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PENUTUP 


1. KESIMPULAN 


Berdasarkan uraian dan hasil analisa terhadap pokok pennasalahan dalam 

penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. 	 Pembubaran dan likuidasi suatu Reksa Dana dapat mengakibatkan kerugian 

bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Karena terdapat kemungkinan 

bahwa dana hasil likuidasi aset Reksa Dana yang telah dikurangi dengan 

kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan Reksa Dana sebagaimana 

telah ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif, kemudian bam sisanya 

dibagikan pada para pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana nilainya menjadi 

jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang telah diinvestasikan pada 

Reksa Dana tersebut. Kerugian semacam ini merupakan salah satu risiko yang 

hams ditanggung pemegang Unit Penyertaan, namun apabila terbukti bahwa 

kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan dan tindakan pelanggaran terhadap 

peraturan di bidang pasar modal, maka pemegang Unit Penyertaan 

dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang bersalah tersebut. 

Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana mengakibatkan timbuinya beberapa 

kewajiban tertentu bagi pelaku Reksa Dana, antara lain Manajer 

Investasi wajib menanggung seluruh biaya pembubaran dan likuidasi 

Reksa Dana serta Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator atas aset 

Reksa Dana. Sedangkan Bank Kustodian mempunyai kewajiban sebagai 

92 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



93 

pelaksana pembagian hasil likuidasi kepada seluruh pemegang Unit 

Penyertaan Reksa Dana secara proporsional berdasarkan jumlah komposisi 

kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing. 

2. 	 Dalam proses pembubaran Reksa Dana, Bank Kustodian hanya memiliki 

tanggung jawab sebatas sebagai pelaksana pembagian hasil likuidasi Reksa 

Dana kepada pemegang Unit Penyertan. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Kustodian tidak sebesar 

tanggung jawab Manajer lnvestasi sebagai pengelola Reksa Dana. Selama 

tidak terbukti ada unsur kesalahan pada Bank Kustodian, maka Bank 

Kustodian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang 

diderita oleh pemegang Unit Penyertaan. 

2. 	 SARAN 

a. 	 Mengingat pentingnya prospektus sebagai sumber informasi tentang Reksa 

Dana yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi 

bagi calon investor sebelum membeli Unit Penyertaan, maka seharusnya demi 

melindungi kepentingan investor, pada formulir pemesanan Unit Penyertaan 

Reksa Dana, wajib tertera pemyataan dari investor yang menyatakan bahwa ia 

telah membaca dan mengerti isi prospektus Reksa Dana. 

b. 	 Setelah membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, investor harus memantau 

secara periodik kineIja Reksa Dana dengan melihat laporan perkembangan 

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan laporan lain yang wajib disampaikan 

pada Investor. Sehingga investor dapat membuat keputusan kapan harus 
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membeli Unit Penyertaan lagi atau justru menjuaInya. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi teJjadinya kerugian investasi sebelum teJjadi pembubaran 

Reksa Dana akibat kineJja Reksa Dana yang buruk. 

c. 	 Dengan me1akukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana, maka investor 

akan terikat pada ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan menjadi 

pihak dalam kontrak tesebut. Konsekuensi tersebut harns disebutkan dan 

dijelaskan dalam prospektus Reksa Dana atau pada fonnulir pemesanan Unit 

Penyertaan Reksa Dana agar investor menyadari akan hal itu. Untuk 

memenuhi prinsip keterbukaan, bagi investor yang akan membeli Unit 

Penyertaan Reksa Dana seharnsnya diberi kesempatan untuk mempelajari 

substansi Kontrak Investasi Kolektif lebih cennat dengan memperoleh salinan 

Kontrak Investasi Kolektif tersebut tidak hanya sekedar diperbolehkan untuk 

dibaca ditempat yang tersedia di Manajer Investasi, Bank Kustodian dan agen 

penjual yang ditunjuk. 

d. 	 Perlu pengaturan yang lebih jelas dan rinei mengenai proses pelaksanaan 

pembubaran dan likuidasi Reksa Dana serta ketentuan mengenai tanggung 

jawab para pihaknya dalam proses pembubaran Reksa Dana tersebut, 

tennasuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang terbukti telah 

melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada pemegang Unit 

Penyertaan Reksa Dana sebagai akibat dari pembubaran Reksa Dana. 

e. 	 Meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat oleh Bapepam 

terhadap kegiatan pengelolaan Reksa Dana untuk menghindari teJjadinya 

pelanggaran terhadap peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Reksa 
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Dana. Apabila ditemukan adanya pelanggaran maka Bapepam hams menindak 

secara tegas perbuatan pelanggaran terse but, untuk meningkatkan kepercayaan 

investor agar mereka mau berinvestasi dalam industri Reksa Dana. Dengan 

semakin banyaknya investor yang mau berinvestasi maka perkembangan 

industri pasar modal di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat. 
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