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Fathma Azzahra, (2018) :  Pelaksanaan Perjanjian Investor dengan 

Perusahaan Pialang Berjangka Menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus 

di PT. Rifan Financindo Pekanbaru) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan banyaknya perjanjian yang 

dibuat oleh perusahaan pialang berjangka yang belum sesuai dengan ketentuan 

yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti yang 

terjadi pada PT. Rifan Financindo. Dimana dalam pelaksanaannya perjanjian 

investasi antara investor dengan PT. Rifan Financindo ini masih ada nasabah yang 

dirugikan, dan isi perjanjian yang kurang dipahami oleh investor bahwa perjanjian 

lebih cendrung memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan.  

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis sosiologis atau penelitian 

empiris, yang berlokasi di PT. Rifan Financindo, yang terletak di Jl. Jendral 

Sudirman No.211, Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan PT. Rifan 

Financindo dengan investor menurut undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam 

perjanjian investasi antara investor dengan PT.  Rifan Financindo. 

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota BPSK, broker PT. Rifan 

Financindo, dan nasabah yang mengalami kerugian di PT. Rifan Financindo dari 

bulan Januari – Juni 2015. Objek penelitian yaitu perjanjian yang dibuat antara 

invertor dengan PT. Rifan Financindo. Populasi sebesar 9 orang Anggota BPSK, 

kemudian ditambah jumlah Broker PT. Rifan Financindo sebanyak 5 orang, dan 

Nasabah di PT. Rifan Financindo dari bulan Januari – Juni 2015 sebanyak 8 

orang.  

Sedangkan yang diambil sampel dalam penelitian adalah sebesar 3 orang 

Anggota BPSK, 2 orang Broker PT. Rifan Financindo, 4 orang Nasabah di PT. 

Rifan Financindo dari bulan Januari – Juni 2015 Penarikan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat PT. Rifan Financindo di 

Pekanbaru belum sesuai aturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Kesepakatan untuk melaksanakan investasi itu sendiri dalam 

pelaksanaan perjanjian investasi antara investor dengan PT. Rifan Financindo ini 

masih ada nasabah yang dirugikan, dan isi perjanjian yang kurang dipahami oleh 

investor bahwa perjanjian lebih cendrung memberikan keuntungan kepada pihak 

perusahaan. Sistem penyelesaian sengketa antara investor dengan PT. Rifan 

Financindo melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara 

perdata. 

 


