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lSI RINGKASAN 

1. Pendahuluan 

Baru-baru ini telah dilansir UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal. 
Salah satu materi yang diatur adalah lembaga Reksa Dana. Reksa Dana 
berasal dati kata 'Reksa: yang berarti mengelola, mengawasi mengatur 
dan 'Dana' yang berarti uang, milik atau kekayaan, dengan dernikian 
Reba Dana berarti mengelola kekayaan atau uang yang diamanatkan 
orang lain (PT. Persero Dana Reksa II, 1987 : 118). Sedangkan rnenurut 
pasal 1 butir 27 UU No. 8/1995 : "Reksa Dana adalah wadah yang 
dipergunakan untuk menghirnpun dana dari masyarakat pemodaI untuk 
selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manager Investasi. 

Reba Dana memang masih terasa 'baru' bagi masyarakat 
Indonesia karena masyarakat belum begitu memahami 'core business' 
Reksa Dana maupun aktivitas bisnis pasar modal secara umum. Kurang 
pahamnya masyarakat dapat dipahami mengingat adanya unsur 
'spekulatif bisnis efek dan untuk herinvestasi di bursa dibutuhkan dana 
yang cukup tanpa mengganggu pembiayaan rutin guna mencukupi 
kebutuhan primer dan sekunder (Newsletter, 1995: 17). 

Meski terasa baru, lembaga Reksa Dana sebenarnya telah 
diperkenaIkan oleh pemerintah malalui pendirian PT. Persero Dana 
Reksa pada tahun 1976 yang bertugas untuk memecahkan saham 
menjadi sertifikat saham dengan nilai nominal yang lebih kecil dengan 
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agar terjangkau oleh masyarakat. PT. Persero Dana Reksa tarnyata 
telah berhasil untu k menarik investasi dari masyarakat pemodal ~nilai 

Rp a2 rnilyar solama kurun waktu usahanya (Harun, 31 Maret 1997). 
Saat ini lembaga Reksa Dana semakin rnarak dan memiliki 

prospek yang menjanjikan, lebih-lebih dengan dibukanya kesempatan 
bagi sektor swast a untuk menekuni bidang Reksa Dana. 

Pasar modal pada umumnya dan Reksa Dana Indonesia pada 
khususnya, berbeda dengan lernbaga yang mirip· di luar negeri. 
Perbedaan hakiki adalah pasar modal Indonesia selain ditujukan 
pengerahan dana masyarakat guna rnembiayai pembangunan nasional, 
juga ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, Fungsi 
pemerataan pendapatan ini ditugaskan rnelalui pengelolaan Reksa Dana 
(PT. Dana Reksall. 1990: I). Hal ini mengingat bahwa daya jangkau dari 
pernilikan Hpksa Dana tidak terbatns investor besar saja telapi 
lebih-lebih ditujukan bagi investor kecil yang secara kuantitatif lebih 
besar. Reksa Dana sehagai salah satu instrumen di pasa modal dalam 
kaitan ini kirBlIya sallgat potensial mengakllflllllasikan dana di pasar 
modal. 

Beranjak dari Iatar belakang yang kami paparkan tersehut di atas. 
permasalahan yang kami ajukan adalah : 
1 Bagaimana prakrek operasionalisasi bisnis Roksa Dana di pasar 

modal? 
2. Bagaimana aspr-k juridis bisnis Reksa Dana di pasar modal? 

Penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui praktek operasionali
sasi hisnis Reksa Dana dan aspek juridis bisnis Reksa Dana di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat rnemberikan manfaat bagi 
kegiatan belajar mengajar yang kami Iakukan, khususnya bagi 
pengembangan perkuliahan Hukum Surat-Suyat Beyhayga dan Hukum 
Pasar Modal. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi para profesional yang kompeten untuk 
mengambil keputusan di pasar modal, bagi. investor di pasar modal dan 
bagi pemerintah pada umumnya. 

2. 'Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertumpu 
pada aspek sinkronisasi antar ketentuan peraturan perundang
undangan dengan pelaksanaan di lapangan. Langkah penelitian dimulai 
dengan bahan hukum sekunder berupa ketentuan perundang-undangan 
sehagai dasar hukum bisnis Reksa Dana, identifikasi pasal-pasal yang 
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relevan dengan permasalahan yang diretiti. serta melakukan 
peneiusuran hahan pustaka non ppr<llllr<ln, 

Kemudian penelitian tersehut dilanjut kan dengan penditian 
lapangan )'<lng- sifntnva sekedar melengknpi ponr-litinn ini yang br-raunu 
untuk mengukur al'ilkah peraruran pr-rundang-uudangan ,V,lIlg mr-njadi 
da5ar Reksa D,ma telah dilaksanakan, \'r.})uh",i athlah jll'n,sahaan 
Heksa Dana dan spbngai ,sallllw) adalah 1'1' Dana Reksa Fund 
Management dan PT. ABN-AMRO Manajemen lnvostasi. Loknsi 
penelitian adalah kola Surabaya dan .Iakart a. Selnnjumva. spluruh 
bahan yang torkumpul dianalisis sr-cara k uahtatif dan dip anarkan socara 
desk riptif. 

3. Simpulan Dan Saran 

Bordasarknn pr-rubahasan ynng relah dikernukakan di alas. m ak a 
dap at drtarrk simpulan sehagai berikut : 
I, Dari pruku-k opI'ra"ionalisasi Heksa Dana. u-rdapat dua bout uk. 

yaitu . 
a.	 Hoksa Dana vang berbentuk pr-rscroan. merupak an omiton yang 

kl'gintan usuhanyn menghimpun dan a dengan monjual saham dan 
solanjutnya dana dari penjualan saham tr-rsebut diinvestasik au 
pada l>"I'I.'ll.:'" J..nrx ..f"k )'all/.: diJl('nbgangkan di pnsar mod," dan 
p asar uanz PPll1Pgang xah aiu at aupun prnlPgang unit peuvert nau 
peusahaan Heks<l Dana merupakan pernilik dan perusahaan 
Reksa Dana ~'ang borsangkut an. Rr-ksa Dana berbr-ntuk persoronn 
dapat IWI'slfal open-end intestmcnt [mid atau closed-end 
inrest ment [uru}. Dalarn Reksa Dana berheutu k perseroan paling 
tidak ada «mpat pihak y<lng torlihat. yaitu Perusahanu Hpksa 
Dana. :'lana]pr Invr-stasi. Bank Kustodian dan Investor, 
Kun trnk ,,,'n/':('!o]aan (""lI/of.!('l/lelll controcts dibu at anrara Dirrksi 
Pcrusahaau Heksa Dana dengan Manajer lnvest.asi. Kontrak 
ponvuupanan kekavaan Rpksa Dana dibuat antara Dirr-ksi 
I'l'rusahaan Il"ksa Dana d,,"g:lIl Bank Kusrodian -Iadr. !{pksa 
Dana berbonruk peseroan harus <lila pendirian perusahaan dalam 
bcntuk badan hukum Perscroan Terbatas, sobingga untuk -"egala 
tindak an hukurnnvn akan diwakili oloh Dirphi sr-laku organ yang 
melak uk an fll'ngurusan. 

b.	 Reksa Dana berhentuk KIK adalah kontrak antara Man ajer 
Invesrasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemeganu unit 
pcnyert aau ili mana Manajer lnvestasi diberi wewenang untuk 
mengelola portofolio investasi kolekting dan Bank Kustodiau 
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diberi wewr-nang pr-niripan kolr-ktif. Kontrak ponyimpanan dibuat 
oloh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pemegang "nit 
penj'ertaan Duxan ~bagai pemi,\ik perosahaan Rex:>a Dana. 
Dalam pongelolaan Reba Dana didasarkan pada perjanjian 
tertulis (kontrak) bukan dengan cara pendirian perusahaan dan 
bu kan dengan menarik investor sebagai pernegang saham. 

2. Kontrak pengelolaan adalah merupakan perjanjian sui gellens 
(khusus) di luar ketentuan Pasal 1601 RUB Perdata, karena tidak 
ada unsur suhberdinasi (at.asan dan bawahan) dan pekerjaannya 
bersifat abstrak. Sedangkan konrrak penitrpan tunduk pada 
kerenruan Pasal 1694 sampai dengan 1739 KUH Perdata Tentang 
Pen\t\pan P"mmg. I'ransak"i. Reksa Dana ""lain sudah pada 
ketontuan UIJmDl jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 
\157- \540 KITH Perdata beserta bagian-bagiannyn. berkaitan dengan 
pcnyelesaian transaksi secara seriptless tunduk pada ketentuan UU 
No. 1/1995 yang menyangkut mengenai saham serta ketontuan 
khusus bursa efek yang memang diberi kewenangan untuk 
melakukan self regulatory, Bukti konfirmasi penerbitan merupakan 
bukti diri (legitimerende functie) bagi pemegang unit penyertaan. 

Dari penelitian tersobut, maka disarankan sebagai berikut : 
l. Sebagai suatu lr-mhaga barn yang diadopsir dari sistern common law. 

seyogyanya dilakukan pengkajian yang Iebih mendalam mengenai 
aspek hukumnya. Selanjutnya dan pengkajian tersebut dituangkan 
dalam peraturan pelaksanaan lebih Ianjut dari UU No. 8/1995 
tentang Pasar Modal. Hal ini sangat penting mengingat Reksa Dana 
melingkupi berbagai macam kontrak yang sifatnya sangat kompleks. 

2. Reksa Dana Indonesia, apabila memang dimaksud mengadoptir 
lembaga dari sistem common law yakni mutual fund, seyogyanya 
tidak dibatasi lingkup investasinya hanya di pasar modal (capital 
market) dan pasar uang (money market) saja, melainkan dapat masuk 
ssktor valuta asing (foreign currency) ataupnn property. Tentu saja 
dengan diimbangi dengan suatu legal frame work yang kuat. 

3. Menilik prospeknya yang sangat positif di masa yang akan datang, 
jika tidak diimbangi dengan legal [rmae u-ork yang kuat dan 
bernuansa keadilan, dikhawatirkan lemhaga Reksa Dana 
berkembang menjadi holding company. Oleh karena itu, 
eksistensinya harus diawasi dari kemungkinau pra.kteknya yang 
monjurus ke arah manipulasi. Selain itu hams tetap diingat bahwa 
fungsi Reksa Dana sebagai pemerataan pendapatan bagi masyarakat 
secara Iuas. 
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