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BAB III 

KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian 

 Menurut Lawrence M. Friedman hukum kontrak adalah perangkat 

hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis 

perjanjian tertentu. Definisi hukum kontrak yang tercantum dalam 

Ensiklopedia Indonesia mengkajinya dari aspek ruang lingkup 

pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum.  

Menurut Charles L Knapp dan Nathan M Crystal mengkaji hukum 

kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuannya untuk 

melindungi harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus di antara 

para pihak, contohnya dalam perjanjian kekayaan, kinerja pelayanan, dll. 

Menurut ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup 

pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Kelihatannya, 

defenisi ini menyamakan pengertian antara kontrak dengan pesetujuan, 

padahal keduanya adalah berbeda. Kontrak merupakan salah satu sumber 

perikatan sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak.
19

 

2. Syarat Sah Perjanjian  

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata 

menentukan empat syarat sahnya perjanjian : 
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a. Kesepakatan kedua belah pihak  

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau 

konsensus pada pihak. Maksudnya pada pasal ini adalah persesuaian 

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak 

lainnya.  

b. Kecakapan bertindak 

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 

akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang 

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran 

kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.  

c. Adanya objek perjanjian  

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah 

apa yang kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 

Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi 

terdiri atas : 

1) Memberikan sesuatu  

2) Berbuat sesuatu 

3) Tidak berbuat sesuatu 

d. Adanya causa yang halal 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak jelas pengertian causa 

yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa 

yang terlarang. Suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
20
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3. Asas-asas Hukum Kontrak 

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas 

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sun servanda (asas 

kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu 

disajikan berikut ini. 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 

1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.”  

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk : 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian  

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

3) Menentukan isi perjanjian 

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan. 

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 

(1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat 

sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas 

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian 

pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan 

adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua 

belah pihak. 
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c. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas 

kepastian kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat 

perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim 

atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak 

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang diberikan 

oleh para pihak. 

d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw) 

 Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi : “perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas 

bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan 

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh 

atau kemauan baik dari para pihak. 

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik 

nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang 

memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada 

iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, 

dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak 

memihak) menurut norma-norma yang objektif. 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya 
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untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 

1315  dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi 

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau 

perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa 

seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. 

Pasal KUH Perdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak 

membuatnya.”
21

 

4. Unsur-unsur Perjanjian 

a. Adanya kaidah hukum  

Terbagi 2 yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis contohnya 

traktat dan yurisprudensi. Yang mana traktat adalah perjanjian 

internasional dan yurisprudensi adalah putusan hakim yang dapat 

dijadikan sebagai hukum. Yang tidak tertulis adalah kaidah yang 

timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat contohnya adat. 

b. Subjek hukum 

Yaitu pendukung hak dan kewajiban, subjek hukum dalam 

hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang 

yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berhutang. 

c. Adanya prestasi 

Apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi 

terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu 

d. Kata sepakat 

Persesuaian atau keinginan pernyataan kehendak antara pihak 
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e. Akibat hukum  

Setiap perjanjianakan menimbulkan akibat hukum. Akibat 

hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah kenikmatan 

dan kewajiban adalah suatu beban. 

5. Sumber Hukum Kontrak 

Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-

undang dijelaskan : 

a. Persetujuan para pihak 

b. Undang-undang, selanjutnya yang lahir dari UU ini dapat diabgi : 

1) Undang-undang saja 

2) UU karena suatu pebuatan, selanjutnya lahir dari UU karena suatu 

pebuatan dapat dibagi : 

a) Yang dibolehkan 

b) Yang berlawanan dengan hukum, makanya seorang karyawan 

yang membocorkan rahasia perusahaan, meskipun dalam 

kontrak kerja tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut 

karyawan tersebut karena perbuatan itu oleh UU termasuk 

perbuatan yang melawan hukum (onrechtsmatigedaad), untuk 

hal ini dapat dilihat Pasal 1365 KUH Perdata.
22

 

 

B. Tinjauan Umum Investor 

1. Pengertian Investor 

Banyak bisnis yang dapat dilakukan baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk 
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mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari. Orang 

membeli sebidang tanah dengan harapan nantinya harga tanah tersebut 

menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya di bank dengan harapan 

mendapatkan bunga dari simpanannya itu. Secara umum, semua tindakan 

diatas dapat dikategorikan sebagai tindakan investasi. 

Bagi masyarakat modern, kata investasi tentu tidak asing lagi. Bisa 

jadi setiap hari kita mendengar kata itu. Sebab semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin tidak bersedia asetnya menjadi tidak berkembang dan 

untuk mengembangkan aset tersebutlah maka diperlukan invetasi. Bagi 

sebagian masyarakat lainnya, barangkali telah melakukan investasi tetapi 

tidak menyadari, seperti para petani dan peternak di pedesaan.
23

 

Investor berasal dari kata investasi yang lazim disebut juga dengan 

istilah penanaman modal adalah pengeluaran penanam modal atau 

perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan 

produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa 

yang tersedia dalam perekonomian. Pengertian investor dalam pasar modal 

adalah masyarakat baik itu yang bersifat perorangan maupun lembaga 

publik yang menyarankan dananya kepada perusahaan investasi untuk 

membeli saham ataupun obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia.investasi tersebut mempunyai tujuan 

untuk memperoleh deviden, melakukan perdgangan efek ataupun hanya 

menjadi seorang spekulator yang berharap mendapatkan suatu tingkat 

keuntungan tertentu.
24
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C. Tinjauan Umum Perusahaan  

1. Pengertian Perusahaan  

Menurut Molengraaf pengertian perusahaan yang dipakai oleh 

undang-undang tahun 1934/347 adalah pengertian ekonomis. Beliau 

memberikan perumusan perusahaan sebagai berikut : “barulah dikatakan 

ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk 

memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan 

barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” 

Defenisi Molengraaff ini adalah sesuai dengan perumusan Menteri 

Kehakiman Belanda, defenisi ini disetujui pula oleh Prof. Sukardono. 

Dari defenisi yang diberikan Molengraaff dapatlah diambil 

kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur : 

a. Terus menerus atau tidak terputus-putus 

b. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga) 

c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan) 

d. Menyerahkan barang-barang 

e. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan 

f. Harus bermaksud memperoleh laba.
25

 

2. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 
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memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang (pasal 1 

ayat 1). Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah perseroan 

terbatas karena memiliki sifat, ciri khas, dan keistimewaan yang tidak 

dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya. Secara sederhana proses 

pendirian PT dilakukan melalui empat tahap berikut : 

a. Pembuatan akta pendirian peseroan diahadapan notaris 

b. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM 

c. Pendaftaran di daftar perseroan 

d. Pengumuman di tambahan berita negara Republik Indonesia.
26

 

Undang-undang perseroan terbatas mendefinisikan Perseroan 

Terbatas sebagai : badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, 

yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya 

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
27

 

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok 

yang dapat kita kemukakan di sini : 

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum 

b. Didirikan berdasarkan perjanjian 

c. Menjalankan usaha tertentu 

d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham 

e. Memenuhi persyaratan undang-undang 
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Dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 pengertian perseroan terbatas 

terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut : 

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persayaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.
28

 

 

D. Tinjauan Umum Perdagangan Berjangka Komoditi 

1. Pengertian Bursa Berjangka 

Perdagangan Berjangka Komoditi sejatinya telah dikenal di 

Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu, namun baru mulai menunjukkan 

eksistensinya pada tahun 1997 saat pemerintah mengeluarkan UU No.32 

Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 

Berdasarkan UU PBK ini pemerintah mendukung dan memfasilitasi pihak 

swasta terutama dari asosiasi komoditi membentuk Bursa Berjangka 

Jakarta atau sekarang dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) yang secara 

resmi beroperasi pada 15 Desember 2000. Guna memberi ruang 

bagiperkembangan industri PBK di Indonesia sejalan dengan 

perkembangan PBK global, pemerintah mengajukan revisi terhadap UU 

No.32 Tahun 1997, yang kemudian disetujui DPR pada tahun 2011 

sehingga terbentuklah UU baru PBK yaitu UU No. 10 Tahun 2011 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi. Indonesia terkenal sebagai salah satu 
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negara produsen utama komiditi di dunia sekaligus pemasok utama 

beberapa komoditi primer seperti komoditi pertanian, perkebunan, 

pertamabangan yang harganya selalu mengalami fluktuasi.
29

 

Bursa berjangka merupakan tempat terlaksananya transaksi jual 

beli kontrak berjangka atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan  

pada harga tertentu berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku. 

Penyerahan barang atau dana akan dilakukan pada waktu yang akan 

datang dengan harga yang ditentukan saat kontrak disepakati. Kontrak 

sifatnya mengikat secara hukum setelah terjadinya kesepakatan antara 

pembeli dan penjual. Bursa berjangka merupakan pasar yang terorganisasi 

dan teregulasi dengan sejumlah peraturan dan pengawasan yang ketat. 

Pengertian bursa berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat  4 Undang-

undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi 

yang berbunyi bursa berjangka adalah badan usaha yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 

kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak 

derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.
30

 

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai 

penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Dengan demikian bursa 

berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta 

menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka 

agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya 
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bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri 

dalam organisasinya yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi 

anggotanya dan para pelaku transaksi. 

2. Pengertian Kliring Berjangka 

Institusi yang menjamin terlaksananya semua transaksi berjangka 

diemban oleh sebuah lembaga yang disebut lembaga kliring. Lembaga ini 

menjamin semua perdagangan atau future termasuk margin trading mata 

uang asing. Pern lembaga ini  menjadi sangat penting dalam pelaksanaan 

transaksi. Lembaga kliring akan melakukan fungsi novasi atau subtitusi 

untuk semua transaksi untuk semua transaksi kontrak berjangka yang 

didaftarkan. Melalui proses novasi, lembaga kliring bertindak sebagai 

pembeli untuk semua nasabah yang melakukan transaksi jual, dan 

bertindak sebagai penjual untuk nasabah yang melakukan transaksi beli. 

Lembaga kliring memberikan jaminan keamanan atau perlindungan 

terhadap dana nasabah jika terjadi kepailitan pialang. Di Indonesia yang 

bertindak sebagai lembaga kliring adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. 

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa 

Lembaga Kliring Berjangka merupakan badan usaha yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 

terlaksananya penyelesaian transaksi kontrak. Dengan adanya lembaga 

penjamin, setiap transaksi yang dilakukan nasabah baik jual atau beli akan 

diterima oleh bursa. Nasabah yang menjual tidak perlu menunggu 

pembeli, sebaliknya nasabah yang akan membeli tidak perlu penjual. 

Semua transaksi yang dilakukan nasabah akan diselesaikan oleh lembaga 
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kliring. Lembaga kliring menjadi lawan transaksi semua nasabah yang 

terlibat dalam kontrak berjangka. 

Lembaga kliring akan mengevaluasi atau menghitung setiap posisi 

terbuka sesuai dengan harga penyelesaian yang terjadi pada akhir 

perdagangan. Proses perhitungan disebut mark to market. Dari proses ini 

akan diketahui kelebihan dan kekurangan margin yang disebut   variation 

margin. Lembaga kliring secara otomatis akan mendebet rekening yang 

mengalami kekurangan margin dan mengkredit rekening yang mengalami 

kelebihan margin. 

Mark to market adalah cara perhitungan yang didasarkan pada kurs 

pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten 

bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.
31

 

3. Pengertian Pialang Berjangka  

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dalam transaksi bursa 

berjangka yang dilakukan di bursa berjangka. Pialang berjangka adalah 

pelaku yang mengelola amanat dari nasabah dan meneruskannya untuk di 

transaksikan di bursa berjangka.  Pengertian pialang berjangka terdapat 

dalam pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang 

perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi : Pialang Perdagangan 

Berjangka yang selanjutnya disebut pialang berjangka adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak 
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Berjangka, Kontrak Derivatif dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas 

amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga 

tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
32

  

Nasabah tidak dapat melakukan kontrak berjangka secara langsung 

di bursa, namun harus melalui anggota bursa berjangka yang disebut 

sebagai pialang berjangka atau broker. Pialang berjangka adalah 

perusahaan didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi 

kepentingan sejumlah nasabahnya di bursa berjangka. Pialang memiliki 

peran sebagai penghubung antara nasabah baik penjual maupun pembeli 

dengan bursa berjangka. Pialang berfungsi sebagai penerus order dari 

nasabah ke bursa berjangka.   

Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum 

Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta 

mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka ini yang selanjutnya 

disebut sebagai perusahaan trading. Dalam hubungannya dengan Lembaga 

Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Pialang berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring 

Berjangka 

2. Pialang berjangka yang bukan merupakan anggota Lembaga Kliring 

Berjangka  
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Dalam pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi 

pedoman prilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari 

nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang 

harus mengikuti tes dan dapat mendapat sertifikat dari Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai izin menjadi pialang 

berjangka. 

 

E. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menurut 

Undang-undang No.10 Tahun 2011 

Dalam undang-undang No.10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan 

perdagangan berjangka komoditi selanjutnya disebut perdagangan berjangka 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan 

penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak 

berjangk, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. 

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan 

setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek 

kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif 

lainnya. Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung 

pada subjek komoditi. 

 


