ini Bank Indonesia tetaplah harus memperhatikan batas-

batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini 

dimaksudkan agar tindakan Bank Indonesia tidak mengambil porsi 

kewenangan dari pengurus bank. 

E. Tinjauan tentang Investasi dan Reksadana 

1. Pengertian Investasi & Jenis Investasi 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa datang.26 Investasi dalam arti luas terdiri dari dua 

bagian utama yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets). Aktiva 

riil adalah aktiva yang berwujud seperti emas, perak, berlian, benda-benda 

seni dan real estate. sedangkan jenis investasi yang kedua adalah investasi 

dalam bentuk surat berharga atau sekuritas (marketable securities atau 

financial assets).27

Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah 

perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu investasi langsung 

(direct Investing) dan investasi tidak langsung (indirect investing), 

investasi langsung yaitu orang atau badan hukum memiliki (membeli) 

surat berharga secara langsung dari sebuah perusahaan. Sedangkan 

investasi tidak langsung terjadi ketika kepemilikan atas surat berharga 
                                                   

26 Suanariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, YKPN, Yogjakarta, 1997, 
hlm. 2. 

27 Ibid., hlm. 3. 



 

didapat oleh seseorang atau badan hukum dengan cara membeli melalui 

pasar modal dengan menggunakan jasa pialang. 

2. Pengertian Reksadana dan Jenis-Jenis Reksadana  

a.  Pengertian Reksadana 

Reksadana menurut asal katanya berasal dari dua kata, yaitu reksa 

yang memiliki arti jaga atau pelihara dan dana yang berarti 

(himpunan) uang maka arti reksadana menurut bahasanya adalah 

penjagaan atau pemeliharaan himpunan uang. 

Secara umum pengertian reksadana adalah salah satu bentuk 

investasi yang dalam bahasa asalnya disebut mutual-funds, di mana 

para investor secara bersama-sama melakukan investasi mereka dalam 

suatu himpunan dana yang kemudian himpunan dana tersebut 

diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang ada di pasar modal.    

Pengertian reksadana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, Reksadana adalah wadah yang dipergunakan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, 

sedangkan pengertian reksadana menurut Kamus Keuangan 

didefinisikan “sebagai portofolio yang terdiversifikasi, dicatatkan 

sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham 

masyarakat dengan harga penawaran dan penarikan pada nilai aktiva 

bersihnya.”28

                                                   
28Adler Hayamas Manurung, Panduan Lengkap Reksadana Investasiku, 

Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 1. 



 

Definisi reksadana yang diberikan oleh Walter Updegrave dalam 

bukunya investing in mutual funds adalah sebagai berikut29: 

A mutual funds is essentially a company that pool money 
from investor like you and hires an investment adviser 
(usually known as the portofolio manager or fund manager) 
to buy stock, bonds, money-market instruments, or a 
combination of all three of these securities with the pool of 
money. When you invest in a fund, you purchase shares that 
represent part ownership of the securities in the fund. These 
share also entitle you to a share of the income and profit 
(or yes it happens losses) that those securities generate. 
 

Terjemahan bebasnya: 

Mutual fund (reksadana) adalah suatu perusahaan yang 

menghimpun uang dari pemodal seperti anda dan mempekerjakan 

seorang manajer investasi (biasanya disebut manajer portofolio atau 

manajer reksadana) untuk membeli saham, obligasi, instrumen pasar 

uang, atau gabungan dari efek-efek tersebut dengan uang yang telah 

terkumpul. Apabila seseorang melakukan investasi di dalam 

reksadana, investor membeli saham yang mewakili sebagian dari 

kepemilikan efek dalam reksadana tersebut, dengan demikian investor 

tersebut berhak atas bagian dari penghasilan dan keuntungan (atau 

kerugian) yang dihasilkan oleh efek tersebut. 

Amy L. Domini dan Peter D. Kinder dalam buku mereka Ethichal 

Investing mengatakan bahwa30

A mutual fund pools its shareholders resources under 
profesional management for specific purpose. The fund 
managers define the purpose when they start the fund and 
describe it in the funds prospectus. The purpose may be 
nebulous, like providing high income. Or it may be as 

                                                   
29Asril Sitompul, Reksadana (Pengantar dan Pengenalan Umum), Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3. 
30 Ibid.,  hlm. 4. 



 

specific as investing in companies returning from the brink 
of bangkruptcy or in particular government securities. 

 
Terjemahannya: 
 
Mutual fund (reksadana) menghimpun dana dari pemegang 

sahamnya di bawah pengelolaan manajemen profesional untuk tujuan 

tertentu. Manajer reksadana menetapkan tujuan itu sewaktu memulai 

reksadana. Tujuan tersebut bisa jadi abstrak, seperti menjanjikan 

penghasilan yang besar, atau dapat dibuat spesifik, seperti investasi 

pada perusahaan yang baru bangkit dari kebangkrutan atau pada efek-

efek yang diterbitkan pemerintah.            

“Dari beberapa definisi di atas dapat kita ambil faktor-faktor yang 

menjadi unsur-unsur suatu reksadana yaitu: 

1) Suatu perusahaan atau badan usaha. 

2) Himpunan dana dari investor. 

3) Dana dikelola oleh manajer investasi. 

4) Dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio 

5) Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan laba”31 

b. Jenis-Jenis Reksadana 

  Reksadana dapat diklarifikasikan berdasarkan bentuk, jenis 

investasinya, serta risikonya. Dalam hal ini penulis memilih 

pengklarifikasian reksadana berdasarkan jenis investasinya untuk 

membatasi masalah. Selain itu pemilihan pengklarifikasian produk 

reksadana berdasarkan jenis investasinya adalah pengklarifikasian 

reksadana yang lazim digunakan oleh pihak bank. 

                                                   
31 Ibid. 



 

Pengklarifikasian produk investasi reksadana berdasarkan jenis 

investasinya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Reksadana pasar uang, adalah reksadana yang dananya 

diinvestasikan pada instrumen pasar uang. 

2) Reksadana obligasi (pendapatan tetap), adalah reksadana yang 

sebagian besar dananya (90-95%) diinvestasikan pada obligasi 

dan sisanya diinvestasikan pada pasar uang untuk menjaga 

penarikan dari investor. 

3) Reksadana saham, adalah reksadana yang sebagian besar 

dananya (90-95%) diinvestasikan pada pasar saham dan sisanya 

diinvestasikan pada pasar uang untuk menjaga penarikan dari 

investor. 

4) Reksadana campuran adalah reksadana yang sebagian besar 

dananya diinvestasikan pada saham, obligasi dan instrumen 

pasar uang. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Reksadana 

 Reksadana sebagai sebuah pilihan investasi di pasar modal 

memiliki beberapa kelebihan yang dapat dinikmati oleh investor. 

Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Diversifikasi investasi dan penyebaran resiko 

“Dana yang dikelola oleh reksadana cukup besar sehingga 

memberikan kesempatan bagi pengelola untuk 



 

mendiversifikasikan investasinya ke berbagai jenis efek atau 

media investasi lainnya.”32

Diversifikasi investasi yang dilakukan oleh manajer investasi 

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengelola 

reksadana untuk menyebarkan risiko selain itu, dengan keahlian 

dan pengalaman yang dimiliki oleh manajer investasi. Dana 

yang dimiliki akan diinvestasikan pada sektor-sektor yang dapat 

memberikan keuntungan yang lebih baik.  

2) Biaya rendah 

“Reksadana dikelola secara profesional sehingga akan 

menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Biaya yang 

dikeluarkan oleh jauh lebih kecil dibanding jika investor 

mengelola dananya sendiri”33

3) Harga reksa dana yang terjangkau 

Reksadana adalah instrumen investasi yang diciptakan untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat di pasar modal dan untuk 

menjaring investor-investor kecil dan yang tidak memiliki 

pengalaman dan pemahaman mengenai pasar modal. Oleh 

karenanya. Harga unit penyertaan reksadana sangat terjangkau 

yaitu mulai dari Rp. 1000. 

 

 

                                                   
32 Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, Reksadana dan Peran serta 

Tanggung Jawab Manajer Invetasi dalam Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2006, 
hlm. 19.  

33 Ibid., hlm. 20. 



 

4) Dapat dimonitor secara rutin. 

Para investor reksadana dapat memonitor nilai aktiva bersih dari 

reksadana yang dimiliki secara rutin, karena reksadana akan 

mengumumkan setiap hari melalui surat kabar. 

5) Likuiditas yang terjamin 

Investor reksadana terbuka dapat melakukan penjualan atas unit 

penyertaan reksadana yang dimilikinya sewaktu-waktu kepada 

perusahaan yang menerbitkan reksadana dan perusahaan tersebut 

wajib membelinya sesuai dengan nilai aktiva bersih hari itu. 

6) Pengelolaan portofolio yang profesional. 

Kemampuan investor kecil dalam mengakses informasi pasar 

dan menganalisa portofolio investasi sangat terbatas. “Belum 

lagi sentimen pasar yang sering mempengaruhi naik/turunnya 

harga efek yang menjadi dasar penerbitan reksadana tanpa 

alasan fundamental yang jelas. Manajer investasi sebagai 

pengelola portofolio efek dalam reksadana mempunyai akses 

informasi ke pasar melalui berbagai sumber sehingga dapat 

mengambil keputusan lebih akurat”34    

 Reksadana sebagai sebuah alternatif investasi, selain memiliki 

kelebihan yang dapat dirasakan oleh investor yang menanamkan 

dananya dengan membeli unit penyertaan. Reksadana juga memiliki 

risiko atau kelemahan yang dapat merugikan investor. Risiko atau 

kelemahan dalam berinvestasi di reksadana adalah sebagai berikut: 

                                                   
34 Ibid., hlm. 21. 



 

1) Risiko turunnya nilai aktiva bersih 

Nilai aktiva bersih yang terus meningkat sepanjang waktu tidak 

dapat dijadikan dasar bahwa reksadana tidak akan mengalami 

kerugian di masa yang akan datang. 

Penurunan nilai aktiva bersih dapat terjadi karena berbagai hal di 

antaranya adalah: 

a). Harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan ke 

dalam portofolio reksadana mengalami penurunan dibanding 

dari harga pembelian awal. 

b). Memburuknya kinerja pasar bursa. 

c). Kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu, dll. 

2) Risiko likuiditas. 

Reksadana pada dasarnya adalah produk investasi yang memiliki 

tingkat likuiditas yang baik karena pemegang unit penyertaan 

reksadana dapat langsung menjual sewaktu-waktu unit penyertaan 

yang dimilikinya kepada perusahaan penerbit reksadana, dan 

perusahaan wajib membeli unit penyertaan yang dijual oleh 

investor dengan harga sesuai dengan nilai aktiva bersih pada hari 

itu. 

Risiko likuiditas muncul ketika suatu perusahaan pengelola 

reksadana mengalami penarikan dana dari beberapa investor dalam 

jumlah yang besar sehingga bank pembayar atau perusahaan 

pengelola tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar 

investor. 



 

3) Risiko pasar 

 Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja 

pasar saham atau pasar obligasi yang turun secara drastis. Kondisi 

pasar yang mengalami penurunan turut menyebabkan nilai aktiva 

bersih suatu unit penyertaan reksadana ikut turun juga. 

4) Risiko default (gagal bayar) 

 Risiko default merupakan kategori risiko yang paling fatal. Risiko 

default terjadi ketika manajer investasi membeli obligasi yang 

emitenya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu 

membayar pokok atau bunga dari obligasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis yuridis normatif, alasan 

dipilihnya jenis penelitian yuridis normatif adalah karena dalam menjawab 

permasalahan yang ada penulis menggunakan penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan penggalian informasi melalui pengkajian terhadap 

bahan-bahan pustaka tentang tanggung jawab bank dalam melakukan 

kegiatan sebagai agen penjual reksadana dan dalam rangka mengisi 

kekosongan dalam Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang 

Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi 

Nasabah  untuk memberikan perlindungan bagi nasabah pembeli produk 

investasi reksadana yang ditawarkan oleh bank bila mengalami kerugian 

yang diakibatkan tidak transparannya informasi produk reksadana yang 

ditawarkan oleh pihak bank. 

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) 

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi 

ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini 

melakukan pengkajian terhadap peraturan-perundang-undangan untuk 

menemukan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur  



 

tanggung jawab bank sebagai agen penjual reksadana dan bagaimana 

undang-undang yang ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

nasabah terkait dengan adanya kemungkinan kerugian yang diderita 

nasabah akibat tidak transparannya informasi produk investasi 

reksadana yang ditawarkan oleh pihak bank. 

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Konsep ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang  

berkaitan dengan masalah tanggung jawab bank selaku agen penjual 

reksadana serta transparansi informasi produk investasi reksadana dan  

perlindungan hukum bagi nasabah terkait kerugian yang dapat diderita 

nasabah akibat tidak transparannya informasi produk reksadana. 

3. Pendekatan Analitis (Analytic Approach) 

Pendekatan ini ditujukan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang 

didapat untuk menjawab permasalahan yang menjadi sentral dari 

penelitian yaitu mengenai tanggung jawab bank dalam melakukan 

kegiatan sebagai agen penjual reksadana dan untuk memberikan 

perlindungan bagi nasabah pembeli produk investasi reksadana yang 

ditawarkan oleh bank bila mengalami kerugian yang diakibatkan tidak 

transparannya informasi produk reksadana yang ditawarkan oleh pihak 

bank. 

C. Bahan Hukum 

1. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berkaitan 

dengan tema yang akan diteliti yaitu mengenai tanggung jawab 



 

bank dalam melakukan kegiatan sebagai agen penjual reksadana 

dan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah pembeli produk 

investasi reksadana yang ditawarkan oleh bank bila mengalami 

kerugian yang diakibatkan tidak transparannya informasi produk 

reksadana yang ditawarkan oleh pihak bank. bahan hukum primer 

yang akan dikaji terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

diurut berdasarkan hierakri mulai dari: 

1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Pasal 6 

Huruf (n). 

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab 

IV tentang Reksadana.  

3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang 

Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan 

Data Pribadi Nasabah Pasal 12 tentang Sanksi bagi 

Pelanggaran dalam Reksadana. 

4) Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005 tentang 

Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan 

Aktivitas Reksadana Bagian I dan Bagian II tentang penerapan 

menjemen resiko secara umum dalam aktivitas reksadana oleh 

bank dan penerapan menejemen resiko dalam kegiatan bank 

sebagai agen penjual reksadana. 

5) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No Kep 11/BL/2006 Lampiran Peraturan V.B.4 

tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana. 



 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, 

jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta 

simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan masalah 

tanggung jawab bank sebagai agen penjual reksadana. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. 

2. Sumber bahan hukum 

 Bahan-bahan hukum didapat dari bahan-bahan kepustakaan yang 

didapat oleh penulis di beberapa tempat sebagai berikut: 

a. Perpustakaan Pusat Brawijaya.  

b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya. 

c. Perpustakaan Umum Kota Malang dan; 

d. Perpustakaan pribadi penulis. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum. 

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan 

studi pustaka serta penelusuran, pensistematisan dan pendokumentasian 

bahan-bahan hukum yang didapat setelah itu akan dikaji guna mencari 

pemecahan masalah terkait dengan tanggung jawab bank dalam melakukan 

kegiatan sebagai agen penjual reksadana dan untuk memberikan 

perlindungan bagi nasabah pembeli produk investasi reksadana yang 



 

ditawarkan oleh bank bila mengalami kerugian yang diakibatkan tidak 

transparannya informasi produk reksadana yang ditawarkan oleh pihak 

bank.. 

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Proses analisis data dilakukan dengan cara mensistematiskan data-data 

hukum yang ada dan mengkajinya secara komprehensif, selanjutnya bahan 

hukum akan dianalisis dengan metode interpretasi hukum untuk mengetahui 

kelemahan apa saja yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait 

dengan masalah yang diteliti. Yaitu mengenai tanggung jawab bank dalam 

melakukan kegiatan sebagai agen penjual reksadana dan untuk memberikan 

perlindungan bagi nasabah pembeli produk investasi reksadana yang 

ditawarkan oleh bank bila mengalami kerugian yang diakibatkan tidak 

transparannya informasi produk reksadana yang ditawarkan oleh pihak 

bank. 

6. Definisi Operational 

a. Tanggung jawab: tanggung jawab yang akan dibahas dalam tulisan ini 

adalah tanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kegiatan bank sebagai agen penjual 

reksadana. 

b. Agen: adalah orang atau institusi yang bertindak sebagai wakil dari 

suatu perusahaan yang telah menunjuknya untuk menjual suatu produk 

barang atau jasa kepada konsumen. 

c. Investasi: penanaman modal/uang dalam perusahaan/proyek untuk 

memperoleh keuntungan. 



 

d. Reksadana: adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana 

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 

portofolio efek oleh manajer investasi. 

e. Klarifikasi reksadana : 

1) Reksadana pasar uang, adalah reksadana yang dananya 

diinvestasikan pada instrumen pasar uang. 

2) Reksadana obligasi (pendapatan tetap), adalah reksadana yang 

sebagian besar dananya (90-95%) diinvestasikan pada obligasi dan 

sisanya diinvestasikan pada pasar uang untuk menjaga penarikan 

dari investor. 

3) Reksadana saham, adalah reksadana yang sebagian besar dananya 

(90-95%) diinvestasikan pada pasar saham dan sisanya 

diinvestasikan pada pasar uang untuk menjaga penarikan dari 

investor. 

4) Reksadana campuran adalah reksadana yang sebagian besar 

dananya diinvestasikan pada saham, obligasi dan instrumen pasar 

uang. 

f. Perlindungan hukum: perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan hukum itu di berikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum35 

g.  Bank umum: adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.36 

                                                   
35 Meutih Perala Sibatani, Op. Cit hlm. 117. 
36 Undang Undang tentang Perbankan No. 7 Tahun 1992. 



 

D. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar 

ditulisnya skripsi ini, rumusan masalah yang dijawab pada Bab IV 

mengenai hasil dan pembahasan, tujuan dilakukannya penelitian 

dan manfaat yang didapat dari dilakukannya penelitian ini. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai teori-teori hukum, asas-asas hukum dan 

bahan-bahan pustaka lain yang mendukung serta menjadi dasar 

dilakukannya penelitian ini, kajian pustaka berisi tentang tinjauan 

umum mengenai Bank, tinjauan umum mengenai perantara, 

tinjauan umum tentang  tanggung jawab,  serta tinjauan mengenai 

investasi pasar modal dan instrumen pasar modal. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis 

bahan hukum, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan 

hukum, proses analisis dan metode analisis bahan hukum, definisi 

operasional dan sistematika penulisan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian terhadap bahan hukum telah 

dilakukan oleh penulis yang selanjutnya digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan yang didapat penulis setelah 

melakukan penelitian dan saran terkait dengan hasil penelitian 

yang telah didapat.  

 



 

 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Yuridis terhadap Landasan Hukum bagi Bank Konvensional 

dalam Melaksanakan Kegiatan sebagai Agen Penjual Reksadana  

Undang-Undang Perbankan di Indonesia, baik Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Bank maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Usaha-Usaha yang Dapat Dijalankan Oleh 

Sebuah Bank maupun Pasal 10 tentang Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang Oleh 

Bank, tidak mengatur mengenai boleh atau tidaknya suatu bank bertindak 

sebagai agen penjual reksadana. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 junto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kegiatan 

usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank. 

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya. 



 

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

d. Sertifikat Bank Indonesia. 

e. Obligasi. 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

tahun. 

5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

11. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 



 

13. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di 

bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit, atau kegagalan pembayaran berdasarkan prinsip syariah 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun 

yang berlaku. 

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 junto 

Undang-Undang 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai Usaha-Usaha yang 

Dilarang untuk Dilakukan Oleh Bank diantaranya adalah: 

1. Melakukan usaha perasuransian. 

2. Melakukan penyertaan modal kecuali yang diatur dalam Pasal 7. 

3. Melakukan usaha-usaha lain yang tidak diatur dalam Pasal 7. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam undang-undang tidak secara 

tegas melarang maupun memperbolehkan suatu bank melakukan kegiatan 



 

sebagai agen penjual reksadana. Oleh karena undang-undang tidak lengkap 

atau tidak jelas, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum 

lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau 

petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum 

terhadap perisriwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses 

konkretisasi dan individualisme peraturan hukum yang bersifat umum dengan 

mengingat peristiwa konkrit.37

Oliver Wendel Holmes dan Jarome Frank menentang pendapat bahwa 

hukum yang ada itu lengkap yang dapat dijadikan sumber bagi hakim untuk 

memutuskan dalam peristiwa yang konkrit. Menurut pendapat ini, maka 

pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukanlah semata-mata merupakan 

persoalan logika dan penggunaan pikiran yang tepat saja, tetapi lebih 

merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas-asas hukum materiil yang 

menurut sifatnya tidak logis dan lebih mendasarkan pada pengalaman dan 

penilaian yuridis daripada mendasarkan pada akal yang abstrak. Undang-

undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan satu tahap 

dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya 

dalam praktek hukum dari hakim.38  

Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-

peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga penciptaan 

dan pembentukan hukum. Portalis berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang 

meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan 

permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-
                                                   

37 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 
1999, hlm. 147. 

38 Ibid., hlm. 150.  



 

undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia 

tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu akan menimbulkan 

peristiwa baru. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan itu diserahkan 

kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim.  

Menurut pandangan Mahzab Historis maka undang-undang tidaklah 

lengkap. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain, yaitu 

kebiasaan. Menurut von Savigny, hukum itu berdasarkan sistem asas-asas 

hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan 

kaedah yang cocok (Begrifjurisprudenz). Hakim memang bebas dalam 

menerapkan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem hukum 

yang tertutup.39  

Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu 

lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala 

kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan 

kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Ketentuan undang-undang 

tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk 

dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak 

sifatnya itu pada peristiwanya yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan 

undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan 

atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada 

peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa 

konkritnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

                                                   
39 Ibid., hlm. 153. 



 

yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada 

pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum 

terhadap peristiwa yang konkrit.40 Menafsirkan undang-undang untuk 

menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga 

oleh ilmuwan sarjana hukum, juga pada yustisiabel yang mempunyai 

kepentingan dengan perkara di pengadilan, terutama pengacaranya melakukan 

interpretasi atau penafsiran hukum.41  

Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari 

sistem perundang-undangan. Pendapat HR dalam putusannya tanggal 30 

Januari 1959, yang mengatakan bahwa Pasal 1233 BW hanya mengenal 

perikatan berdasarkan perjanjian dan undang-undang, tetapi dalam pasal ini 

harus diartikan “bahwa dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh 

undang-undang pemecahannya harus dicari yang sesuai dengan sistem 

perundang-undangan dan sesuai pula dengan peristiwa-peristiwa yang diatur 

oleh undang-undang.42  

Dengan demikian, berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan di atas, 

walaupun dalam undang-undang tidak secara tegas melarang maupun 

memperbolehkan suatu bank melakukan kegiatan sebagai agen penjual 

reksadana, namun bukan berarti tidak ada pasal yang dapat digunakan sebagai 

landasan bagi bank dalam melakukan kegiatan reksadana karena untuk 

menerapkan pasal-pasal yang sesuai dengan kegiatan bank dalam melakukan 
                                                   

40 Ibid., hlm. 154. 
41 Ibid., hlm. 155. 
42 Ibid., hlm. 157. 



 

kegiatan reksadana, dapat digunakan interpretasi ekstensif. Interpretasi 

ekstensif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat melampaui batas-

batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.43  

Dengan menggunakan interpretasi ekstensif, maka ketentuan yang dapat 

dijadikan landasan bagi bank dalam melakukan kegiatan sebagai agen penjual 

reksadana adalah terdapat dalam Pasal 6 Huruf (n), di sana tertulis 

"melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini maupun peraturan perundang-

undangan lainnya.” Berdasarkan ketentuan ini bank dapat melakukan kegiatan 

yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maupun UU 

No. 10 Tahun 1998, dengan ketentuan: 

1. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank 

Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank berdasarkan penjelasan 

Pasal 6 Huruf n Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank, yang 

dimaksud dengan kegiatan yang lazim dilakukan perbankan adalah 

kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada Pasal 6 Huruf a 

sampai dengan Huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maupun UU 

No. 10 Tahun 1998, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak 

sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah 

dan lain-lain. 

Sunardi Guntoro berpendapat “berdasarkan Pasal 6 Huruf (n) Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Bank memberikan kemungkinan yang 

                                                   
43 Ibid., hlm. 160. 



 

sangat besar bagi bank untuk menjalankan usaha”44 hal ini agar bank dapat 

mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh bank sesuai dengan 

perkembangan dunia perbankan dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa 

perbankan. 

Beberapa kriteria untuk menetukan bahwa suatu kegiatan dapat 

digolongkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank adalah : 

a Kegiatan bank tersebut haruslah “safe” 

Maksudnya kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh 

membawa risiko yang substansial kepada bank, jadi bank tidak boleh 

melakukan kegiatan misalnya yang bersifat sangat spekulatif 45.  

b Kegiatan bank tersebut haruslah “sound” 

Maksudnya adalah bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layak 

digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi, bank tidak boleh 

berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia 

perbankan.46   

2. Kegiatan bank tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan 

Dalam hal ini, Bank Umum dilarang melakukan penyertaan modal, 

kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b, yaitu melakukan   

kegiatan   penyertaan   modal   pada   bank   atau   perusahaan   lain di 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 

                                                   
44 Suanardi Guntoro, Usaha-Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum., Kanisius, 

Semarang, 2003, hlm. 109.   
45 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 

162.   
46 Ibid. 



 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

Pasal 7 Huruf c, yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal sementara     

untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya, dengan  memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; Bank Umum juga dilarang melakukan usaha perasuransian 

serta melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud   

dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu melakukan kegiatan sebagai penjamin 

emisi efek (underwriter). 

Kedua ketentuan di atas dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari peranan 

Bank Indonesia yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan 

memberi izin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank yang belum diatur 

secara jelas dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan 

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank 

Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : 

a.   menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;  

b.   mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;  

c.   mengatur dan mengawasi Bank”47. 

Tugas bagi Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank seperti 

yang  disebutkan di atas oleh Undang-Undang Bank Indonesia diatur secara 

lebih mendetail dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal  26. 

 

                                                   
47 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hlm. 2. 



 

 Pasal 24  

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal   

8 Huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan   

mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank,   

melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan48”.  

“Pasal 25  

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia 

berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang 

memuat prinsip kehati-hatian; 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.”49 

Pasal 26  

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24, Bank Indonesia :  

a. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank;  

b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor 

Bank;  

c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;  

d. Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan 

usaha tertentu50. 

Dalam rangka menjalankan tugas untuk mengatur dan mengawasi bank  

berkaitan dengan kegiatan bank sebagai agen penjual reksadana, Bank 
                                                   

48 Ibid, hlm. 4. 
49 Ibid. 
50 Ibid.  



 

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 

2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan 

Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana. Pada Surat Edaran Bank Indonesia ini, 

Bank Indonesia menetapkan bahwa ada tiga kegiatan bank terkait dengan 

kegiatan reksadana yang dapat dilakukan oleh suatu bank yaitu: 

1. Bank sebagai investor reksadana 

 Aktivitas Bank sebagai investor merupakan aktivitas investasi Bank 

dalam Reksadana termasuk dalam hal Bank sebagai sponsor. Yang 

dimaksud dengan sponsor adalah aktivitas investasi Bank dalam 

Reksadana sebagai penempatan dana awal dengan jumlah dan jangka 

waktu sesuai ketentuan otoritas pasar modal. 

2. Bank sebagai bank kustodian 

Aktivitas Bank sebagai Bank Kustodian Reksadana merupakan aktivitas 

Bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan 

mengadministrasikan kekayaan Reksadana, mengadministrasikan  

mencatat mutasi unit penyertaan serta jasa lain termasuk menghitung Nilai 

Aktiva Bersih, menyelesaikan transaksi, menerima dividen, bunga dan 

hak-hak lain. Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal 

tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai 

kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan 

Efek atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Dari 

ketentuan di atas menunjukkan bahwa sebagai lembaga penunjang pasar 

modal yang dinamakan kustodian tersebut dalam kegiatannya adalah 

mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi 



 

nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan 

perintah dari nasabahnya tersebut. Berkaitan dengan itu, sebagaimana 

yang ditentukan dalam undang-undang bahwa bank umum dapat juga 

menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian mendapat 

persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya Bank 

Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam disebut Bank 

Kustodian.51

3. Bank sebagai agen penjual reksadana 

Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana adalah aktivitas 

Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi 

untuk menjual efek Reksadana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank 

yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksadana untuk menjual efek 

Reksadana. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank boleh 

melakukan kegiatan sebagai agen penjual reksadana dengan berdasarkan pada 

Ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Bank junto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko 

pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana.  

 

                                                   
51 Hermansyah, Op.cit., hlm. 93. 



 

B. Tanggung Jawab Bank dalam Melakukan Kegiatan Sebagai Agen 

Penjual Reksadana sebagai Bentuk Perlindungan bagi Nasabah 

Reksadana.  

Bank dalam melaksanakan kegiatan sebagai agen penjual produk investasi 

reksadana diharuskan melakukan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk 

melindungi kepentingan nasabah pembeli produk reksadana. 

Tanggung jawab bank sebagai agen penjual reksadana mencakup pada tiga 

tahapan yaitu tahapan pra penjualan, tahap penjualan dan tahap pasca 

penjualan. Tanggung jawab bank pada ketiga tahapan tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Pra Penjualan: adalah tahap awal sebelum suatu bank 

memasarkan suatu produk investasi reksadana. Serangkaian tindakan yang 

harus dilakukan oleh bank sebagai wujud dari tanggung jawab dari pihak 

bank sebagai calon wakil penjual produk reksadana adalah: 

a. melakukan analisis terhadap calon manajer investasi dan reksadana 

yang akan dijual oleh bank. Faktor-faktor yang dapat 

dipertimbangkan dalam pemilihan manajer investasi dan reksadana 

antara lain: 

1) Reputasi dan kemampuan manajer investasi; 

2) Jumlah dana masyarakat yang telah dikelola oleh manajer 

investasi; 

3) Komposisi dan kualitas portofolio; 

4) Hasil peringkat atas sertifikat reksadana; 

5) Hasil peringkat terhadap efek dalam portofolio reksadana. 



 

b memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam    

aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan 

memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang 

berlaku;  

c memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh 

pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2. Tahapan Penjualan 

a Bank menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah calon 

pembeli reksadana. Tindakan-tindakan bank sebagai bentuk pelaksanaan 

prinsip mengenal nasabah adalah: 

1) Sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau 

tanpa melalui pembukaan rekening Efek, bank wajib meminta 

informasi mengenai:  

a) Latar belakang dan identitas calon Nasabah;  

b) Maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;  

c) Informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan    

di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon 

Nasabah; dan  

d) Identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk 

dan atas nama pihak lain. 

Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud di atas 

harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen 

pendukung. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud  bagi:   



 

1. Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari:  

a. latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:  

1) nama;  

2) alamat atau tempat tinggal;  

3) tempat dan tanggal lahir;  

4) status perkawinan; dan  

5) kewarganegaraan;  

b. keterangan mengenai pekerjaan;  

c. specimen tanda tangan; dan  

d. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan 

dana.  

2. Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi   

atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri 

dari: 

a. akte pendirian/anggaran  dasar   sesuai  dengan peraturan    

perundang-undangan yang berlaku;    

b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;  

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang   

diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

d. laporan keuangan atau diskripsi kegiatan usaha;  

e. struktur manajemen;        



 

f. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili 

perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau 

kelompok yang terorganisir; 

g. nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat 

kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa 

guna bertindak atas nama perusahaan, badan hukum, usaha 

bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam     

berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan instruksi 

sehubungan dengan rekening Nasabah;  

h. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan 

dana.     

3. Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional 

sekurang-kurangnya berupa:  

a. nama; 

b. specimen tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk mewakili   

lembaga tersebut; dan    

c. surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang. 

2) Selain meminta identitas nasabah bank selaku agen penjual 

reksadana bank juga diharuskan melakukan identifikasi dan 

verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung atas data pribadi 

yang diberikan oleh nasabah calon pembeli produk investasi 

reksadana. Tindakan-tindakan verifikasi dan identifikasi terdiri dari: 



 

a) Meneliti   kebenaran   dokumen   dan   mengidentifikasi   

adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau 

mencurigakan; 

b) Melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya 

konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh 

calon Nasabah; 

c) Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah     

yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko  

tinggi terhadap praktik pencucian uang. Tingkat risiko tersebut 

dapat dilihat dari: 

1. Latar belakang atau profil Nasabah yang secara politik 

menjadi perhatian masyarakat (politically exposed 

persons) termasuk penyelenggara negara; 

2. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana 

pencucian uang  (high risk business); dan 

3. Asal    negara    Nasabah     yang     potensial   digunakan      

sebagai sarana pencucian uang (high risk countries). 

b Bank memberikan informasi secara transparan sesuai yang ditetapkan 

oleh Peraturan Bank Indonesia. Informasi harus diberikan, baik secara 

lisan maupun tulisan. Selain itu, dalam setiap brosur, form pendaftaran, 

term and condition dan marketing kit reksadana lainnya harus 

dicantumkan nama dan logo MI secara jelas sehingga tidak muncul 

kesan bahwa seakan-akan produk reksadana sebagai sebuah produk 

bank. Informasi yang tercantum dalam sarana-sarana yang telah disebut 



 

di atas harus dapat dipahami dan disepakati oleh nasabah sebelum 

melakukan investasi pada reksadana, dalam menyampaikan informasi 

tentang produk investasi reksadana bank harus menyampaikan 

informasi-informasi yang mencakup hal-hal di bawah ini: 

1) Penjelasan secara tegas dan jelas bahwa reksadana tersebut 

merupakan produk pasar modal dan bukan merupakan obyek 

dalam program jaminan pemerintah; 

2) Jenis reksadana dan jenis risiko yang melekat pada reksadana 

tersebut termasuk kemungkinan kerugian akibat fluktuatif nilai 

aktiva bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek 

portofolio reksadana; 

3) Informasi mengenai manajer investasi yang mengelola reksadana; 

4) Informasi mengenai bank kustodian serta penjelasan bahwa 

konfirmasi atas investasi nasabah akan diterbitkan oleh bank 

kustodian tersebut; 

5) Komposisi portofolio dan kualitas hasil pemeringkatan atas efek 

dari reksadana; 

6) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada 

reksadana. 

Selain bank selaku agen penjual reksadana menerapkan prinsip 

mengenal nasabah dan melakukan transparansi informasi berkaitan dengan 

produk reksadana yang dijual oleh bank pada tahap penjualan, ada hal-hal 

lain yang perlu diperhatikan oleh bank. Hal-hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 



 

a) Bank dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak 

langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti 

produk bank, misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang 

dilarang itu tersebut antara lain meliputi memberikan jaminan atas: 

1. Pelunasan (redemption) reksadana dan kepastian besarnya imbal 

balik hasil reksadana termasuk nilai aktiva bersih dari reksadana; 

2. Melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek reksadana yang 

dilakukan oleh manajer investasi. 

b) Kegiatan sebagai agen penjual reksadana hanya dapat dilakukan oleh 

pegawai yang telah memperoleh izin sebagai wakil agen penjual 

reksadana.    

3.  Tahapan pasca penjualan  

Bank melakukan konsolidasi dengan manajer investasi mengenai pemberian 

laporan secara berkala mengenai kinerja produk reksadana. 

Serangkaian tindakan pada setiap tahap kegiatan bank sebagai agen 

penjual reksadana yang telah disebutkan di atas ditujukan untuk melindungi 

nasabah bank pembeli reksadana, selain itu juga untuk melindungi bank dari 

risiko-risiko yang dapat diderita oleh bank sebagai akibat dari pelaksanaan 

kegiatan bank sebagai agen penjual reksadana.  

Selama suatu bank telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas maka 

suatu bank dalam kedudukanya sebagai agen penjual reksadana tidak dapat 

dituntut atas kerugian apapun yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari 

membeli produk reksadana yang ditawarkan oleh bank karena pihak bank 

hanya merupakan kepanjangan tangan dari manajer investasi yang 



 

bekerjasama dengan pihak bank namun apabila kerugian yang diderita oleh 

nasabah yang membeli reksadana timbul akibat tidak dilaksanakannya 

transparansi produk reksadana dan manajemen risiko terkait dengan kegiatan 

bank sebagai agen penjual reksadana maka bank adalah pihak yang dapat 

dituntut oleh nasabah atas kerugian yang ia alami 

Hal ini karena dalam menjalankan kegiatannya sebagai agen penjual 

produk reksadana bank tidak hanya berlandaskan pada perjanjian keagenan 

antara bank dengan manajer investasi tetapi juga harus mengikuti standar yang 

telah ditetapkan dalam manajemen risiko bagi agen penjual reksadana dan 

transparansi produk yang telah diatur oleh Bank Indonesia.   

 

C. Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Pembeli Reksadana terhadap 

Kerugian Akibat Tidak Dilaksanakannya Transparansi Produk Oleh 

Bank 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang 

Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan 

Reksadana pada Bagian Umum Angka (4) menyebutkan sebagai berikut: 

  “Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Bank yang bertindak 

sebagai Agen Penjual Efek Reksadana wajib menerapkan transparansi 

informasi produk dengan menyediakan informasi baik secara tertulis maupun 

lisan.” 

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam melaksanakan kegiatan sebagai 

agen penjual produk investasi reksadana, bank harus menerapkan transparansi 

informasi produk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 



 

7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan 

Data Pribadi Nasabah, pengaturan mengenai transparansi informasi produk 

bank dalam peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut: 

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara 

lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank; 

Terkait dengan ketentuan ini, di mana bank diwajibkan menyediakan 

informasi mengenai produk bank. Di mana berarti bank telah dianggap 

menjalankan ketentuan ini hanya dengan menyediakan informasi tanpa 

ada kewajiban menyampaikan secara lisan kepada nasabah. Hal ini perlu 

menjadi perhatian karena, budaya membaca belum menjadi bagian dari 

masyarakat Indonesia. Selain itu masyarakat Indonesia sebagai konsumen 

dari produk perbankan juga belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

atas hak-hak yang dimiliki selaku konsumen. Sehingga dikhawatirkan 

pasal ini tidak sepenuhnya dapat menjamin nasabah memperoleh 

informasi yang memadai sebelum melakukan pembelian produk investasi 

reksadana.     

2. Informasi wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan/atau 

lisan; 

3. Dalam memberikan informasi Bank dilarang memberikan informasi yang 

menyesatkan (mislead) dan/atau tidak etis (misconduct); 

Maksud dari informasi yang menyesatkan (mislead) misalnya produk 

reksadana dikatakan sebagai produk deposito, sedangkan yang dimaksud 

dengan informasi yang tidak etis (misconduct) contohnya adalah 

menjelek-jelekan produk-produk reksadana yang diageni oleh bank lain. 



 

4. Bank dilarang mencantumkan informasi dan/atau keterangan mengenai 

karakteristik Produk Bank yang letak dan/atau bentuknya sulit terlihat 

dan/atau tidak dapat dibaca secara jelas dan/atau yang pengungkapannya 

sulit dimengerti. 

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia mengatur sanksi bagi pelanggaran 

terhadap kewajiban bank untuk melakukan transparansi informasi 

karakteristik produk bank. Pasal ini menyebutkan sebagai berikut: 

“ (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai 
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang   
Perbankan sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat   
diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan 
Bank”. 

 
Uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi bagi bank yang tidak 

melaksanakan transparansi informasi karakteristik produk pada nasabah ada 

dua yaitu: sanksi berupa teguran tertulis dan diperhitungkannya pelanggaran 

terhadap transparansi informasi produk bank ini pada komponen penilaian 

tingkat kesehatan bank. 

Pengaturan sanksi berupa teguran tertulis dan diperhitungkannya 

pelanggaran terhadap transparansi informasi produk bank ini pada komponen 

penilaian tingkat kesehatan bank, telah melupakan adanya dampak berupa 

kerugian yang dapat diderita oleh nasabah akibat tidak dilakukannya 

transparansi informasi produk perbankan yang dalam hal ini berupa produk 

investasi reksadana yang ditawarkan bank selaku agen penjual reksadana. 

Padahal pada Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang 



 

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 

di Bagian Umumnya menyebutkan:  

“kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank   

memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha   

perbankan yang dapat merugikan  nasabah...” 

Walaupun pembuat Peraturan Bank Indonesia telah menyebutkan bahwa 

tidak dilakukannya transparansi karakteristik produk bank dapat menyebabkan 

nasabah menderita kerugian, namun pada Peraturan Bank Indonesia  No. 

7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan 

Data Pribadi Nasabah tidak terdapat ketentuan yang bertujuan melindungi 

nasabah yang menderita kerugian akibat bank yang tidak melakukan 

transparansi informasi produk. 

Tidak adanya pasal yang bertujuan untuk melindungi nasabah dalam 

Peraturan Bank Indonesia No 7/6/2005 tentang Transparansi Informasi Produk 

Perbankan sehingga apabila ada nasabah yang mengalami kerugian akibat 

tidak dilakukannya transparansi informasi produk, maka perlu menggunakan 

pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang dapat digunakan 

untuk menuntut ganti kerugian yang diderita nasabah. 

Tindakan tidak melakukan transparansi dalam penjualan produk reksadana 

adalah suatu bentuk ketidaktaatan bank terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak 

kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf (b) Undang-

Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 di bawah ini: 

 “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang sengaja 
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 



 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang 
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun  serta 
denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." 
 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa para pihak dalam satu bank dapat 

dikenai sanksi bila tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan 

berkaitan dengan perbankan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan 

suatu bank terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk 

kejahatan dan diancam dengan pidana. 

Selain pasal dalam Undang-Undang Perbankan di atas, dapat pula 

tindakan bank yang tidak menjalankan transparansi produk terkait dengan 

reksadana dapat pula dituntut dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUH 

Pidana dengan menggunakan Pasal 378 tentang Penipuan dan 372 tentang 

Penggelapan. Dalam menggunakan kedua pasal tersebut tindakan bank harus 

memenuhi seluruh unsur-unsur delik, Pasal 378 KUH Pidana tentang 

penipuan  dapat digunakan apabila kesalahan yang dilakukan bank berupa 

tindakan pemberian informasi yang menyesatkan, contohnya produk 

reksadana dikatakan sebagai produk yang mirip deposito. Sedangkan 

penggunaan Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan dapat digunakan 

apabila tindakan bank terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana reksadana 

yang telah diterima dari nasabah reksadana. 

Ketentuan lain di luar KUH Pidana yang dapat digunakan adalah dengan 

menggunakan gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum.  

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum 

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 



 

1. Adanya suatu perbuatan; 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

4. Adanya kerugian dari pihak pelaku; 

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian”.52 

Masing-masing unsur perbuatan melawan hukum di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Adanya suatu perbuatan 

adanya suatu perbuatan adalah awal dari suatu perbuatan melawan 

hukum, perbuatan dalam hal ini diartikan dalam dua arti yaitu arti aktif 

yang berarti berbuat sesuatu maupun yang memiliki arti pasif yaitu tidak 

berbuat sesuatu. Bila hal ini dikaitkan dengan transparansi produk 

perbuatan bank dapat berupa pemberian informasi yang menyesatkan 

atau tidak etis berkaitan dengan produk reksadana yang ditawarkan, 

informasi mengenai karakteristik produk tidak diinformasikan secara 

menyeluruh maupun tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan 

sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan mengenai transparansi 

informasi produk perbankan.   

2. Perbuatan tersebut melawan hukum 

Perbuatan yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang melawan 

hukum, unsur-unsur atau bentuk dari melawan hukum terdiri dari 

perbuatan-perbuatan di bawah ini: 

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; 

                                                   
52 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kotemporer, Citra Aditya 

Bakti, Bandung,  2002, hlm. 10.   



 

b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;  

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;  

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 

Ketika suatu bank tidak melaksanakan transparansi informasi produk 

bank, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan 

melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku 

Undang-undang yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005. 

b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum 

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/2005 tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 

menyebutkan bahwa nasabah memiliki hak untuk mendapatkan 

informasi mengenai karakteristik produk bank. Sehingga ketika suatu 

bank tidak melaksanakan transparansi informasi produk bank, maka 

tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan 

hukum yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. 

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

Dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No. 

7/6/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah disebutkan bahwa Bank wajib 

menyediakan informasi produk secara tertulis dalam bahasa Indonesia 



 

dan disampaikan secara tertulis dan/atau lisan kepada nasabah. 

Sehingga ketika suatu bank tidak melaksanakan transparansi informasi 

produk bank, maka bank tersebut telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya. 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku  

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan bahwa harus ada kesalahan dari 

pelaku, yang berarti tanggung jawab tanpa kesalahan bukan merupakan 

tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365. Suatu tindakan dianggap oleh 

hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan 

tanggung jawab secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Ada unsur kesengajaan; atau 

b. Unsur kelalaian; 

c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. 

Dalam hal yang berkaitan dengan transparansi informasi produk 

reksadana sebagaimana yang diatur dalam No. 4 pada Bagian Umum 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan 

dengan Reksadana, maka bank (pelaku) dikatakan memenuhi unsur 

kesalahan ketika bank dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya 

melakukan transparansi informasi dalam menjual produk investasi 

reksadana atau bank lalai melakukan transparansi informasi produk 

reksadana dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar 

terhadap tindakan dari bank tersebut.     



 

4. Adanya kerugian bagi pihak korban 

Adanya kerugian merupakan salah satu syarat yang ditetapkan dalam 

Pasal 1365 kerugian yang dimaksud di sini bukan saja kerugian dalam 

bentuk kerugian materiil namun juga kerugian immateriil. Kerugian 

yang dialami nasabah haruslah suatu bentuk kerugian yang diderita 

karena telah membeli produk investasi reksadana berdasarkan informasi 

yang menyesatkan atau tidak etis di mana bila nasabah mengetahui 

informasi yang sebenarnya mengenai produk tersebut, maka nasabah 

akan memutuskan tidak membeli produk reksadana tersebut. Ganti rugi 

yang di tuntut oleh nasabah dapat berupa 

a. Tuntutan atas kerugian riil yang dialami. 

b. Tuntutan atas hilangnya  kemungkinan keuntungan yang akan 

diperoleh. 

c. Tuntutan atas hilangnya keuntungan berupa bunga. 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 

Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan bahwa antara perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban harus 

memiliki hubungan yang bersifat sebab-akibat (kausal). Hubungan 

sebab akibat ini harus dilihat dalam konteks ketika bank dalam 

menawarkan produk reksadana pada nasabah informasi yang diberikan 

adalah informasi yang menyesatkan dan/atau tidak etis sehingga ketika 

nasabah memutuskan membeli produk tersebut keputusan itu diambil 

dengan mempertimbangkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya.   



 

Penggunaan secara efektif berbagai pasal yang telah disebutkan di atas 

semuanya bersifat kasusistis, sehingga tidak menutup kemungkinan 

diterapkannya pasal-pasal dalam peraturan perundangan lain. Seperti Pasal 

50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 dan Undang-Undang tentang Bank dan Undang-Undang No. 15 Tahun 

2003 junto Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

53 Pada kasus reksadana bodong bank century dimana timbul dugaan bank century menjual 
produk reksadana yang tidak mendapatkan ijin dari BAPEPAM kedua pasal ini dikenakan pada 
para terdakwa  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab bank sebagai agen penjual reksadana diatur pada Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP Tahun 2005 tentang Penerapan 

Menejemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan 

dengan Reksadana. Tanggung jawab bank sebagai agen meliputi tiga tahap 

yaitu:  

a. Tahap pra penjualan 

Tahap pra penjualan adalah tahap awal sebelum suatu bank 

memasarkan suatu produk investasi reksadana, yang meliputi: 

melakukan analisis terhadap calon manajer investasi dan reksadana 

yang akan dijual oleh bank, memastikan bahwa Manajer Investasi 

yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana 

telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai 

ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa Reksadana yang 

bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar 

modal sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Tahap penjualan  

Tahap penjualan adalah tahapan yang meliputi: Bank menerapkan 

prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah calon pembeli reksadana 



 

dan Bank memberikan informasi secara transparan sesuai yang 

ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. 

c. Tahap pasca penjualan 

Tahap pasca penjualan adalah tahap saat Bank melakukan konsolidasi 

dengan manajer investasi mengenai pemberian laporan secara berkala 

mengenai kinerja produk reksadana. 

2. Perlindungan hukum nasabah pembeli reksadana terhadap kerugian akibat 

tidak dilaksanakannya transparansi produk oleh bank, diterapkan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Perbankan 

No. 7 Tahun 1992, yang menunjukkan bahwa ketidaktaatan suatu 

bank terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk 

kejahatan dan diancam dengan pidana. 

b. KUH Pidana dengan menggunakan Pasal 378 tentang Penipuan dan 

372 tentang Penggelapan.   

c. Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan 

hukum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:   

1) Adanya suatu perbuatan; 

2) Perbuatan tersebut melawan hukum; 

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

4) Adanya kerugian dari pihak pelaku; 

5) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. 

d. Penggunaan secara efektif Pasal 49 Ayat (2) Huruf (b) Undang-

Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Pasal 378 KUH Pidana tentang 



 

Penipuan dan Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan, serta Pasal 

1365 KUH Perdata bersifat kasusistis, sehingga tidak menutup 

kemungkinan diterapkannya pasal-pasal dalam peraturan perundangan 

lain. 

B. Saran 

a. Pemerintah (Bank Indonesia) sebagai regulator perlu menciptakan suatu 

mekansime penuntutan ganti rugi bagi nasabah yang mengalami kerugian 

akibat tidak dilaksanakannya transparansi informasi produk reksadana. 

b. Nasabah bank perlu bersikap hati-hati dan bersikap proaktif dalam 

menggali informasi mengenai reksadana yang ditawarkan oleh bank 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui produk reksadana yang 

ditawarkan oleh pihak bank. 

c. Bank perlu melakukan proses pengawasan yang ketat terhadap para 

pegawai yang melakukan penjualan produk reksadana. 
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