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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 

(KIK) SYARIAH DI INDONESIA  

 

 

Oleh: 

   

NI PUTU FANINDYA PERTIWI 

 

 

Reksadana adalah wadah pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor 

untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar 

modal dengan cara membeli unit penyertaan Reksadana. Investor dihadapkan oleh 

dua pilihan investasi Reksadana yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. 

Dua pilihan tersebut adalah Reksadana Syariah dan Reksadana Konvesional. 

Pemilihan instrumen dan mekanisme investasi menjadi pembeda dari kedua jenis 

Reksadana ini, dikatakan demikian karena jenis Reksadana Syariah, pengelolaan 

dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Pengelolaan reksadana 

dapat berbentuk perseroan terbuka dan tertutup, dan dapat pula berbentuk Kontrak 

Investasi Kolektif (KIK). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

adalah bagaimanakah pembentukan Reksadana KIK syariah di Indonesia dan 

bagaimanakah pengelolaan Reksadana KIK syariah di Indonesia. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses pembentukan Reksadana KIK syariah 

tidak jauh berbeda dengan Reksadana KIK Konvensional, Manajer Investasi 

(wakiliin) akan mengambil inisiatif untuk menerbitkan Reksadana melalui proses 

pernyataan pendaftaran kepada Bapepam agar dapat menjual unit penyertaan 

kepada investor publik, tanpa perlu membentuk suatu perseroan. Sebelum 

melaksanakan proses pernyataan pendaftaran Manajer Investasi (wakiliin) harus 

terlebih dahulu menentukan Bank Kustodian untuk dapat menentukan atau 

membuat Kontrak Investasi Kolektif. Pelaksanaan investasi dalam Reksadana 

Syariah yaitu mekanisme kegiatannya menggunakan akad wakalah antara 

pemodal dengan Manajer Investasi dan akad Mudharabah antara Manajer 

Investasi dan Pengguna Investasi. Terdapat Hubungan hak dan kewajiban antara 

Pemodal, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. Dalam hal pemilihan dan 

pelaksanaan investasi harus sesuai dengan prinsip syariah artinya investasi 



 

tersebut harus halal dan terbebas dari unsur riba. Produk Reksadana Syariah 

dalam SIMAS SYARIAH BERKEMBANG  yaitu dalam SIMAS SYARIAH 

BERKEMBANG adalah Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam 

mekanismenya SIMAS SYARIAH BERKEMBANG menggunakan akad 

Wakalah. 

 

Kata Kunci: Reksadana Syariah, Akad, Pengelolaan, Manajer Investasi 

 



 

PENGELOLAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 

(KIK)  SYARIAH DI INDONESIA 

 

 

 

 

Oleh 

 

NI PUTU FANINDYA PERTIWI 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis bernama lengkap Ni Putu Fanindya Pertiwi. Penulis 

dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Agustus 1995 

dan merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak I Nengah 

Anantha Wijaya,S.TP dan Ibu Nelly Norita Siregar. 

 

Penulis mengawali pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Bandar Lampung yang 

diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 02 Palapa Bandar Lampung diselesaikan 

pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 09  

Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada 

tahun 2013. 

 

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 

melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Rama Gunawan, Kecamatan Seputih 

Raman, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

 

 

” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” 

(QS. Al-Baqarah : 275) 

 

“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri 

agar tidak tertidur.” 

(Richard Wheeler) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau 

surat-surat beharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

utang ataupun modal sendiri. Banyak industri dan perusahaan yang  menggunakan 

institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk 

memperkuat posisi keuangannya.
1
 Pasar modal merupakan salah satu sarana yang 

efektif untuk mendapatkan dana dan digunakan sebagai pembiayaan investasi melalui 

mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke 

sektor-sektor produktif.  

 

Berkembangnya pasar modal, maka alternatif investasi bagi para investor kini tidak 

lagi terbatas pada “aktiva riil” dan tabungan melainkan dapat menanamkan dananya 

di pasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas lainnya. 

Dengan membeli saham, para pemodal berharap untuk menerima dividen setiap tahun 

dan capital gains pada saat sahamnya dijual kembali. Namun dengan berinvestasi 

                                                           
1
Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam, (Bandar Lampung, Gunung 

Pesagi,2015) hlm.172. 
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maka investor juga diharapkan pada risiko kerugian yang berbanding lurus dengan 

keuntungan yang diperoleh.
2
 

 

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal  

khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta 

keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang  

sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal,  

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan 

pengetahuan yang terbatas.
3
 Reksadana adalah wadah pengelolaan dana atau modal 

bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi 

yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan Reksadana.  

 

Reksadana sebagai wadah dimaksudkan dalam hal ini karena Reksadana memiliki 

beberapa jenis, yaitu Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan 

Reksadana Campuran. Investor dihadapkan oleh dua pilihan investasi Reksadana 

yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dua pilihan tersebut adalah 

Reksadana Syariah dan Reksadana konvesional. Pemilihan instrumen dan mekanisme 

investasi menjadi pembeda dari kedua jenis Reksadana ini, dikatakan demikian 

karena jenis Reksadana Syariah pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu 

                                                           
 

2
 http://repository.wima.ac.id/2385/2/Bab%201.pdf hlm.1 di akses pada tanggal 13 Maret 

2017 14.12 WIB. 

 
3
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syariah, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Ekonisia, 

2007), hlm.201.  

http://repository.wima.ac.id/2385/2/Bab%201.pdf
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pada syariat Islam. Instrumen investasinya yang dipilih dalam portofolionya haruslah 

yang dikategorikan halal.
4
 

 

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. 

Pengelolaan Reksadana dapat berbentuk perseroan terbuka dan tertutup, dan dapat 

pula berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Sampai saat ini Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) sebagai lembaga pemerintah telah memberikan izin usaha terhadap 

ratusan produk Reksadana KIK baik yang menggunakan prinsip konvensional 

maupun syariah.
5
 

 

Karakteristik utama Reksadana KIK adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara 

Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga dapat mengikat pihak ketiga yaitu 

investor sebagai pemegang unit penyertaan. Dimana pemegang unit penyertaan 

sebagai pihak yang memiliki dana (investor) bedasarkan itikad baik dan kepercayaan 

telah mengikatkan dirinya dengan cara menginvestasikan modalnya pada suatu 

Reksadana KIK untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai portofolio efek di 

pasar modal dan pasar uang. 
6
 

 

Reksadana Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), POJK 

Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, POJK 

                                                           
 

4
http://digilib.unila.ac.id/21058/15/BAB%20I.pdfhlm.1 di akses pada tanggal 13 Maret 2017 

pukul 14.33 WIB. 

 
5
Depri Liber Sonata, Hubungan Hukum Kontraktual Pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak 

Investasi Kolektif Di Indonesia, Bagian keempat Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif.(Bandar 

Lampung, Harakindo Publishing,2015) hlm.186. 

 
6
 Ibid  hlm.187. 

http://digilib.unila.ac.id/21058/15/BAB%20I.pdf
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Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Persyaratan Reksa Dana Syariah, POJK 

Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, 

POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan 

Efek Syariah Di Pasar Modal. Selain bebrapa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) terdapat fatwa yang juga mengatur mengenai Reksadana Syariah yaitu Fatwa 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Untuk Reksadana Syariah.  

 

Reksadana Syariah merupakan Reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau 

portofolio kedalam instrumen Syariah, seperti saham-saham yang tergabung dalam 

Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi Syariah, dan berbagai instrumen keuangan 

syariah lainnya
7
. Dalam pengelolaannya Reksadana Syariah menggunakan akad 

wakalah. Terdapat pengurangan serta penambahan terkait aturan sistem dalam 

Reksadana Syariah. Dalam Reksadana Syariah terdapat penambahan yaitu proses 

screening dan cleansing, adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas, serta 

dalam hal pengikatan memakai akad. Hal tersebut tidak ada sebelumnya dalam 

Reksadana Konvensional. Dan pengurangan yaitu dalam hal tujuan investasinya jika 

dalam Reksadana Konvensional mencari keuntungan yang tinggi, maka Reksadana 

Syariah lebih mementingkan SRI atau Socially Responsible Investment, serta dalam 

transaksi Reksadana Syariah harus terbebas dari unsur bunga (riba). 

 

                                                           
 

7
 Andrian Sutedi,Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Bedasarkan Prinsip 

Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 8. 
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Reksadana Syariah memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara 

pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar 

modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

15/POJK.04/2015  tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. 

 

Akad wakalah dimana pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa 

kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan 

tertentu.
8
 Akad wakalah di Reksadana Syariah, pernyataan Ijab dan Qabul harus 

dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 

dibatalkan secara sepihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator terus 

berkomitmen untuk mendorong industri Reksadana Syariah agar terus bertumbuh, hal 

ini terlihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.04/2015 

Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksadana Syariah. 

 

Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional memiliki landasan filosofi dan 

metode pengelolaan yang berbeda. Perbedaan pokok tentang Reksadana 

Konvensional dengan Reksadana Syariah terdapat pada screening process. Pada 

pengelolaan Reksadana Syariah terdapat screening process sebagai bagian dari proses 

alokasi aset. Reksadana Syariah hanya diperbolehkan melakukan penempatan pada 

saham-saham dan instrumen lain sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan Reksadana 

Syariah ini berdampak pada alokasi dan komposisi aset dalam portofolionya. 

                                                           
 

8
 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016) 

hlm.202. 
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Reksadana Syariah melakukan cleaning process yang bermaksud membersihkan dari 

pendapatan tidak halal dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan Reksadana 

Syariah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-perundangan di sektor 

Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Reksadana berbentuk 

perseroan bagi Reksadana Syariah berbentuk perseroan dan berbentuk Kontrak 

Investasi Kolektif bagi Reksadana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 

(KIK).
9
  

 

Seiring dengan perkembangannya Reksadana Syariah yang saat ini banyak diminati 

adalah Reksadana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Maka 

Reksadana yang paling banyak diterbitkan saat ini adalah Reksadana KIK. Reksadana 

yang dimiliki Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengandalkan akad menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang disebut sebagai 

“Kontrak Investasi Kolektif” (KIK)”.
10

 

 

Dalam akad KIK tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengikat 

pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk 

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk 

melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak 

Investasi Kolektif. Dalam kegiatan operasi Reksadana, Bank Kustodian akan 

                                                           
 

9
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan 

Persyaratan Reksadana Syariah. 

 
10

 Jeni Susyanti, Op.cit, hlm. 222. 



 7 

menerima instruksi dari Manajer Investasi untuk menyelesaikan kegiatan investasi 

yang diputuskan oleh Manajer Investasi.
11

 

 

Bagi masyarakat non-muslim mengikuti investasi Reksadana Syariah adalah pilihan 

yang tepat karena dengan berinvestasi dalam Reksadana Syariah terlihat keuntungan 

dari investasi. Jumlah produk Reksadana Syariah dan jumlah kelolaannya di 

Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini terlihat pada grafik ini.  

 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan  

 

Hingga Januari 2017 dana kelolaan Asset Under Management (AUM) Reksadana 

Syariah mencapai Rp15,94 triliun dan jumlah Reksadana Syariah ada sekitar 136 

produk dari berbagai jenis Reksadana. Bandingkan dengan kondisi pada 2010 dengan 

                                                           
 

11
Ibid. 
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produk sekitar 50 dan dana kelolaan hanya sekitar Rp5 triliun. Terjadi peningkatan 

dari sisi dana kelolaan maupun jumlah produk dalam 7 tahun terakhir.
12

 

 

Bedasarkan latar belakang diatas perkembangan Reksadana Syariah yang semakin 

pesat, dan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam skripsi dengan judul “ Pengelolaan Reksadana Kontrak 

Investasi Kolektif (KIK) Syariah di Indonesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 12

http://www.bareksa.com/id/text/2017/02/13/ada-akadnya-reksa-dana-syariah-bisa-jadi-

alternatif-berinvestasi-syari/14849/news di akses pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 16.00 WIB. 
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B. Rumusan Masalah  dan Ruang Lingkup 

 

 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah pembentukan Reksadana KIK Syariah di Indonesia? 

b. Bagaimanakah pengelolaan Reksadana KIK Syariah di Indonesia ? 

 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang Lingkup Keilmuan 

 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah pengaturan mengenai akad yang 

digunakan dalam Reksadana Syariah di Indonesia, pembentukan Reksadana Syariah 

KIK dan pengelolaan Reksadana Syariah di Indonesia. Bidang ilmu ini adalah hukum 

keperdataan, khususnya hukum pasar modal syariah 

b. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji akad apa saja yang dipakai dalam 

Reksadana Syariah, fatwa-fatwa mengenai pasar modal syariah terutama yang 

membahas tentang Reksadana Syariah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai Reksadana Syariah. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami dan menganalisis secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang: 

1) Untuk mengetahui pembentukan Reksadana KIK Syariah di Indonesia. 

2) Untuk mengetahui pengelolaan Reksadana KIK Syariah di Indonesia. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum pasar 

modal syariah melalui salah satu produknya yaitu Reksadana Syariah. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan, dapat bermanfaat bagi mahasiswa bagian 

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

b. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai Reksadana KIK Syariah di Indonesia;  

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Hukum Pasar Modal di Indonesia 

 

1. Pasar Modal  

 

a. Sejarah Hukum Pasar Modal 

 

 

Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa 

periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi 

dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi 

ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang 

dimaksud adalah sebagai berikut
13

 : 

1) Periode Permulaan (1878-1912)  

2) Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)  

3) Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)  

4) Periode Kebangkitan (1952-1977)  

5) Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)  

6) Periode Deregulasi (1987-1995)  

7) Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang)  

8) Periode Menyonsong Independensi Bapepam 

                                                           
 

13
M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2007), hlm. 62. 
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Untuk lebih jelas perkembangan dinamika pasar modal Indonesia akan ditinjau 

pada masing-masing periode
14

 :  

1) Periode Permulaan (1878-1992) 

Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke -19. 

Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel 

pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Berhubung bursa 

belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi 

resmi sehingga catatan resmi tentang transaksi tersebut tidak lengkap
15

. Menurut 

perkiraan, bahwa yang diperjualbelikan waktu itu adalah saham atau obligasi yang 

listing di bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor yang ada di Batavia, 

Surabaya, dan Semarang.
16

 Dengan demikian, karena belum ada bursa resmi, 

dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal 

Indonesia.
17

 

2) Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)  

Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum 

ada. Akhirnya pemerintahan kolonial Belanda mendirikan cabang amsterdamse 

Effectenbeurs di Batavia. Maka tanggal 14 Desember 1912 didirikan bursa efek 

tersebut, sehingga resmilah pada saat itu mulai beroperasi bursa efek pertama di 

Indonesia, yang menjadi penyelenggara bursa adalah Vereniging Voor dan 

Effectenhandel. Dengan tujuan untuk mendorong perekonomian dan menjaring 

dana-dana investor untuk membiayai industri perkebunan milik Belanda yang 

tumbuh pesat di Indonesia. Setelah berdirinya Bursa Efek Batavia, maka pada 

                                                           
 

14
Ibid. 

 
15

 Winarto, Jaso, ed., Pasar Modal Indonesia : Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi 

BEJ, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 4.   

 
16

 Ibid, Hlm. 5. 

 
17

M . Irsan Nasrudin, dkk., Op.cit., hlm. 63.    
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periode ini pada 11 Januari 1925 terbentuk Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 1 

Agustus 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang. 

3) Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) 

Dengan hadirnya 3 bursa efek sampai tahun 1952, kondisi perekonomian 

berkembang dengan cepat. Melihat perkembangan yang menggembirakan dan 

semarak itu, tiga bank besar milik belanda NHM, Escompto, dan NIHB ikut 

masuk bursa pada tahun 1928, sehingga anggota bursa resmi sampai tahun 1928 

menjadi 16 anggota. 

 

Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak, namun 

tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan 

pecahnya Perang Dunia II (PD II). Pada saat PD II, bursa efek di negeri Belanda 

tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh 

Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia. Keadaaan 

makin memburuk dan tidak memungkinkan lagi Bursa Efek Jakarta untuk 

beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 1940, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup. 

Bursa Efek Surabaya dan Semarang telah lebih dulu ditutup.
18

 

 

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

dikumandangkan ke seluruh pelosok negeri, tetapi keadaan ekonomi begitu buruk. 

Republik Indonesia yang baru merdeka berada dalam kondisi keuangan yang amat 

memprihatinkan, sementara di sisi lain, operasionalisasi pemerintahan tidak dapat 

ditunda. Kesulitan itu masih ditambah dengan persoalan moneter. Di tengah-

tengah masyarakat beredar tiga jenis mata uang yaitu, mata uang Republik, mata 

uang penjajahan Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Supaya roda 

                                                           
 

18
Ibid, hlm. 65. 
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pemerintahan dapat berjalan, pemerintah RI meminta persetujuan Badan Pekerja 

Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) untuk melakukan pencarian 

pinjaman nasional. Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1946, pinjaman dari 

masyarakat mulai dihimpun.
19

 

 

Berdasarkan alasan itu, pada tahun 1947 pemerintah berencana untuk membuka 

kembali Bursa Efek Jakarta. Akan tetapi, rencana ini tertunda karena terhambat 

oleh situasi ekonomi yang memburuk. Sejak penyerahan kedaulatan kepada 

pemerintah RI oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, beban utang luar negeri 

dan dalam negeri kian membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat 

besar.
20

 Keadaan tersebut membuat pemerintah Indonesia memprioritaskan 

pembukaan kembali Bursa Efek Jakarta dalam program kerjanya, agar masyarakat 

tidak dirugikan. Untuk menunjang maksud itu, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 13. Tahun 1953 yang kemudian 

ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 yang mengatur tentang 

Bursa Efek. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 

289737/UU tanggal 1 November 1951 penyelenggaraan bursa diserahkan kepada 

Perserikatan Uang dan Efek-efek (PPUE). Bank Indonesia (BI) ditunjuk sebagai 

penasihat dan selanjutnya dipilih pengurus.
21

 

4) Periode Kebangkitan (1952-1976) 

Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum PPUE, Bursa 

Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Sumitro 

Djojohadikusumo. Perdagangan efek batu dimulai pada 4 juni 1952. Operasional 

bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE yang beranggotakan beberapa bank 
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Ibid hlm 66. 

 
20

 Winarto, Op.cit., hlm. 12. 

 
21

 M . Irsan Nasrudin, dkk, Op.cit., hlm. 66-67. 
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negara, bank swasta nasional, dan para pialang efek.
22

 Selanjutnya, pada tanggal 

26 September 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah pasar modal Indonesia, 

ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yang kemudian 

ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa.
23

 

 

Kemudian kondisi ini diperparah dengan adanya sengketa Irian Barat dengan 

Belanda (1962) dan tingginya inflasi menjelang akhir pemerintahan Orde Lama 

(1966) yang mencapai 650%. Keadaan itu mengguncangkan sendi perekonomian 

dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap pasar modal. Akibatnya, 

Bursa Efek Jakarta ditutup dengan sendirinya. Kondisi ini berlangsung sampai 

tahun 1977. 

5) Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) 

Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan pasar 

modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah Orde Lama 

yang menolak modal asing dalam kebijakan nasionalisasi. Setelah pemerintahan 

berganti kepada Pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi 

Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia Barat. Pemerintahan Orde Baru 

segera mencanangkan pembangunan ekonomi secara sistematis dengan pola target 

lima tahunan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Barat untuk 

membangun. Pertumbuhan mulai, perekonomian bergerak. Pemerintah pun 

berencana mengaktifkan kembali pasar modal.
24

 

 

Akhirnya pada tanggal 10 agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar 

modal di zaman Orde Baru. Unsur menonjol pada saat awal pengaktifan kembali 
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pasar modal adalah asas pemerataan kepemilikan saham kepada masyarakat luas, 

agar saham suatu perusahaan tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang 

tertentu. 

6) Periode Deregulasi (1987-1995) 

Hambatan-hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal telah disadari 

pemerintah. Pemerintah melakukan perombakan peraturan yang nyata-nyata 

menghambat minat perusahaan untuk masuk pasar modal dan investor untuk 

melakukan investasi pada pasar modal Indonesia. Pada tahun 1987, sejalan 

dengan perkembangan ekonomi dan semakin besarnya kebutuhan dana untuk 

menggerakkan roda perekonomian, pemerintah meluncurkan sejumlah paket 

deregulasi dan kebijakan penting di bidang pasar modal. Deregulasi pada intinya 

adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk 

masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor.
25

 

7) Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang) 

Dampak postitif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan kepercayaan investor 

dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak kepercayaan itu ditandai 

dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tentang 

Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang 

ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena 

mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional.
26

 

 

Undang-undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada beberapa 
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keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam 

yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan. 

 

Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah 

diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas kepada Bapepam selaku 

badan pengawas. Undang-undang ini dengan tegas mengamanatkan kepada 

Bapepam untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap 

kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal. Selain itu, Bapepam merupakan Self 

Regulation Organization (SRO) yang menjadikan Bapepam mudah untuk 

bergerak dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum. 

8) Periode Menyongsong Independensi Bapepam 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam 

bertugas untuk mencipatakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta 

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam mempunyai 17 

kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal yang secara sederhana dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu 

kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Untuk 

mengefektifkan independensi Bapepam menjadi suatu hal yang amat penting 

untuk menegakkan hukum secara konsisten, imparsial, dan adil. Posisi struktural 

Bapepam sebagai badan yang berada di bawah Departemen Keuangan menjadi 

titik perhatian. 

 

Saat ini posisi struktural Bapepam membuka peluang pihak-pihak lain untuk 

melakukan intervensi demi kepentingan lain di luar soal penegakan hukum yang 

konsisten, tegas, adil dan imparsial. Dengan demikian kinerja dan wibawa 

Bapepam akan lebih terjaga lagi. Persiapan menuju independensi Bapepam harus 
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segera dilaksanakan, karena dasar hukum untuk mengimplementasikannya sudah 

ada, yaitu : 

a. Amanat GBHN (1999-2004) Bab IV huruf b angka 8. Mengembangkan pasar 

modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan 

perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional yang diawasi 

oleh lembaga independen.  

b. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Penjelasan Pasal 34. 

Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan 

pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan 

lainnya, yaitu asuransi, dana pensiun, sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan 

badan-badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan dana masyarakat. 

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, 

kedudukannya berada di luar kendali pemerintah serta berkewajiban 

menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan 

Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat( DPR).  

c. Amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah 

diselesaikan oleh Panitia Khusus DPR RI. Hasil amandemen tersebut 

menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sudah terbentuk 

selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. 

 

b. Pengertian Pasar Modal 

 

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang 

memperjualbelikan  berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik 

dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan 
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swasta.
27

 Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan 

dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek.
28

 

 

c. Struktur Kelembagaan Pasar Modal 

 

1. Badan Pengawas Pasar modal 

 

Badan pengawas pasar modal atau yang lebih populer dengan sebutan Bapepam 

adalah sebuah badan pemerintah yang berada dibawah Menteri keuangan 

Republik Indonesia.
29

 Bapepam merupakan lembaga yang bertanggung jawab 

dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari –hari kegiatan 

pasar modal. Dengan demikian Bapepam dapat dikatan sebagai hulu dari semua 

kegiatan di pasar modal, karena dari siniliah permulaan dari kegiatan di pasar 

modal.
30

 

 

Mengawasi kualitas keterbukaan emiten dengan cara memperhatikan  

kelengkapan, kecukupan, objektifitas, kemudahan untuk dimengerti , kejelasan 

berkaitan dengan dokumen pernyataan pendaftaran Bapepam sama sekali tidak 

memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan saham yang 

ditawarkan. (Pasal. 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 
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 Ibid, hlm. 13. 

 
28

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13. 

 
29

Fungsi dan wewenang BAPEPAM kemudian dialihkan pada OJK. Otoritas Jasa 

Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 

2011tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

 
30

Rizky Agung Dwi Putra, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perdagangan Saham Bursa 

Efek, SKRIPSI, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm.24. 
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"Bapepam tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek 

ini“) 
31

 

 

2. Bursa Efek Dan Lembaga Yang Terkait 

a. Sejarah dan Pengertian Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar 

modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada 

tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.
32

 

 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. 

 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 

1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring 

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut: 

[Desember 1912] 
Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

Pemerintah Hindia Belanda 
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http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/TEXT-2003-HAND-OUT-BAB-I-

II-III-IV.pdf di akses pada tanggal 26 November 2016. 

 
32

http://www.idx.co.id di akses pada tanggal 16 Februari 2017 17.00 WIB. 

http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/TEXT-2003-HAND-OUT-BAB-I-II-III-IV.pdf
http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/TEXT-2003-HAND-OUT-BAB-I-II-III-IV.pdf
http://www.idx.co.id/
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[1914 – 1918] Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I 

[1925 – 1942] Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan 

Bursa Efek di Semarang dan Surabaya 

[Awal tahun 

1939] 

Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup 

[1942 – 1952] Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang 

Dunia II 

[1956] Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek 

semakin tidak aktif 

[1956 – 1977] Perdagangan di Bursa Efek vakum 

[10Agustus 1977] 

Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana 

Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga 

ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai 

emiten pertama 

[1977 – 1987] 

Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten 

hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih 

instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar 

Modal 

[1987] 

Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 

(PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi 

perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan 

investor asing menanamkan modal di Indonesia 

[1988 – 1990] 

Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas 

bursa terlihat meningkat 

[2 Juni 1988] 

Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek 

(PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan 

dealer 

[Desember 1988] 

Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go 

public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi 

pertumbuhan pasar modal 

[16 Juni 1989] 

Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 

Surabaya 

[13 Juli 1992] 

Swastanisasi BEJ. Bapepam berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai 

HUT BEJ 

[22 Mei 1995] 

Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading 

Systems) 

[10November 

1995] 

Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai 
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diberlakukan mulai Januari 1996 

[1995] 
Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek 

Surabaya 

[2000] 
Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) 

mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia 

[2002] 
BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh 

(remote trading) 

[2007] 

Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEJ)dan berubah nama menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

[02 Maret 2009] 
Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa 

Efek Indonesia: JATS-NextG 

 

 

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan 

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
33

 

 

b. Tujuan Dan Kewajiban Bursa Efek Indonesia 

Tujuan pendirian BEI : menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal 

Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien
34

 maka Bursa Efek wajib menyediakan 

sarana pendukung. Sarana pendukung untuk perdagangan telah menggunakan 

komputerisasi, papan elektronik menyampaikan data yang terkomputerisasi. 

Fasilitas perdagangan dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat. Bursa Efek 

juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa 

efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam 

jumlah yang besar. 

Kewajiban BEI : 

1) BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. 

2) BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan 

perdagangan. 
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M . Irsan Nasrudin, dkk, Op.cit., hlm. 125.  
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 Jeni Susyanti, Op.Cit,  hlm. 217. 
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3) BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan 

pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya 

serta terhadap kegiatan Bursa Efek. 

4) BEI bekerjasama dengan DSN-MUI dalam mengembangkan investasi 

syariah di pasar modal syariah. 

 

c. Tugas Dan Wewenang Bursa Efek Indonesia 

Tugas Bursa Efek yaitu bedasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal  Bursa Efek mempunyai tugas pengawasan yang 

dilakukan oleh satuan pemeriksaan yang berwenang untuk melakukan inspeksi 

pemeriksaan kepala anggota bursa, yaitu perusahaan efek yang diduga atau 

dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang 

diwajibkan pasar.
35

 

 

Kewenangan Bursa Efek : sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh 

Undang-Undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa 

efek, dimana hal itu merupakan cerminan dan fungsinya sebagai Self Regulatory 

Organization (SRO). Dalam menjalankan pengawasan pasar eperti yang telah 

diuraikan, bursa efek dapat menempuh dua cara yaitu
36

 : 

1) Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan 

atau keuangan anggota bursa. 

2) Melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor transaksi 

setiap saat di lantai bursa.  
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 M . Irsan Nasrudin, dkk, Op.cit, hlm. 126. 
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Ibid,hlm. 125-126.   
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3. Lembaga Kliring Dan Penjaminan (LKP) Dan Lembaga Penyimpanan 

Dan Penyelesaian (LPP).  

Penjelasan atas Pasal 13 ayat 1 Undang–undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, 

menyatakan bahwa kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya 

merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian 

transaksi bursa. Tujuan pendirian dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) 

adalah untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi 

bursa yang teratur, wajar dan efisien.  

 

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang 

mereka lakukan, sehingga mereka megetahui hak dan kewajiban masing-masing. 

Salah satu tugas penting dari LKP adalah menjalankan fungsi penjaminan dalam 

penyelesaian transaksi bursa. 

 

Sedangkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) melaksanakan fungsi 

menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian. Kustodian sendiri adalah 

lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan jasa penitipan efek 

dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima 

dividen, bunga dan hak–hak lain, meyelesaikan transaksi efek dan mewakili 

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya 

 

Dari definisi kustodian yang demikian maka LPP adalah lembaga yang berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan atau penitipan efek dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan efek tersebut. Dari uraian diatas dapatlah kita lihat kedua 

lembaga ini (LPP dan LKP) adalah lembaga yang menjalankan fungsi untuk 
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menentukan dan menyelesaikan segala hak dan kewajiban dari pihak–pihak yang 

melakukan transaksi di bursa efek. Selain itu LPP berfungsi juga untuk 

memastikan bahwa hak dan kewajiban bagi pihak–pihak yang bertransaksi juga 

terpenuhi. 

 

4. Emiten  

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek 

yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan 

tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat 

berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau 

kelompok yang terorganisasi.
37

 

 

Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak 

Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 

 

5. Investor 

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. 

Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah 

keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah 

investor domestik dan asing, perorangan, dan institusi yang mempunyai 

karakteristik masing-masing.
38
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http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-danPerusahaanPublik.aspx    

diakses pada tanggal 26 November 2016. 
38

M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, Op.cit, hlm.165-166. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-danPerusahaanPublik.aspx
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6. Lembaga-lembaga Penunjang Pasar Modal 

a) Biro Administrasi Efek 

Yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek (BAE) adalah 

perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Biro 

Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang bedasarkan kontrak dengan 

emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang 

berkaitan dengan efek. Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan 

kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek. 

b) Kustodian 

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang 

berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan hak-hak 

lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang 

menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai 

kustodian adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek 

atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam. 

c) Wali Amanat (Trustee) 

Undang–undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 50 menyebutkan 

kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan 

pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Wali 

amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat 

utang. Jasa wali amanat diperlukan pada emisi obligasi (pengakuan utang). 

d) Penasihat Investasi 

Penasihat Investasi (PI) adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain 

mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 
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e) Pemeringkat Efek 

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan 

Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan 

peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek 

wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK. 

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan 

secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa 

Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam pemberian Peringkat.
39

 

 

d. Sumber Hukum  

Sumber hukum utama yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan dari 

industri pasar modal adalah Undang–undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP ini mencabut keberlakuan Kepres Nomor 53 

Tahun 1990 tentang Pasar Modal), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta selebihnya adalah 

peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 
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http://www.ojk.go.id/PemeringkatEfek/bottom.htmdi akses pada tanggal 26 November 

2016. 

http://www.ojk.go.id/PemeringkatEfek/bottom.htm
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2. Pasar Modal Syariah 

 

a. Sejarah Pasar Modal Syariah  

 

Pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 BAPEPAM bersama Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) meluncurkan Pasar Modal Syariah. Bapepam membuat Nota 

Kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) berkenaan dengan pembentukan pasar modal yang berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Upaya itu dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman 

antara DSN-MUI dengan Self Regulatory Organization (SRO). DSN-MUI telah 

mengeluarkan Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman Investasi 

untuk Reksadana Syariah. Fatwa itu memberikan pedoman tentang jenis saham 

yang tidak boleh menjadi wahana investasi bagi Reksadana Syariah. 

 

Sejak diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah 

hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran 

Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. 

Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment 

Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII)
40

 pada tanggal 3 Juli 2000 

yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara 

syariah.  

 

Pasar Modal Syariah dalam bentuk indeks Islam telah dimulai saat dikeluarkannya 

Equity Fund pertama,The Amana Fund yang didirikan Juni 1986 oleh The North 

American Islamic Trust dan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) 

diluncurkan Februari 1999 merupakan bagian dari Dow Jones Global Indexes 

secara keseluruhan. 
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b. Pengertian Pasar Modal Syariah 

 

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal Syariah dapat diartikan 

sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang–

undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang tidak 

bertentangan dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, pasar modal Syariah 

bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. 

Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan 

pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar 

Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Syariah. 

 

c. Dasar Hukum 

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang 

menerapkan prinsip-prinsip Syariah juga mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Bursa dan lain-lain). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pasar modal 

di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal Syariah, 

sebagai berikut:
41

 

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Tentang 

 Penerbitan Dan Persyaratan Reksadana Syariah. 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang 

 Akad  Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah. 
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 http://www.ojk.go.id  di akses pada tanggal 26 November 2016. 
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3. Instrumen Pasar Modal di Indonesia 

 

a. Instrumen Pasar Modal Konvensional 

 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) 

yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat 

pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, 

tanda bukti utang, rights, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap 

instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. Sifat efek yang 

diperdagangkan di pasar modal (Bursa Efek) biasanya berjangka waktu panjang.
42

 

1. Saham  

Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada 

suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di Bursa Efek. Saham tersebut 

dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya dapat 

dibedakan antara saham biasa (common stocks) dan saham preferen (preferred 

stocks). 

2. Obligasi  

Obligasi atau bonds adalah bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung 

yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan 

pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo. 

3. Reksadana 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksadana 

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer 

Investasi. Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam Reksadana, 

yaitu: adanya kumpulan dana masyarakat atau pool of funds, investasi dalam 
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http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/94/jbptppolban-gdl-annisanurr-4688-3-bab2--

5.pdf Hlm.17di akses pada tanggal 26 November 2016. 

http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/94/jbptppolban-gdl-annisanurr-4688-3-bab2--5.pdf
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bentuk portofolio efek, dan Manajer Investasi sebagai pengelola dana (Penawaran 

Terbatas). 

 

Penawaran terbatas atau Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas 

kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek 

terlebih dahulu. Penawaran umum berarti memberikan tawaran kepada publik 

untuk membeli saham, sedangkan makna terbatas adalah bahwa penawaran umum 

ditujukan kepada pemegang saham lama. Jadi, kegiatan yang dilakukan 

perusahaan adalah penerbitan hak memegang saham terlebih dahulu. 

4. Waran  

Waran atau warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, yang 

memberikan hak kepada pedagang efek untuk memesan saham dari perusahaan 

tersebut pada harga tertentu, dengan jangka waktu enam bulan atau lebih. 

 

b. Instrumen Pasar Modal Syariah 

pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah 

adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan, maupun cara 

penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran 

Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Secara 

umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di 

pasar modal.
43
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http://repository.iainbanten.ac.id/29/7/Skripsi%20BAB%202%20intan%20N.pdf 

diakses pada tanggal 26 November 2016. 
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Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah di Indonesia adalah : 

1. Saham Syariah
44

 

Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang 

atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti 

tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah go 

publik. Melalui pembelian saham dalam jumlah tertentu, pihak pemegang saham 

(stakeholder) memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi hasil dan risiko dengan 

para pengusaha, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan 

mengambil alih kepemilikian perusahaan. 

2. Obligasi Syariah 

Obligasi syariah merupakan surat pengkuan kerjasama yang memiliki ruang 

lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan hutang. 

Keragaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan. Seperti 

akad mudharabah, murabahah, salam, istishna dan ijarah.  

3. Reksadana Syariah 

Reksadana Syariah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan 

prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara Bank Kustodian sebagai 

pemilik harta (shalib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula 

pengelolaan dana investasi sebagai wakil shalib al-mal, maupun antara Manajer 

Investasi sebagai wakil shalib al-mal dengan pemegang unit penyertaan. 

4. Efek Beragun Aset Syariah 

Efek Beragun Aset (EBA) Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak 

Investasi Kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan 
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berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul 

dikemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek 

bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau 

arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) 

Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu (HMETD) memastikan bahwa kehalalan investasi dipasar modal 

tidak hanya berhenti pada instrumen efek bernama saham saja, tetapi juga pada 

produk derivatifnya. Produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan  

kriteria DSN adalah (HMETD). Produk yang bersifat hak dan melekat dengan 

produk induknya itu menjadi produk investasi yang sudah memenuhi kriteria 

DSN. 

6. Warran Syariah 

Fatwa DSN-MUI Nomor : 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Warran syariah pada 

tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak 

hanya berhenti pada produk derivatifnya. Berdasarkan fatwa pengalihan saham 

imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan untuk mengalihkan 

kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan 
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4. Pemisahan Pasar Modal Konvensional dengan Pasar Modal Syariah 

Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional 

tidak jauh berbeda. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional 

dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme 

transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai 

indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus 

memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konsep pasar modal syariah 

disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan 

yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari 

unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai 

praktik spekulasi.
45
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B. Tinjauan Umum Reksadana 

1. Reksadana Konvensional 

a. Pengertian Reksadana 

 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1, 

angka (27) : 

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh 

Manajer Investasi” 

Kegiatan dari perusahaan investasi Reksadana ini adalah dengan cara mengelola 

uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor 

perorangan yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik 

di pasar modal, pasar uang, maupun properti
46

. 

b. Bentuk Hukum Reksadana 

 

Adapun bentuk hukum Reksadana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bentuk hukum Reksadana terdiri dari: 

1) Reksadana berbentuk Perseroan  

“Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan 

selanjutnya dana dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai 

jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang” (penjelasan pasal 

18 ayat 1 huruf (a). Reksadana berbentuk perseroan merupakan badan hukum 
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tersendiri yang berarti beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (PT) dengan 

kegiatan semata-mata hanya Reksadana.
47

 

2) ReksadanaKontrak Investasi Kolektif (KIK)  

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK adalah: “Kontrak 

antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit 

Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola 

portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk 

melaksanakan penitipan kolektif’ (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf (b). Reksadana 

Kontrak Investasi Kolektif beroperasi berdasarkan kontrak yang dibuat oleh 

Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Investor secara kolektif 

mempercayakan dana yang dimilikinya untuk dikelola oleh Manajer Investasi.
48

 

c. Karakteristik Reksadana 

1) Reksadana Terbuka (Open-end).  

Reksadana ini dimaksudkan bahwa Manajer Investasi selalu siap untuk membeli 

kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor 

tersebut ingin menjualnya, sesuai dengan nilai aktiva bersih per-saham atau per 

unit.
49

 Reksadana yang dapat dijual kembali kepada Perusahaan Manajemen 

Investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di Bursa 

                                                           
 

47
Chaidir Iswanaji,2016,Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana 

Konvensional Ditinjau Berdasarkan Tingkat Risk And Return, Media Ekonomi Dan Manajemen 

Vol. 31 No. 2 Juli 2016 hlm. 114. 

 
48

Ibid. 

 
49

Aini Masruroh, Op.Cit hlm. 86. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek


 
 

37 

efek. Harga jualnya biasanya sama dengan Nilai Aktiva Bersihnya. Sebagian 

besar Reksadana yang ada saat ini adalah merupakan Reksadana terbuka.
50

. 

2) Reksadana Tertutup (Closed-end). 

Reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen 

investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan Reksadana tertutup hanya dapat 

dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa 

Efek. Harga jualnya bisa diatas atau dibawah Nilai Aktiva Bersihnya. Pada 

Reksadana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, maka dapat langsung 

menjualnya ke Bursa bukan lagi ke Manajer Investasi. Harga yang terbentuk di 

Bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi.
51

. 

d. Jenis-jenis Reksadana 

Memahami jenis-jenis Reksadana merupakan hal yang sangat penting bagi calon 

investor, karena setiap jenis Reksadana memiliki karakteristik, tingkat return dan 

tingkat risiko yang berbeda. 

1) Reksadana Saham. 

Reksadana saham adalah Reksadana yang melakukan investasi sekurang-

kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas 

(saham). Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi 

berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. 

Reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling 

besar demikian juga dengan risikonya. 
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2) Reksadana Pendapatan Tetap.  

Reksadana pendapatan tetap adalah Reksadana yang melakukan investasi 

sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat 

hutang, seperti obligasi. Risiko investasi yang lebih tinggi dari Reksadana pasar 

uang membuat nilai return bagi Reksadana jenis ini juga lebih tinggi, tapi tetap 

lebih rendah daripada Reksadana campuran atau saham. 

3) Reksadana Pasar Uang.  

Reksadana pasar uang adalah Reksadana yang melakukan investasi 100% pada 

efek pasar uang yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari satu tahun. 

Reksadana pasar uang merupakan Reksadana yang memiliki risiko terendah 

namun juga memberikan return yang terbatas. 

4) Reksadana Campuran.  

Reksadana campuran adalah Reksadana yang melakukan investasi dalam efek 

ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori 

Reksadana pendapatan tetap dan Reksadana saham. Potensi hasil dan risiko 

Reksadana campuran secara teoritis dapat lebih besar dari Reksadana pendapatan 

tetap namun lebih kecil dari Reksadana saham. 
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2. Reksadana Syariah 

 

a. Pengertian Reksadana Syariah 

Reksadana Syariah adalah Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan 

investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana Syariah, misalnya tidak 

menginvestasikan pada usaha dari saham-saham atau obligasi dari perusahaan 

yang pengelolaaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti 

pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan 

tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis 

hiburan yang berbau maksiat.
52

 

 

b. Tujuan Reksadana Syariah 

Reksadana Syariah merupakan intermediaries yang membantu surplus unit 

melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Reksadana Syariah ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi 

dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

religius, yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.
53

 

 

c. Dasar Hukum Reksadana Syariah 

Dasar hukum Reksadana yang telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang 

seperti di atas cukup banyak, namun sayangnya belum ada produk legislasi yang 

secara khusus mendasari operasional Reksadana Syariah di Indonesia. Meski 

demikian, sudah ada aturan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yaitu:
54
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No No. Peraturan Judul 

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal 

2 POJK Nomor 15/POJK.04/2015 

Penerapan Prinsip Syariah Di 

Pasar Modal  

3 
POJK Nomor 19/POJK.04/2015 

Penerbitan Dan Persyaratan 

Reksadana Syariah 

4 POJK Nomor 53/POJK.04/2015 

Akad Yang Digunakan Dalam 

Penerbitan Efek Syariah Di 

Pasar Modal 

 

Ditambah fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Reksadana dan Pasar Modal Syariah, 

ialah: 

1 Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi 

untuk Reksadana Syariah. 

2 Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 

Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal. 

3 Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) Syariah. 

4 Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah. 

5 Serta fatwa-fatwa terkait akad-akad yang digunakan dalam operasional 

Reksadana Syariah, ialah Mudhârabah, dan Wakâlah. 
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d. Jenis-Jenis Reksadana Syariah 

Produk-produk yang dikeluarkan Reksadana tentunya akan bervariasi. Di dalam 

Reksadana, dapat dibedakan satu dengan yang lainnya bedasarkan pada pemilihan 

jenis dan komposisi efek dalam portofolio investasi, atau sering disebut sebagai 

aplikasi aset, dan menurut strategi investasi yang dipilih oleh manager investasi. 

Kedua hal inilah yang menjadi inti atau isi prospektus. 

 

Mengingat perbedaan jenis akan mempengaruhi karakteristik hasil risiko suatu 

Reksadana, maka manager investasi yang baik harus memahami kebutuhan 

pemodal sebelum mendirikan Reksadana. Hal yang paling penting adalah, bahwa 

Reksadana tersebut harus mampu menyajikan produk dengan berbagai jenis. 

Jenis-jenis Reksadana Syariah dapat dikembangkan menjadi
55

 : 

1. Reksadana Pendapatan Tetap-Tanpa unsur saham 

Reksadana Pendapatan Tetap-Tanpa unsur saham adalah Reksadana yang 

mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal 

modal dan pendapatan yang tetap. Reksadana ini dapat dengan mudah 

mempertahankan nilai awal modal karena tidak memiliki risiko kerugian 

yang umumnya dapat ditimbun oleh efek saham. Namun Reksadana ini sulit 

untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga pinjaman. 

2. Reksadana Pendapatan Tetap-Dengan unsur saham 

Reksadana Pendapatan Tetap-Dengan unsur saham yaitu Reksadana yang 

apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% 

dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam efek saham dan sisanya dapat 

diinvestasikan (seluruhnya atau sebagian) dalam efek hutang. Karena dapat 
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memiliki saham yang secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi, 

Reksadana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak berkeberatan untuk 

menanggung risiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal 

untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang cukup besar 

dibandingkan dengan bagi hasil investasi di deposito. 

3. Reksadana Saham 

Reksadana saham adalah Reksadana yang disebut juga Reksadana ekuitas. 

Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% persen dari 

asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Mengingat investasi di saham 

memiliki karakteristik risiko hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

investasi efek hutang atau pasar uang, maka Reksadana saham dalam jangka 

panjang secara teratur menyisihkan pendapatan sebagai sumber daya 

investasi. Reksadana Syariah hanya akan membeli efek yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang mengikuti syariah Islam.  

4. Reksadana Campuran 

Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset 

sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan 

mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas 

obligasi. Dengan demikian, bila nilai dana sedang tinggi, maka pasar modal 

umumnya lesu dan harga saham cenderung menurun. Sebaliknya, bila biaya 

pemakaian biaya dana sedang rendah, maka pasar modal umumnya akan 

bergairah dan harga saham cenderung meningkat. 
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e. Bentuk Hukum Reksadana Syariah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 

18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan Reksadana berbentuk 

Kontrak Investasi Kolektif (KIK). 

 

1. Reksadana berbentuk Perseroan (Investemet companies) 

Suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak 

berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, 

yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksadana berbentuk 

perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu Reksadana 

terbuka (open end foud) dan Reksadana tertutup (close end foud). Adapun ciri 

dari Reksadana bentuk perseroan ini adalah
56

: 

1) Badan hukum berbentuk PT 

2) Pengelolaan kekayaan Reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi 

perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk. 

3) Penyimpanan kekayaan Reksadana didasarkan pada kontrak antara 

Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. 

2. Kontrak Investasi Kolektif (Unit Investement Trust) 

Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga 

mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini 

Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan 

Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan 

administrasi investasi. 
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Karakteristik dari Reksadana Kontrak Investasi Kolektif adalah
57

: 

1) Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang 

membeli. 

2) Unit penyertaan tidak tercatat di bursa 

3) Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada 

Manajer Investasi (MI) yang mengelola. 

4) Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan 

dibebankan pada kekayaan Reksadana. 

Harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih 

(NAB) perunit dihitung oleh Bank Kustodian secara harian. 

 

f. Prinsip-Prinsip Dalam Reksadana Syariah 

a. kebijakan investasi tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. 

b. adanya tambahan “ Syariah” pada Reksadana yang diterbitkan. 

c. hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal 

d. Bank Kustodian wajib menolak instruksi menajer investasi dalam hal 

pembelian efek tidak Syariah. 

e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib tanggung renteng membeli efek 

yang tidak Syariah, atas tindakan keduanya memasukkan efek tersebut dalam 

Reksadana.  

 

g. Faktor-Faktor Risiko Utama Dalam Reksadana Syariah 

Sebuah instrumen Investasi apapun bentuknya masing-masing memiliki 

keunggulan di samping kelemahan yang melekat pada instrumen dimaksud. Untuk 

itu, maka perlu diketahui keuntungan atau manfaat dan kelemahan terkait dengan 
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risiko, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah konkrit untuk meminimalisir 

risiko-risiko yang berpotensi mendatangkan kerugian secara finansial.
58

 

 

Seperti halnya dengan Reksadana Konvensional, Reksadana Syariah juga 

memiliki beberapa keunggulan di samping juga kelemahan yang perlu diketahui 

oleh investor atau calon investor. Adapun yang menjadi keunggulan dari 

Reksadana Syariah, antara lain yaitu
59

 : 

1) Reksadana Syariah dikelola secara Risk Managable. Dalam konsep 

pengelolaan ini, tingkat risiko kerugian atau keuntungan yang ada akan 

dikelola secara maksimal.  

2) Memenuhi segmentasi pasar untuk investor berbasis syariah. Dengan 

munculnya Reksadana Syariah, berarti kebutuhan sebagian Investor 

terpenuhi. Potensi segmen Investor pada Pasar Modal dan Perbankan Syariah 

di Indonesia diperkirakan mempunyai jumlah yang cukup besar. Ini 

merupakan target pemasaran produk Reksadana Syariah yang diperkirakan 

akan berkembang pesat.  

 

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari Reksadana Syariah yang perlu 

diantisipasi dan dipikirkan jalan keluarnya, antara lain yaitu :  

1) Pendapatan tidak bisa melonjak tinggi akan tetapi cenderung stabil, artinya 

dengan konsep pembagian hasil, Investor tidak bisa mengharapkan 

pendapatannya bisa melonjak tinggi. Dengan adanya konsep Syariah, 
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keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-

masing pihak.  

2) Keterbatasan investasi yang dapat dilakukan oleh Manajer Investasi pada 

Reksadana Syariah adalah karena minimnya jenis produk syariah. Bahwa 

dengan konsep syariah yang ketat, tidak banyak produk investasi dari Emiten 

yang bisa digolongkan ke dalam produk Pasar Modal Syariah. Oleh karena 

itu, Manajer Investasi Reksadana Syariah tidak bisa leluasa untuk melakukan 

Investasi dalam berbagai jenis saham atau obligasi yang bukan masuk dalam 

kelompok syariah. 

3) Aturan syariah yang jelas dan cukup ketat membuat terbatasnya jumlah 

Emiten yang akan menerbitkan Efek Syariah. Kelemahan ini merupakan 

penyebab jumlah produk Pasar Modal Syariah sangat terbatas. Dengan 

terbatasnya jumlah emiten yang bisa menerbitkan instrumen Pasar Modal 

Syariah, akan terbatas pula jumlah Investasi Syariah.  

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai 

peluang keuntungan, Reksadana pun mengandung peluang risiko antara lain
60

 : 

a) Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan 

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham,sukuk,dan surat 

beharga syariah lainnya) yang masuk dalam portofolio Reksadana tersebut. Ini 

berkaitan dengan kemampuan Manajer Investasi Reksadana dalam mengelola 

dananya. 
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b) Risiko Likuiditas 

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika 

sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas 

sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara 

bersamaan dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana 

tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan Reksadana yang sifatnya terbuka 

(open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai Redemption effect. 

c) Risiko Wanprestasi 

Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan 

Reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul 

ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksadana tersebut 

tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai 

pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi 

dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksadana, pialang, 

Bank Kustodian , agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan 

penurunan NAB atau (nilai aktiva bersih) Reksadana. 

d) Risiko Politik dan Ekonomi 

Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang 

berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya 

membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu Reksadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 

C. Hukum Perjanjian 

 

 

1. Perjanjian 

 

Perjanjian dalam KUHPdt diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, 

Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPdt memberikan 

rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih”. 

 

Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang 

memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan 

persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya 

seperangkat kewajiban Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua 

dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan 

perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek 

hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan 

syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat 

diakui dan memiliki akibat hukum (legally conclued contract). Menurut ketentuan 

pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada 

setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
61

 

 

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang 

ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak 
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yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. 

Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak 

mengakuinya dan timbul sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan 

akan membatalkan dan menyatakan perjanjian itu batal. 

 

a) Persetujuan Kehendak 

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan 

persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. 

Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan 

menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan,kekhilafan satu sama lain. 

Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak 

mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga 

dikehendaki pihak yang lainnya. Persetujuannya itu sudah final dan tidak lagi 

tawar-menawar. 

 

b) Kewenangan (kecakapan) 

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang 

melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang 

bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah 

berumur 21 tahun penuh; walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah 

kawin; sehat akal (tidak gila); tidak di bawah pengampuan, dan memiliki surat 

kuasa apabila ,mewakili pihak lain. 

 

c) Objek (Prestasi) Tertentu 

Unsur objek (prestasi) tertentu dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu 
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perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan tertentu; suatu objek tertentu 

atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. 

Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan 

mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan 

kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, 

sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (nietig, void) 

 

d) Tujuan Perjanjian 

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat 

halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (pasal 

1337 KUHPdt). Kausa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt bukan sebab yang 

mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri 

menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak. Undang-undang tidak 

memperdulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian 

tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan 

yang hendak dicapai pihak-pihak itu. 

 

e) Akibat Hukum Perjanjian Sah   

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat dengan sah dan 

mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak –pihak yang membuatnya, 

tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik. 
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3. Pelaksanaan Perjanjian 

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memnuhi kewajiban 

dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai 

tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna 

dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.
62

 

 

Pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya selalu berupa pemenuhan kewajiban 

dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak. Kewajiban 

diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban 

pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas 

terhadap kewajiban pokok. Dengan perkataan lain kewajiban pokok bersifat 

fundamental essencial, sedangkan kewajiban pelengkap bersifat formal 

procedural. 

 

4. Asas-Asas Perjanjian Menurut Hukum Islam  

Asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian (akad) dalam hukum Islam adalah 

sebagai berikut:
63

 

a. Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibāhah) 

 Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara 

umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu itu 

boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan 

kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, 

untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk - bentuk ibadah yang 

sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah. Orang tidak 

dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi 
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SAW, bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi 

SAW itu disebut bid’ah dan tidak sah hukumnya. Sebaliknya, dalam tindakan-

tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah 

dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan 

dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka hal ini berarti bahwa 

tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan 

khusus mengenai tindakan tersebut.  

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyah at-Ta’aqud)  

Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat 

dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan 

memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 

kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil. Namun 

demikian, dilingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan 

pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nash-nash al-Qur’an dan 

sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum 

Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan 

konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah 

dalam muamalat.  

c. Asas Konsensualisme  

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup 

dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya 

formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-



 
 

53 

perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan 

asas konsensualisme dalam firman Allah yang berbunyi: 
64

 

                    

    

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu 

dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara 

tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu “ 

(an-Nisa’: 29)  

Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik itu 

diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepekatan antara kedua belah 

pihak. Ibnu Taimiyyah juga menegaskan bahwa, Allah memandang cukup 

perizinan timbal balik untuk jual beli dalam firman-Nya: 

” kecuali dengan jalan tukar menukar atas dasar perizinan timbal balik dari kamu 

dan memandang cukup kerelaan hati (consent) untuk tabarru’ dalam firman- Nya, 

kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas 

dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi ayat diatas adalah mengenai 

jenis akad atas beban (muawadah) ”  

d. Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawāzun fi al-Mu’awadhah) 

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, 

namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, 

baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun 

keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara 
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apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu 

akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Asas 

keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi 

riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas 

kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat 

presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.  

e. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)  

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 

menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). 

Apabila dalam pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat 

diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak 

bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan 

disesuaikannya kepada batas yang masuk akal. 

f. Asas Amānah  

Asas Amānah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beri’tikad baik 

dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak 

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak 

sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian 

yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika 

ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui 

seluk beluknya. kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap 

amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya 

kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya. Dalam hukum Islam, 

terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak 
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hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil 

keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah 

bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan 

dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu 

tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh 

paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang merupakan 

salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak 

saja hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas kedalam akad 

takaful (asuransi) bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai 

obyeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja. 

g. Asas Keadilan 

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam 

hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur’an yang 

menegaskan:
65

 

                   

        

Artinya: “ ...........Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan “ (al-Maidah: 8)  

 

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering 

kali zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia 

memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, 

karena klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil 
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bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima 

syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer 

telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh 

pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

            

            AKAD WAKALAH 

  

  SISTEM  

        MUDHARABAH 

 

 

Bedasarkan Skema diatas dapat dijelaskan bahwa : 

Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak 

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek 

didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, 

dan efisien.  

Dewan pengawas syariah yang berfungsi sebagai pengawas. Tugasnya untuk 

memastikan Manajer Investasi menempatkan dana investor sesuai dengan Daftar 

Efek Syariah, melakukan proses cleansing dan menyetujui pelaksanaan investasi 

di perusahaan manajemen aset jika sudah berjalan sesuai syariah. 

Dalam operasional antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan 

Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksadana Syariah menggunakan model akad 
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wakalah, dimana Pemegang Unit Penyertaan memberikan kuasa kepada Manajer 

Investasi agar memiliki kewenangan untuk melakukan investasi bagi kepentingan 

pemegang unit penyertaan dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk 

melaksanakan pentipan  kolektif. 

 

Sedangkan hubungan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaaan 

menggunakan sistem mudharabah. Manajer Investasi dan Bank Kustodian 

bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan Pemegang Unit Penyertaan sebagai 

pemilik dana (shahibul maal). Pembagian keuntungan antara pemodal (sahibul 

mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan 

berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan 

prospektus. 

 

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai pengaturan mekanisme dalam 

Reksadana Syariah yaitu pengaturan mengenai akad wakalah dan akad 

mudharabah yang digunakan dalam Reksadana Syariah, serta pengelolaan 

Reksadana Syariah KIK di Indonesia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi 

setiap orang. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan 

hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang 

norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.
66

 Penelitian ini 

memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap akad yang digunakan dalam Reksadana 

Syariah di Indonesia dan pengelolaan produk dalam Reksadana Syariah di Indonesia. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan 

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, 
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jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, fatwa-

fatwa, akad dalam Reksadana Syariah atau objek kajian lainnya.
67

 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji 

peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa dan melihat keadaan serta kenyataan 

dalam melakukan penelitian serta literatur-literatur yang berkenaan dengan pokok 

bahasan yang akan dibahas dalam penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data 

sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.
68

 Yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang 

Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal; 

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 Tentang 

Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah; 
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d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad 

Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal; 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang 

Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.20/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana 

Syariah; 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: 

a. Buku-buku mengenai pasar modal syariah; 

b. Buku-buku mengenai Reksadana Syariah; 

c. Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan pasar modal 

syariah dan Reksadana Syariah; 

d. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai Reksadana Syariah. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus 

dan internet. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam 

pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu: 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan mengadakan penelahaan terhadap beberapa literatur ilmu 

pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan 
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yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami 

data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk 

memudahkan mengolah data. 

 

2. Studi Dokumen 

Dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan pokok bahasan. Pada penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan 

investasi dalam Reksadana Syariah bedasarkan Fatwa DSN MUI No.20/DSN-

MUI/IV/2001 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

19/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah.   

 

F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara: 

1. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data 

yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan 

permasalahan. 

2. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok 

bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengan kerangka 

pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah. 

3. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok 

bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam 

pengolahan dan analisis data. 

4. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. 
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5. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan 

diinterpretasikan. 

6. Sistemasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

G. Analisis Data 

 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undanganserta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.
69

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan 

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang 

dibahas.
70

 

 

                                                           
69

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105. 
70

 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 127. 
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V.   PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembentukan Reksadana KIK syariah, Manajer Investasi akan mengambil 

inisiatif untuk menerbitkan Reksadana melalui proses persyaratan pendaftaran 

pendaftaran kepada BAPEPAM agar dapat menjual unit penyertaan kepada 

investor publik tanpa perlu membentuk perseroan. Sebelum melaksanakan proses 

pernyatan pendaftaran tentunya Manajer Investasi harus terlebih dahulu 

menentukan Bank Kustodian untuk dapat membuat Kontrak Investasi Kolektif. 

Jika dilihat dari pembentukannya Reksadana KIK syariah lebih sederhana. 

2. Pelaksanaan investasi dalam Reksadana Syariah yaitu mekanisme kegiatannya 

menggunakan akad wakalah antara pemodal dengan Manajer Investasi dan akad 

Mudharabah antara Manajer Investasi dan Pengguna Investasi. Terdapat 

Hubungan hak dan kewajiban antara Pemodal, Manajer Investasi, dan Bank 

Kustodian. Dalam hal pemilihan dan pelaksanaan investasi harus sesuai dengan 

prinsip syariah artinya investasi tersebut harus halal dan terbebas dari unsur riba. 
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Dalam pembagian investasi akan dibagikan secara proporsional kepada para 

pemodal yang bersih dari unsur non-halal. 

3. Penerapan Reksadana Syariah dalam SIMAS SYARIAH BERKEMBANG  yaitu 

dalam SIMAS SYARIAH BERKEMBANG adalah Reksadana berbentuk 

Kontrak Investasi Kolektif. Dalam mekanismenya SIMAS SYARIAH 

BERKEMBANG menggunakan akad Wakalah. Manajer Investasi yaitu PT. 

Sinarmas Asset Management dan Bank Kustodian dalam SIMAS SYARIAH 

BERKEMBANG ini yaitu PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk. Tata cara 

pembelian Unit Penyertaan yaitu  Sebelum melakukan pembelian Unit 

Penyertaan SIMAS SYARIAH BERKEMBANG calon Pemegang Unit 

Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SIMAS 

SYARIAH BERKEMBANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada 

didalamnya. Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SYARIAH 

BERKEMBANG, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan 

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SYARIAH 

BERKEMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek 

Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). 
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