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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini berimbas pada banyaknya 

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan untuk menyimpan dan 

meningkatkan nilai dari suatu harta yang dimiliki oleh masyarakat atau yang 

sering disebut dengan investasi. Investasi berasal dari kata invest yang 

berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Salah satu sarana 

untuk meningkatkan nilai investasi itu adalah melalui instrumen-instrumen 

yang terdapat di pasar modal.Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya dapat dilakukan dengan investasi 

portofolio, yaitu dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal. 

Reksadana merupakan salah satu alternative baru untuk melakukan 

investasi. Reksadana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi 

khususnya bagi investor individu. Reksadana merupakan wadah bagi 

sekumpulan investor untuk berinvestasi kepada instrumen – instrumen 

investasi yang tersedia di pasar tanpa perlu repot untuk mengelola sendiri.
8
 

Definisi reksadana  menurut pasal 1 angka 27 Undang – Undang No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah: 
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“Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 

manajer investasi.” 

Pengertian portofolio efek menurut pasal 1 angka 24 Undang – Undang No. 

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Kumpulan efek yang dimiliki 

oleh pihak. Portofolio efek ini dapat berbentuk: 

a. Saham 

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan 

seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh 

sebuah perusahaan yang berbentuk PT atau yang biasa disebut emiten. 

b. Obligasi 

Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh 

peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada pemegang 

obligasi sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.
9
 

Obligasi merupakan surat yang berisi janji dimana salah satu pihaknya 

dapat berupa perusahaan maupun pemerintah. 

c. Pasar uang 

Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana 

atau surat berharga yang mempunyai jangka waktu pendek yaitu 

dibawah satu tahun.
10

 

Reksadana mempunyai kelebihan dalam menghimpun dana. Pengelolaan 

dana tersebut dilakukan oleh tim manajemen professional yaitu Manajer 
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Investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Manajer Investasi 

yang berwenang untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan 

kembali dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Manajer investasi berperan penting untuk mengelola dana yang didapat 

dari nasabah. Menurut pasal 1 angka 11 Undang – undang No. 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal pengertian manajer investasi adalah: 

“Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi 

kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana 

pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berasarkan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku.” 

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal menyebutkan: 

“(1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk 

kepentingan reksadana.” 

“(2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib 

bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena 

tindakannya.” 

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya setiap manajer investasi harus 

mempunyai kebijakan umum atas strategi investasi yang dibuatnya. 
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Keterbukaan informasi mengenai latar belakang manajer investasi juga harus 

diberitahukan secara jelas kepada investor agar investor mengetahui 

keunggulan dan kelemahan masing-masing manajer investasi. 

Menurut Undang – undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

pasal 18 ayat (1) reksadana terbagi menjadi dua bentuk, yaitu reksadana 

perseroan dan reksadana kontrak investasi kolektif. Reksadana perseroan 

adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan 

menjual saham dan selanjutnya dana penjualan saham tersebut 

diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal 

dan pasar uang. Sedangkan reksadana kontrak investasi kolektif adalah 

reksadana yang menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan 

kepada investor untuk selanjutnya diinvestasikan ke berbagai jenis efek yang 

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.
11

 Reksadana kontrak 

investasi kolektif merupakan salah satu bentuk hukum reksadana yang 

banyak umum ada di Indonesia. 

Salah satu perusahaan Manajer Investasi yang ada di Indonesia adalah 

PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia.PT. Manulife Aset Manajemen 

Indonesia telah berdiri sejak tahun 1996.Sebelum investor menginvestasikan 

dananya di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia, investor ada baiknya 

membaca lebih teliti mengenai prospektus dari beberapa produk yang 

tersedia. Berdasarkan pasal 1 angka 26 Undang – undang No. 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal, pengertian dari prospektus adalah setiap informasi 
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tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain 

membeli efek. Tidak hanya itu saja, pada saat akan dilakukan investasi, 

investor akan mendapat penjelasan umum mengenai reksadana itu sendiri, 

resiko yang akan dihadapi ketika memilih suatu produk reksadana, fund fact 

sheet
12

 terhadap produk reksadana yang dipilih. Setiap produk reksadana 

yang ada di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia memiliki karakteristik 

dan tingkat resiko yang berbeda-beda.Sehingga investor dapat bebas 

memilih produk reksadana sesuai dengan jenis investasi yang diinginkan. 

Pada tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi global.Banyak perusahaan 

lembaga financial yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu 

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.Sehingga mengakibatkan bursa 

saham Wall Street menjadi tidak berdaya. Krisis ekonomi yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 2008 tersebut sebagai dampak dari krisis ekonomi 

yang melanda Amerika Serikat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa 

Indonesia sebagai Negara berkembang masih membutuhkan dana yang 

didapat dari investor asing. Di sektor pasar modal Indonesia sempat terjadi 

kepanikan investor terhadap menurunnya nilai saham ini.Tidak terkecuali 

juga pernah dialami oleh PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia. Akibat 

dari krisis tersebut menyebabkan kinerja tahunan di sektor saham 

mengalami penurunan hingga - 49,68%. Kepanikan yang terjadi di sektor 

pasar modal itu tidak sampai pada penarikan dana secara besar – besaran 

oleh nasabah PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia. Masalah yang dapat 
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terjadi dalam investasi melalui reksadana adalah adanya keterlambatan 

pengembalian hasil penjualan kembali kepada investor. Keterlambatan 

pembayaran hasil penjualan kembali dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Misalnya, ketika penjualan kembali unit penyertaan yang dimiliki dilakukan 

pada saat bersamaan sehingga manajer investasi mengalami rush
13

, adanya 

kesalahan penulisan rekening pemegang unit penyertaan, dll. Di PT. 

Manulife Aset Manajemen Indonesia pernah terjadi keterlambatan 

pembayaran hasil penjualan kembali.Faktor penyebab dari keterlambatan ini 

biasanya karena adanya kesalahan penulisan rekening dari pemegang unit 

penyertaan. 

Ketika terjadi keterlambatan hasil penjualan kembali ini, bagaimana 

pertanggungjawaban perdata PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia 

terhadap investor selaku manajer investasi yang memiliki kewenangan untuk 

mengelola dana investor. 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

sebagai bahan Penulisan Hukum dengan judul : 

“Tanggung Jawab Manajer Investasi Kepada Investor Dalam 

Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Terhadap 

Keterlambatan Pembayaran Hasil Redemption (Penjualan Kembali) 

(Studi Pada PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia. Surabaya)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Upaya apa yang dapat dilakukan investor reksadana terhadap manajer 

investasi yang telah merugikannya karena keterlambatan pembayaran 

hasil redemption (penjualan kembali)? 

2. Bagaimana tanggung jawab PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia 

terhadap investor dalam hal keterlambatan pembayaran hasil redemption 

(penjualan kembali)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan investor reksadana 

terhadap manajer investasi yang telah merugikannya. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Manulife Aset Manajemen 

Indnesia terhadap investor dalam hal keterlambatan pembayaran hasil 

redemption (penjualan kembali). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum pada umumnya 

dan khususnya hukum pasar modal yang berkaitan dengan reksadana. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

memperdalam pengetahuan penulis mengenai investasi dalam 

reksadana dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 

(S-1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan masyarakat mengenai investasi dalam bentuk reksadana di 

Indonesia. 

c. Bagi Perusahaan terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kembali 

agar dapat diminimalisir kejadian yang tidak diinginkan kedepannya 

dan dapat memberikan masukan bagi perusahaan tersebut untuk 

menjadi lebih baik. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan hukum ini, maka 

penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.
14

 Penelitian ini 

dilakukan untuk melihat dari efektivitas Undang-undang No. 8 Tahun 
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1995 tentang Pasar Modal dengan melihat langsung  fakta di lapangan 

oleh PT. Manulife asset Manajemen Indonesia cabang Surabaya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan 

penelitian adalah di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia yang 

beralamat di Graha Bukopin Lt. 6 Jl. Panglima Sudirman No. 10-18, 

Surabaya, Jawa Timur. Alasan pemilihan ini karena di PT. Manulife 

Aset Manajemen Indonesia pernah terjadi keterlambatan pembayaran 

hasil penjualan kembali (redemption). 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan koresponden 

dan dokumen terkait yang diperoleh dari PT. Manulife Aset 

Manajemen Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data 

sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri atas : 

a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

b. Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; 

c. Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan; 

d. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 



10 
 

e. Peraturan No. IV.B.2 Tentang Pedoman Kontrak Reksadana 

Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang 

digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait. Metode yang 

digunakan dalam melakukan wawancara ini adalah purposive 

sampling dan convenience sampling. 

1. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

tujuan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.
15

 

Wawancara ini dilakukan dengan: 

- Rudy Suyanto branch manager PT. Manulife Aset 

Manajemen Indonesia cabang Surabaya 

- Nyoman Bayu customer service PT. Manulife Aset 

Manajemen Indonesia cabang Surabaya 

2. Convenience sampling adalah teknik dimana subyek dipilih 

karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka pada 
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peneliti.
16

  Wawancara ini dilakukan dengan responden yang 

pernah mengalami keterlambatan pembayaran hasil redemption 

(penjualan kembali) di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia: 

- Hengky Sumarno 

- Dicky Yudha 

- Sugeng 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari data-data yang 

didapat di lokasi penelitian, seperti prospektus, perjanjian pembelian 

unit penyertaan, perjanjian penjualan kembali unit penyertaan, dan 

fund fact sheet yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu 

masalah. 

5. Teknik Analisa Data 

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengungkap fakta, keadaaan yang terjadi secara jelas dan 

rasional. Pendekatan deskriptif analitis yaitu penggambaran data secara 

sistematis mengenai masalah yang akan di bahas. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara sistematis dan digunakan untuk menjelaskan 

mengenai tanggung jawab manajer investasi kepada investor dalam 

pengelolaan reksadana kontrak investasi kolektif terhadap keterlambatan 

pembayaran hasil redemption (penjualan kembali). 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis akan mendiskripsikan 

secara singkat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi pembahasan, 

tujuan dan manfaat dari penulisan yang di lakukan, serta sistematika 

penulisan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan dari penulis tentang tinjauan umum perjanjian, 

pengertian perjanjian, prestasi dan wanprestasi, syarat sah perjanjian, 

tinjauan umum reksadana, pengertian reksadana, bentuk – bentuk reksadana, 

jenis – jenis reksadana, tinjauan umum reksadana kontrak investasi kolektif, 

para pihak dalam reksadana kontrak investasi kolektif, hak dan kewajiban 

para pihak, mekanisme kegiatan kontrak investasi kolektif, tinjauan prinsip 

tanggung jawab dalam rekadana kontrak investasi kolektif. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

analisa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi 

kajian dalam penulisan ini. 

BAB IV PENUTUP 

Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta berisi 

tentang saran sebagai rekomendasi terhadap pihak yang berkepentingan. 


