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     ABSTRAK  
 

Konstruksi hubungan hukum antara investor dengan Perantara Pedagang Efek terkait 

dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Perusahaan sekuritas adalah Perantara 

Pedagang Efek yang memperoleh izin dari Bapepam, yang fungsinya sebagai 

perantara efek dan atau sebagai pedagang efek. Sedangkan hubungan hukum antara 

investor dengan Perantara Pedagang Efek (perusahaan sekuritas) adalah memuat 

tentang pemberian kuasa, kewajiban dan hak masing-masing pihak antara investor 

dan sekuritas mengenai transaksi efek dalam bursa efek (dimana pelaksanaan 

transaksi efek tersebut harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

BAPEPAM dan BEI), selain itu macam perjanjian transaksi efek tersebut hampir 

sama dengan perjanjian keagenan, dimana perjanjian keagenan tersebut memuat 

adanya kuasa dan perjanjian kerja/prestasi (melakukan transaksi jual-beli efek di 

Bursa Efek), serta pelaksanaan transaksi efek tersebut, perusahaan sekuritas terkait 

dengan kustodian (sebagai penjamin penyelesaian efek dan penyimpanan efek) dan 

manajer Investasi dengan adanya perjanjian / kontrak investasi kolektif.   

Perusahaan sekuritas tersebut telah melakukan wanprestasi (pasal 1243 BW) karena 

telah melanggar perjanjian transaksi efek antara nasabah / investor dengan perusahaan 

sekuritas, sehingga perusahaan sekuritas harus bertanggung–gugat terhadap 

nasabahnya, bukan pialang (sebagaimana diatur dalam peraturan keanggotaan Bursa 

No.Kep.01/BES/III/1997 juncto Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995), hal ini 

karena kesalahan bukan ada pada pialangnya tetapi direktur dari perusahaan sekuritas 

tersebut yang melakukan penyelewengan dana investasi milik investor sehingga tidak 

terlambat menyampaikan laporan keuangan yang mengakibatkan pemberhentian 

kegiatan usaha (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia.  
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 Adanya wanprestasi tersebut maka perusahaan sekuritas harus memberikan ganti rugi 

sesuai dengan kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang sedianya 

dinikmatinya (pasal 1246 BW), yang meliputi: Biaya, Rugi dan Bunga yang 

merupakan hak investor.  

 

 

Kata Kunci :  Investor. 
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