
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan  penanaman  modal  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  

peradaban manusia,  karena  sudah  sejak  zaman  dahulu  masyarakat  

melakukan berbagai  bentuk  investasi.  Pada  zaman  dahulu  masyarakat  

melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung 

seperti, investasi  dalam  bentuk  ternak,  pembelian  tanah  dalam  pertanian,  

atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi, 

corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi  

yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi  

terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi yang baru seperti surat berharga, 

barang komoditi utama, seperti saham obligasi, komoditi perkebunan, seperti 

kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lainnya.
1
 

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan 

penanaman modal.
2
 Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam 

usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun dapat dikatakan 

sebagai pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Investor pada 

umumnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
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1. Investor individual (individual/retail investors) adalah investor yang terdiri 

dari individu - individu yang melakukan aktivitas investasi. 

2. Investor Institusional (Institutional Investors) biasanya terdiri dari 

perusahaan - perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana bank dan 

lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan 

investasi.
3
 

Secara garis besar, lahan investasi secara umum dapat dibagi dua, yaitu 

real asset investment and financial asset investment. Real asset investmen 

adalah komitmen mengikatkan aset pada sektor real. Seperti diketahui, istilah 

sektor real sering digunakan untuk menunjukkan sektor diluar keuangan, 

seperti perdagangan, industri, pertanian dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, investasi pada sektor real adalah komitmen 

mangikatkan aset di luar sektor keuangan. Sebagai contoh dari real asset 

investment, misalnya membeli ruko untuk berdagang tekstil atau barang 

lainnya, membangun pabrik, membeli apartemen kemudian disewakan, 

membeli lukisan untuk dijual kembali dan masih banyak lagi. Ciri-ciri 

investasi di sektor keuangan yang membedakannya, dengan investasi di sektor 

real adalah dalam melakukan investasi perantara mutlak diperlukan, kemudian 

informasi hanya bisa didapat dari prospektus laporan tahunan atau proposal. 

Karena manajemen investasi menyajikan teori-teori tentang portofolio.
4
 

Berinvestasi tidak dapat lepas dari risiko, karena dalam setiap investasi 

pasti terdapat risiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan 
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pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Dalam era 

globalisasi yang saat ini berlangsung sangat cepat telah mengakibatkan 

terjadinya persaingan yang makin tajam di dunia diiringi dengan terjadinya 

risiko yang sering merugikan pihak pelaku usaha. Risiko yang dialami oleh 

para pelaku usaha adalah risiko pada mata rantai pemasaran, seperti harga, 

produksi, distribusi dan pengolahan. Dari semua risiko tersebut, yang paling 

sulit diperkirakan adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi harga, khususnya 

harga dibidang komoditi.  

Perkembangan investasi yang semakin cepat dimulai dengan 

terbentuknya pasar modal yang disebabkan oleh pelaku usaha yang 

kekurangan modal. Banyak investasi yang dialihkan dari investasi secara 

langsung kepada investasi surat berharga, terutama oleh investor mandiri atau 

kecil dan menengah maupun oleh investor besar yang kurang menyukai risiko. 

Salah satu bentuk kegiatan investasi adalah pada perusahaan pialang 

berjangka, dimana perusahaan pialang berjangka adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak 

derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah 

dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai 

margin untuk menjamin transaksi tersebut.
5
 Kontrak derivatif adalah sebuah 

kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya 

diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga 

disebut "produk turunan" (underlying product) daripada memperdagangkan 
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atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu 

perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu 

masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. 

Seperti yang dilakukan oleh PT. Rifan Financindo Pekanbaru. 

PT. Rifan Financindo Pekanbaru merupakan salah satu cabang PT. 

Rifan Financindo Berjangka Jakarta dan Lembaga Kliring Berjangka yang 

mengadakan transaksi kontrak berjangka secara teratur, wajar, efektif, 

transparan dan tercatat di Bursa Berjangka Jakarta yang diatur dalam 

perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka sehingga memberikan 

kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan 

berjangka komoditi di Indonesia.
6
 Perusahaan ini bergerak di bidang jasa 

keuangan dan perdagangan.  

Kontrak berjangka komoditi adalah suatu komitmen tetap untuk 

menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang 

telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan harga di bentuk 

melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka.
7
 Kontrak ini 

merupakan kontrak yang diberikan oleh perusahaan pialang kepada nasabah 

atau investornya. 

Seperti yang diketahui setiap transaksi bursa berjangka tidak dapat 

dilakukan secara langsung oleh investor dan hanya dapat dilakukan melalui 

perantara yaitu pedagang dan pialang berjangka. Dengan demikian investor 
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harus memilih pedagang atau pialang berjangka untuk melaksanakan 

investasinya pada bursa berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian 

untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvetasi dan 

pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak kesatu yaitu 

perusahaan.
8
 

Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa : pialang berjangka 

wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen 

pemberitahuan adanya resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah 

sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik 

nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka.  

Tetapi dalam kenyataanya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak 

oleh pialang atau pedagang berjangka yang diajukan kepada investor untuk 

disetujui. Di sini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari investor 

karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pedagang berjangka yang 

hanya menggembar-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai 

penjelasan tentang resiko yang memadai. Selain itu juga banyak klausul dalam 

perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak oleh 

Perusahaan Trading (Perusahaan Pialang Berjangka) sebagaimana diterangkan 

di atas, yang merugikan investor serta tidak dijelaskan secara detail oleh 

pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak 

investor, dalam penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai Juni 

2015. 

                                                             
8
 PT. Saint Technologies Indonesia, Menuju Perdagangan Komoditi Online, ( Jakarta : 

Pustaka El-Syarif, 2011). hml. 2 



 
 

6 

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa : Pialang Berjangka 

wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen 

pemberitahuan adanya risiko serta membuat pejanjian dengan nasabah 

sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik 

nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka.” 

Ini artinya perusahaan pialang berjangka wajib menjelaskan segala 

risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat berinvestasi pada perusahaan 

pialang berjangka. Namun fakta yang terjadi pada PT. Rifan Financindo 

adalah PT. Rifan Financindo hanya menjelaskan tentang kerugian dalam 

perdagangan secara garis besar, contohnya adanya untung dan rugi dalam 

perdagangan,tidak menjelaskan secara rinci tentang risiko yang mungkin 

terjadi contohnya investor akan kehilangan uangnya, serta perlindungan 

terhadap investor dalam perdagangan berjangka komoditi sangat lemah. 

Bentuk perjanjian yang dibuat antara perusahaan pialang berjangka dengan 

investor yaitu kontrak berjangka merupakan akta bawah tangan, sehingga 

tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik yang 

dibuat secara notariil.
9
  

Berangkat dari masalah ini penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “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)” 
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B. Batasan Masalah 

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan perjanjian terhadap investor dengan perusahaan pialang berjangka 

di PT. Rifan Financindo di Pekanbaru.  

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan PT. Rifan Financindo 

dengan investor dan dampaknya menurut undang-undang no.10 tahun 

2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi antara 

investor dengan PT.  Rifan Financindo? 

3. Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang 

Perdagnagn Berjangka Komoditi tentang pelaksanaan perjanjian investor 

dengan perusahaan pialang berjangka? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan 

oleh PT. Rifan Financindo dengan investor menurut Undang-undang 

No.10 Tahun 2011. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara investor 

dan PT. Rifan Financindo di Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian antara investor dengan perusahaan pialang 

berjangka  

2. Manfaat Penelitian  

Penulis juga ingin mencapai manfaat baik bagi penulis maupun 

bagi orang lain yaitu : 

a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya 

dengan investasi 

b. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain 

serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam 

melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian 

ini. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah 

dalam lingkup hukum bisnis kepada civitas akademia Fakultas Syariah 

dan Ilmu Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

d. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada seluruh 

kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hokum maupun penegak hokum, 

serta bermanfaat terutama bagi para investor agar lebih teliti sebelum 

menyepakati isi perjanjian. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau empiris 

yang mana penulis langsung ke lapangan penelitian.
10

 Adapun dalam hal 

ini penulis melakukan analisa terhadap pelaksanaan perjanjian terhadap 

investasi berjangka. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di perusahaan pialang berjangka 

yaitu PT. Rifan Financindo Pekanbaru yang bergerak dibidang 

perdagangan dan investasi.
11

 

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Rifan 

Financindo adalah karena diduga terbentuknya perjanjian antara investor 

dengan PT. Rifan Financindo yang tidak transparan dalam menjelaskan 

segala risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga banyaknya investor 

atau nasabah yang mendapatkan kerugian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
12
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah investor 

yang telah dirugikan oleh PT. Rifan Financindo sebanyak 8 orang.  

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.
13

 Jadi metode 

yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 

sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau 

penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti 

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 

populasi.
14

 

Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 

investor yang dirugikan oleh PT. Rifan Financindo sebanyak 4 orang. 

 

4. Sumber Data 

 Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu. 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari PT. 

Rifan Financindo dan investor yang melaksanakan perjanjian dengan 

alat mengumpulkan data berupa wawancara sehubungan dengan 

masalah yang akan diteliti 
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan 

peraturan undang-undang yang berlaku. 

c. Data Tersier yaitu data pendukung untuk menjelaskan data primer dan 

sekunder, seperti kamus hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan di Lokasi 

Penelitian 

b. Wawancara, dengan melakukan wawancara kepada pemimpin, kepala 

bagian dan beberapa pengurus untuk mendapatkan informasi. 

c. Teknik kepustakaaan (dokumentasi), yaitu data diperoleh dari arsip-

arsip dan peraturan perundang-undangan yang ada diperpustakaan. 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data 

penelitian diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Data 

yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan 

menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, 

singkat, dan rinci. 

Data penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif yakni, 

penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang besifat 

khusus.  
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini yang dibahas adalah gambaran umum PT.Rifan 

Financindo yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.211 Kota 

Pekanbaru, sejarah berdirinya PT. Rifan Financindo Berjangka, 

legalitas perusahaan, visi-misi PT.Rifan Financindo, fungsi 

perusahaan, serta struktur organisasi P.Rifan Financindo dan 

kegiatan PT. Rifan Financindo.  

BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 

  Bab ini akan dmembahas tentang tinjauan umum perjanjian, 

tinjauan umum investor, tinjauan umum perusahaan, tinjauan 

umum perdagangan berjangka komoditi.  

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang ditemui di lapangan. 


