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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Keikutsertaan partisipan dalam MMM dapat dianggap perbuatan yang 

tidak tepat. MMM merupakan komunitas yang tidak memiliki barang atau 

produk tertentu untuk dijual dalam rangka perolehan keuntungan, tetapi 

MMM mengambil keuntungan dari uang hasil transfer partisipan baru 

yang begitu banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa MMM merupakan 

suatu sistem keuangan yang menganut skema piramida, dimana telah 

dilarang pelaku usaha dalam perdagangan menganut sistem tersebut 

melalui Ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan. Oleh karena adanya peraturan tersebut, perjanjian-perjanjian 

yang pernah terjadi dikatakan tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian 

dan berakibat batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi 

kesepakatan/perjanjian antara pihak manapun dalam MMM, sebagaimana 

ketentuan mengenai syarat sah perjanjian yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 1320 BW. 

b.  Partisipan yang terlanjur bergabung dengan MMM tetap dapat 

mendapatkan perlindungan hukum represif yakni dapat mengajukan upaya 

gugatan PMH atas kerugian yang diderita dan/atau tuntutan pidana karena 

di dalam ketentuan Pasal 105 UU Perdagangan telah diatur mengenai 
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pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan akibat dilanggarnya 

ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan atau menggunakan ketentuan Pasal 

378 KUHP tentang penipuan. Tuntutan pidana tersebut dapat diajukan ke 

pihak kepolisian tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia 

berdasarkan asas territorial untuk dilakukan pemeriksaan. 

 

2. Saran 

a. Dalam melakukan suatu perjanjian, sudah sepatutnya untuk memahami 

terlebih dahulu asas-asas dan teori-teori terkait dengan hukum perikatan, 

hukum perjanjian dan hukum kontrak. Ketentuan-ketentuan dan klausula 

mengenai perjanjian agar diteliti terlebih dahulu sebelum memutuskan 

untuk mengikatkan diri pada suatu pihak untuk melakukan perjanjian.  

b. Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang sistem keuangan seperti MMM 

ataupun permainan keuangan (money game) atau skema pyramid yang 

diterapkan oleh komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga lainnya masih 

sangat sedikit. Seluruh instansi perlu melakukan upaya-upaya perlindungan 

hukum kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya money game dan 

pembentukan peraturan untuk mengatur adanya sistem keuangan seperti ini 

di Indonesia sudah seharusnya dilakukan. Kesadaran masyarakat akan 

pentingnya edukasi mengenai hal-hal seperti MMM ini masih sangat kurang 

sehingga masyarakat dituntut proaktif mencari informasi terlebih dahulu 

sebelum melakukan suatu perbuatan hukum. 
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