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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari pembahasan yang telah diuraikan pelaksanaan perjanjian yang 

dilaksanakan PT. Rifan Financindo di Pekanbaru  belum  sesuai dengan 

aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). 

Dalam pelaksanaannya memang telah dilakukan pengenalan kepada calon 

investor terkait perusahaan dan lembaga yang terkait dengan perdagangan 

berjangka komoditi, memberikan penjelasan tentang perusahaan pialang 

berjangka kepada calon investor, dan juga telah melakukan kesepakatan 

untuk melaksanakan investasi itu sendiri, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya perjanjian investasi antara investor dengan PT. Rifan 

Financindo ini masih banyak nasabah yang dirugikan dalam bentuk 

kerugian financial, dan isi perjanjian yang kurang di pahmi oleh investor 

bahwa perjanjian lebih cenderung memberikan keuntungan kepada pihak 

perusahaan. Di dalam perjanjian masih banyak terdapat kekurangan atau 

kelemahan adanya ketidakpastian tentang risiko yang mungkin terjadi 

terhadap calon investor. 

2. Sistem penyelesaian sengketa antara investor dengan PT. Rifan Financindo 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara perdata. 
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B. Saran 

1. Kepada pihak PT. Rifan Financindo hendaknya memberikan penjelasan 

yang lebih detail untuk semua isi perjanjian sampai calon investor benar-

benar mengerti dan paham terkait dana yang akan diinvestasikan. Dan juga 

sebaiknya PT. Rifan Financindo dalam melaksanakan perjanjian haruslah 

memberikan penjelasan kepada calon investor mengenai risiko apa saja 

yang akan mereka terima apabila mereka berinvestasi di PT. Rifan 

Financindo. 

2. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan dengan musyawarah untuk 

mencari penyelesaiannya karena apabila penyelesaian dilakukan secara 

pidana atau perdata ke pengadilan maka akan dapat merugikan kedua 

belah pihak  baik dari segi waktu atau dana, dan hendaknya ada itikad baik 

dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah. 

3. Untuk calon investor hendaknya mencari tahu dengan teliti tentang 

perdagangan berjangka komoditi dan lembaganya sebelum berinvestasi 

atau membuat perjanjian dengan pihak perusahaan dan hendaknya investor 

lebih aktif bertanya kepada perusahaan pialang berjangka tentang 

keuntungan dan kerugian yang didapat jika berinvestasi di perusahaan 

pialang berjangka PT. Rifan Financindo Pekanbaru ini. 

 

 


