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Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 

Manajer Investasi.Reksa Dana di Indonesia dikenal dalam dua bentuk yaitu reksa 

dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif 

(KIK). Peminat reksa dana cukup besar, karena merupakan salah satu alternatif 

bagi orang-orang yang baru mencoba berinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu 

pentingnya perlindungan bagi para investor reksa dana, khususnya pada reksa 

dana berbentuk KIK. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, hubungan 

hukum yang terjadi antara manajer investasi dan bank kustodian sebagai 

pengelola reksa dana dengan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK. Kedua, 

tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang 

diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi 

kolektif. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian 

deskriptif.Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif.Data 

yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan, pertama, hubungan hukum antara manajer investasi 

dan bank kustodian sebagai pengelola reksa dana KIK dengan pemegang unit 

penyertaan reksa dana KIK adalah hubungan hukum kontraktual. Hubungan 

kontraktual terjadi karena adanya kontrak terlebih dahulu antara manajer investasi 

dan bank kustodian yang kemudian mengikat pihak ketiga yaitu pemegang unit 

penyertaan reksa dana KIK. Kedua, tanggung jawab manajer investasi dan bank 

kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa 

dana KIK adalah tanggung jawab kontraktual, karena hubungan hukum antara 

pengelola reksa dana dan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK merupakan 

hubungan hukum berdasarkan kontrak. Dalam hal ini manajer investasi dan bank 

kustodian dapat dikenakan tanggung jawab yang timbul akibat wanprestasi. 
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