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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dalam 

hal investasi, pemerintah Indonesia memberikan sarana dan prasarana untuk 

menyalurkan minat investasi masyarakat. Salah satu wujud sarana dan  

prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah adalah dengan lahirnya Bursa 

Berjangka Jakarta ( BBJ ). Produk yang ditransaksikan di BBJ ada 3 ( tiga ) 

yaitu komoditi, valuta asing ( valas ), dan indeks saham.
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Menurut UU No. 10 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai landasan hukum 

pelaksanaan perdagangan berjangka di Indonesia, Perdagangan Berjangka ( 

Futures Trading ) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli 

komoditi yang penyerahannya dilakukan kemudian berdasarkan kontrak 

berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan Berjangka 

berlangsung hanya dipasar – pasar yang terorganisasi atau dikenal sebagai 

Bursa Berjangka. Sebagai pasar yang terorganisasi, transaksi di Bursa 

Berjangka hanya dilakukan oleh anggota bursa yang terdiri dari Pialang 

Berjangka dan Pedagang Berjangka. 

 Para pengguna Bursa Berjangka yang bukan anggota Bursa Berjangka 

tetapi ingin memanfaatkan Bursa Berjangka untuk tujuan lindung nilai 

                                                           
1 Farial Fakhir. 2010.” Pranata Hukum Transaksi Jual Beli Indeks Saham Di Tinjau Dari 

Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Dan Komoditi “. Skripsi 
diajukan Kepada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. hal.1 
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(hedging) atau investasi (spekulasi) harus menyalurkan keinginannya tersebut 

melalui anggota Bursa Berjangka yang berstatus Pialang Berjangka. 

Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai 

komoditas, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk 

finansial seperti mata uang (currency), dan indeks saham. 

Di Indonesia sendiri pada saat ini banyak sekali bermunculan perusahaan 

– perusahaan pialang berjangka yang menjual produk investasi perdagangan 

indeks saham, sehingga banyak investor ataupun calon nasabah yang tertarik 

untuk melakukan investasi perdagangan indeks saham karena menjanjikan 

keuntungan yang sewaktu – waktu bisa berlipat ganda daripada 

mendepositokan dana di bank. Perlu kita ketahui bersama, Indeks saham 

merupakan suatu hal yang asing oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, 

karena rata-rata masyarakat hanya mendengar sepintas tentang perdagangan 

tersebut dari pemberitaan – pemberitaan baik di media elektronik mengenai 

informasi perdagangan indeks saham yang berada di bursa indeks saham Hang 

Seng di Hongkong, Nikkei di Jepang maupun yang ada di media cetak yang 

memberitakan kerugian dan unsur adanya penipuan didalam perdagangan 

indeks saham. Hal tersebut wajar karena memang perdagangan indeks saham 

merupakan hal baru bagi masyarakat umum khususnya Indonesia yang 

merupakan negara berkembang dan masyarakat belum mengenal betul 

mengenai investasi dalam bentuk perdagangan indeks saham sehingga sering 

timbul berbagai kasus sampai menimbulkan konflik dikemudian hari yang 

menyangkut investasi perdagangan jual beli indeks saham.
2
  

                                                           
2 Roy Sembel. 2012. Pengantar Untuk Trading Saham, Forex,Komoditas,Dan Futures, 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal.71 
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Dari latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di PT. Platon Niaga Berjangka Malang, yang merupakan perusahaan 

pialang yang legal secara hukum dan mempunyai ijin resmi dari pemerintah 

Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian investasi indeks saham 

Hang Seng antara nasabah sebagai pembeli dan perusahaan pialang dalam hal 

ini PT. Platon Niaga Berjangka Malang sebagai perantara dan cara 

penyelesaian apabila terjadi konflik antara nasabah selaku pembeli dengan 

perusahaan pialang yaitu PT. Platon Niaga Berjangka selaku perusahaan 

perantara investasi perdagangan indeks saham Hang Seng. Dari latar belakang 

diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Analisa Pelaksanaan 

Perjanjian Investasi Indeks Saham Berjangka Hang Seng Antara Nasabah 

Dengan PT. Platon Niaga Berjangka Malang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

B.1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan 

PT. Platon Niaga Berjangka Malang dalam investasi perdagangan indeks 

saham berjangka Hang Seng dalam perspektif hukum ?  

B.2. Bagaimanakah cara penyelesaian konflik yang terjadi di PT. Platon 

Niaga Berjangka Malang terhadap nasabah dalam investasi perdagangan 

indeks saham Hang Seng ?  
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C. Tujuan Penelitian 

C.1. Mengetahui dan menganalisa  pelaksanaan perjanjian investasi antara 

nasabah dengan PT. Platon Niaga Berjangka Malang dalam investasi 

perdagangan indeks saham berjangka Hang Seng . 

C.2. Mengetahui dan menganalisa penyelesaian konflik oleh PT. Platon Niaga 

Berjangka Malang terhadap nasabah dalam investasi perdagangan indeks 

saham Hang Seng. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan bagi penulis untuk dapat 

memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum maupun 

menjadi referensi serta bahan studi lanjutan bagi pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bisnis terutama 

hukum dagang. 

D.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi : 

a. Penulis 

1) Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang hukum 

khususnya bidang hukum perdata. 
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2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan pemahaman 

penulis mengenai investasi perdagangan indeks saham Hang Seng 

pada PT. Platon Niaga Berjangka Malang. 

b. Masyarakat 

Untuk menambah wawasan  masyarakat agar lebih selektif dan 

berhati-hati dalam melakukan investasi dengan memperhatikan jenis 

investasi, bentuk perjanjian dan konsekwensi yang harus di tanggung. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

yuridis sosiologis dimana pembahasan berpedoman pada peraturan, pokok-

pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar yang dapat dijadikan arahan 

untuk menganalisis gejala hukum yang timbul dan kemudian diarahkan pada 

aspek sosiologis berupa kenyataan dalam masyarakat. 

E.1. Metode Pendekatan. 

Uraian serta pembahasan masalah menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 

masyarakat. Yuridis, yaitu pendekatan dari aspek hukum. Sedangkan 

sosiologis merupakan pendekatan dengan kejadian atau kenyataan yang 

ada di masyarakat.
3
 Pendekatan pelaksanaan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai 

Pelaksanaan investasi perdagangan indeks saham Saham Hang Seng di 

PT. Platon Niaga Berjangka Malang. 

                                                           
       

3
 Muslan Abdurrahman,  2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM 

Press, Malang, hal. 103. 
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E.2. Lokasi Penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di PT. Platon 

Niaga Berjangka Malang karena PT. Platon Niaga Berjangka Malang 

merupakan perusahaan pialang berjangka yang legal secara hukum dan 

mempunyai ijin resmi dari pemerintah Indonesia untuk menjual produk 

investasi berjangka perdagangan indeks saham. Selain itu, secara umum 

banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang investasi perdagangan 

indeks saham, sehingga menurut penulis PT. Platon Niaga Berjangka 

Malang merupakan tempat yang tepat untuk dilakukan penelitian. 

E.3. Jenis data 

a. Data Primer 

Merupakan jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber informasi yang 

utama
4
 yaitu: 

1)  Dokumen tertulis dari tempat penelitian yaitu PT. Platon Niaga 

Berjangka Malang, berupa perjanjian nasabah yang berisi dokumen 

pemberitahuan adanya resiko yang harus disampaikan oleh pialang 

berjangka. 

2)  Hasil wawancara dari responden yang bersangkutan yaitu 

investor/nasabah yang mengalami kerugian yaitu, Bapak Jimmy 

Lukito, Ibu Liliana Christina dan Bapak David Suteja, serta Bapak 

Fery Kurniawan karyawan yang menjabat sebagai Business 

Manager di PT. Platon Niaga Berjangka. 

                                                           
        

4
 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. hal. 18. 
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b. Data Sekunder 

Merupakan jenis data yang mendukung, serta memberikan tafsiran 

terhadap sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari buku, 

jurnal hasil penelitian terdahulu, artikel, media elektronik, maupun 

internet.
5
 Data sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini  

antara lain : 

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

2) Undang – Undang No. 10 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 32 

Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 

3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi  

4) Buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Data Tersier 

Merupakan jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari : 
6
 

1) Ensiklopedia; 

2) Kamus, dan; 

3) Buku-buku yang relevan dengan penelitian. 

 

 

 

 

                                                           
        

5
 Ibid.  

        6 Ibid. 
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E.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 

teknik sample dimana penulis memilih beberapa bagian dari populasi 

yang akan dijadikan sebagai objek penelitian antara lain: 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu.
7
 

Wawancara merupakan metode bertatap muka secara langsung dengan 

responden mengenai fakta-fakta yang ada baik pendapat maupun 

persepsi responden yang mana nantinya penulis akan melakukan tanya 

jawab secara langsung kepada responden untuk mengetahui masalah 

yang diteliti. Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah : 

1) Para nasabah PT. Platon Niaga Berjangka Malang. Dalam hal ini 

investor yang mengalami konflik yaitu Bapak Jimmy Lukito, Ibu 

Liliana Christina, dan Bapak David Suteja yang merupakan 

populasi. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.
8
 Secara 

teknik, sampel diambil dengan menggunakan teknik random 

sampling, yaitu cara pengambilan secara random (tidak pandang 

bulu), artinya setiap elemen dari populasi mendapat kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel.
9
  

2) Pegawai PT. Platon Niaga Berjangka Malang yang menjabat 

sebagai Business Manager yaitu Bapak Fery Kurniawan yang 

merupakan populasi sekaligus sampel dari penelitian, selain itu 

                                                           
        7J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. 

Hal. 186. 
         

8
 Pedoman Penulisan Hukum. Op.Cit. hal. 18. 

         9 Muslan Abdurrahman. Op.Cit. hal. 105. 



9 

 

juga merupakan responden yang telah dipilih secara purposive 

sampling. 

b. Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data yang ada dalam PT. Platon Niaga Berjangka 

Malang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau 

mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya 

yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada 

sesuai dengan objek yang diteliti.  

E.5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penulisan hukum sosiologis adalah melalui 

analisa deskriptif kualitatif.
10

 Data kualitatif merupakan data yang tidak 

berbentuk angka, artinya data dituturkan melalui uraian-uraian kalimat 

semata.
11

  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
12

 Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa dengan 

menggunakan cara pengumpulan data serta informasi yang diperoleh dari 

data primer dan data sekunder secara jelas sehingga nantinya dapat 

                                                           
        10 Pedoman Penulisan Hukum. Loc.Cit.  
        

11
 Muslan Abdurrahman. Op.cit. hal. 112. 

        12 J. Moleong. Op.cit. hal. 6. 
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ditarik suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang diteliti. 

Sebagaimana dengan hal tersebut di atas, maka penulis mengamati  

investasi perdagangan indeks saham Hang Seng pada PT. Platon Niaga 

Berjangka Malang, serta cara penyelesaian konflik oleh PT. Platon Niaga 

Berjangka Malang terhadap nasabah dalam investasi perdagangan indeks 

saham Hang Seng. Selain itu, penulis juga menganalisa dengan 

menggunakan instrument hukum yang berlaku yaitu Undang–Undang 10 

Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar bagi keseluruhan 

penulis yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas tinjauan pustaka meliputi deskripsi dan uraian 

mengenai berisi bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat para sarjana dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait analisa 

yuridis sosiologis mengenai pelaksanaan perjanjian investasi antara 

nasabah dengan PT. Platon Niaga Berjangka Malang dalam perdagangan 

indeks saham Hang Seng dari perspektif hukum serta penyelesaian konflik 
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oleh PT. Platon Niaga Berjangka Malang terhadap nasabah dalam investasi 

perdagangan indeks saham Hang Seng. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah 

dikaji dan dianalisis secara sistematis mengenai analisis yuridis sosiologis  

mengenai pelaksanaan perjanjian antara nasabah dengan PT. Platon Niaga 

Berjangka Malang dalam investasi perdagangan indeks saham Hangseng 

dari perspektif hukum dan cara penyelesaian apabila terjadi konflik antara 

nasabah dengan PT. Platon Niaga Berjangka Malang dalam investasi 

perdagangan indeks saham Hangseng  

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 

jawaban dari permasalahan yang diangkat terkait yuridis sosiologis 

mengenai pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. 

Platon Niaga Berjangka Malang dalam investasi perdagangan indeks 

saham Hang Seng dari perspektif hukum dan cara penyelesaian konflik 

oleh PT. Platon Niaga Berjangka Malang dengan  nasabah dalam investasi 

perdagangan indeks saham berjangka Hang Seng  

 

 

 

 

 

 


