
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat sekarang ini dunia bisnis sudah tidak terdengar asing lagi di telinga 

kita. Di dalam kehidupan kita sehari – hari pun sangat banyak ditemui tentang 

istilah bisnis itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya 

jaman, kegiatan di bidang bisnis pun ikut berkembang beserta dengan hukumnya. 

Berbicara mengenai hukum pasti terkait dengan yang namanya peraturan. 

Peraturan itu sendiri pasti juga akan berkembang dengan jaman yang semakin 

maju. Perubahan – perubahan yang terjadi dalam lapangan ekonomi ini juga pasti 

membawa pengaruh dan memasuki wilayah hukum. Perubahan dalam paradigma 

hukum ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia ini tidak hanya pada negara – 

negara maju saja, tetapi juga negara – negara berkembang.  

Sebagai salah satu negara di dunia, Indonesia juga termasuk negara yang turut 

aktif dalam kegiatan di dalam industri bisnis yang juga tidak lepas dari pengaruh 

globalisasi, sehingga juga turut dipengaruhi oleh masuknya berbagai dunia 

ekonomi dan hukum asing ke dalamnya.  

Pasar modal adalah salah satu dari sekian banyak istilah yang termasuk ke 

dalam kegiatan dunia bisnis. Yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah kegiatan 

yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan 

Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 
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yang berkaitan dengan Efek
1
. Pasar modal sangatlah luas cakupannya, oleh karena 

itu terdapat pula pengaturan tentang pasar modal. Pasar modal di Indonesia ini 

sudah semakin maju dan berkembang sejalan dengan era globalisasi. Hal – hal 

yang terkait dengan aktivitas pasar modal sudah semakin modern dan tidak kalah 

dengan negara lain.  

Salah satu contoh perkembangan produk investasi di dalam industri pasar 

modal di Indonesia adalah Reksa Dana. Reksa Dana adalah wadah yang 

digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 

diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi
2
. Reksa Dana 

merupakan salah satu cara berinvestasi di Pasar Modal yang tepat bagi pemodal 

dengan kemampuan terbatas, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang 

Reksa Dana dapat menjaring banyak pemodal kecil untuk berinvestasi di Pasar 

Modal.  

Dengan demikian, Reksa Dana merupakan perusahaan yang menanamkan 

modalnya dalam berbagai portofolio efek beragam (diversified portfolio), seperti 

saham, obligasi, dan surat berharga pasar modal. Seorang investor yang 

melakukan investasi melalui reksa dana berarti ia telah melakukan investasi yang 

dapat menaikkan expected return dan meminimalkan resiko.  

 

 

                                                        
1
 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasal 1 angka 13 

2 UUPM, Pasal 1 angka 27 
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Secara sederhana, kerangka atau unsur – unsur yang terlibat dalam bisnis 

Reksa Dana terdiri dari:  

1. Perusahaan Reksa Dana 

2. Pemegang saham (Investor) 

3. Manajer Investasi 

4. Kustodian (penitipan harta) 

Keempat elemen inilah yang menggerakan usaha Reksa Dana yang 

mengambil keuntungan dari bursa efek dan pasar uang dengan melakukan 

investasi – investasi.  

Di Indonesia sendiri, dikenal dengan 2 (dua) bentuk dari Reksa Dana yaitu 

Reksa Dana berbentuk Perseroan (corporate type) dan Reksa Dana berbentuk 

Kontrak Investasi Kolektif (contractual type). Reksa Dana yang berbentuk 

Perseroan ini sifatnya tertutup, sedangkan yang berbentuk Kontrak Investasi 

Kolektif bersifat terbuka.  

Adapun pengertian dari Reksa Dana berbentuk perseroan, yakni emiten yang 

kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya 

dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang 

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang
3
. Sedangkan pengertian dari 

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank 

Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi 

                                                        
3 Iman Sjahputra Tunggal. Tanya – Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia, (Jakarta: 

Harvarindo, 2000), hal. 6 
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diberi wewenang untuk mengolah portofolio investasi kolektif dan Bank 

Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif 
4
.   

 

Dasar hukum pelaksanaannya adalah:  

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.  

4. Keputusan Menteri Keuangan.  

5. Keputusan Ketua Bapepam yang berisi peraturan Bapepam.  

 

Bentuk dari Reksa Dana yang lebih dikenal di Indonesia adalah Kontrak 

Investasi Kolektif, dan bentuk ini yang lebih popular dan jumlahnya semakin 

bertambah jika dibandingkan dengan yang berbentuk Perseroan. 

Jika di Indonesia dikenal dengan sebutan Reksa Dana, maka di negara lain 

dikenal dengan sebutan Trusts. Hukum Trusts memang tidak dikenal di Indonesia, 

karena konsep ini hanya dikenal di negara yang menganut sistem hukum Common 

Law. Oleh karena itu di Indonesia ini dikenal suatu bentuk yang sepadan atau 

menyerupai Trusts yang disebut dengan Reksa Dana.  

                                                        
4 “Kontrak Investasi Kolektif”, <http://www.scribd.com/doc/31831163/Kontrak-Investasi-

Kolektif>, diakses 31 Agustus 2011 

http://www.scribd.com/doc/31831163/Kontrak-Investasi-Kolektif
http://www.scribd.com/doc/31831163/Kontrak-Investasi-Kolektif
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Konsep Trusts pada dasarnya lahir dari suatu Equity yang merupakan salah 

satu bentuk karakteristik dari sistem hukum Common Law. Menurut Bogert
5
, jenis 

harta kebendaan yang paling lazim menjadi objek dari Trusts adalah saham, 

obligasi, aset, hak atas tanah, rekening di bank, setiap bunga yang tetap atau yang 

mungkin ada, berdasarkan hukum atau Equity, dapat diraba atau tidak, dapat 

dimasukkan ke dalam Trusts.  

Dalam konsep Trusts, terdapat pemisahan pemilikan atas suatu benda ke 

dalam “ownership at Law” dan “ownership in Equity”
6
. Dengan pemisahan 

tersebut terjadilah 2 (dua) pemilikan atas benda pada satu saat yang bersamaan 

oleh 2 (dua) pihak yaitu pemilikan dalam hukum (ownership at law) di tangan 

trustee dan pemilikan dalam ekuitas (ownership in equity) di tangan beneficiary 

atau beneficiaries. Harta yang berada dalam trusts, yang dimiliki oleh trustee 

dalam hukum, karena adanya pernyataan trusts oleh settlor bukanlah atau tidak 

menjadi hak milik trustee yang sesungguhnya. Trustee hanya mengemban tugas 

pengurusan dan seberapa jauh mewakili kepentingan beneficiary jika diperlukan 

dalam hukum
7
.  

Trusts sebagai produk dari Equity dikenal di negara – negara yang menganut 

sistem hukum common law, berbeda dengan negara – negara dengan tradisi 

hukum Eropa Kontinental yang tidak mengenal Equity. Trusts sebagai pranata 

                                                        
5 “Bogert seorang ahli hukum”, 

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5558/5/Chapter%20II.pdf>, diakses 4 Oktober 

2011 

6 Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang – Undang 

Pasar Modal Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 40 

7 Ibid.  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5558/5/Chapter%20II.pdf
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yang dihasilkan atau diciptakan Court of Equity jelas tidak akan memperoleh 

strukturnya dalam negara – negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental.  

Oleh karena itu, sebagai contoh untuk mencari wujud dan bentuk trusts pada 

negara – negara dengan tradisi hukum Eropa Konntinental secara komparatif, 

Maurizio Lupoi mengemukakan ada 5 (lima) unsur dalam Trusts, yaitu
8
:  

1. Adanya penyerahan benda kepada trustee, atau pernyataan trusts. 

2. Adanya pemisahan kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan 

milik trustee yang lain. 

3. Pihak yang menyerahkan benda tersebut (settlor), kehilangan 

kewenangannya atas benda tersebut.  

4. Adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (beneficiary) atau tujuan 

penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan kewajiban trustee 

untuk melaksanakannya.  

5. Adanya unsure kepercayaan (fiduciary component) dalam 

penyelenggaraan kewajiban trustee tersebut, khususnya yang berkaitan 

dengan benturan kepentingan.  

 

Pada tahun 1920, Reksa Dana atau Trusts mulai dikenal di Amerika Serikat. 

Tetapi, sebelum tahun 1920, yakni pada tahun 1822 Reksa Dana terlebih dahulu 

dikenal di Belgia dengan bentuk Reksa Dana tertutup. Setelah itu, pada tahun 

1860 Reksa Dana sangat berkembang dan sangat dikenal di Inggris dan juga di 

                                                        
8 Ibid. hal. 41 
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Skotlandia yang dinamakan Unit Investment Trust. Kemudian di tahun 1940 

Undang – Undang Reksa Dana dibuat dan diterbitkan di Amerika Serikat
9
.  

Trusts di Amerika Serikat berbeda dengan Trusts yang berada di Inggris 

meskipun sistem hukum kedua negara tersebut adalah Common Law, dikarenakan 

adanya perbedaan dalam struktur hukum yang ada dan budaya hukum yang 

berkembang di Amerika Serikat, yang tidak mengakui keberadaan Ratu Inggris 

sebagai Kepala Negara
10

. Jadi dapatlah diketahui bahwa Trusts yang ada di 

Amerika Serikat dewasa ini tidak lagi sama atau serupa dengan Trusts yang ada di 

negara asalnya, Inggris.  

Dalam proses transplantasi tersebut, Trusts yang berkembang di Amerika 

Serikat memperlihatkan ciri – ciri dan karakteristik sebagai berikut
11

: 

1. Trusts melibatkan eksistensi 3 pihak yaitu settlor, trustee, dan 

beneficiary.  

2. Dalam suatu Trusts selalu terjadi penyerahan benda, termasuk hak, 

baik itu hak kebendaan, maupun hak perseorangan yang diakui 

sebagai benda.  

3. Penyerahan benda, hak kebendaan, atau hak perseorangan yang 

merupakan benda ini oleh settlor kepada trustee tersebut dikaitkan 

dengan kewajiban pada trustee untuk mengurus benda tersebut dan 

                                                        
9 ”Perkembangan Trusts di Amerika Serikat” 

<http://jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10562/REKSA+DANA.ppt>, diakses 5 

Oktober 2011 

10 Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang – Undang 

Pasar Modal Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 166 

11
 Ibid. hal. 167 

http://jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10562/REKSA+DANA.ppt
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untuk menyerahkan hasilnya diserahkan oleh settlor tersebut kepada 

beneficiary.  

4. Benda atau hak kebendaan atau hak perseorangan yang diserahkan 

oleh settlor kepada trustee meskipun tercatat atas nama trustee, 

namun merupakan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan 

milik trustee yang lainnya.  

5. Pada umumnya settlor, trustee, dan beneficiary merupakan tiga pihak 

yang berbeda.  

 

Bentuk hukum Reksa Dana di Indonesia itu sendiri diperkenalkan oleh 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam kaitannya 

dengan Reksa Dana dan mempunyai karakteristik hampir sama dengan Trusts di 

Amerika Serikat
12

. Oleh karena itulah, Amerika dipilih sebagai negara 

pembahasan. Selain itu, Amerika juga merupakan negara yang besar dengan 

pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan maju. Dengan kekuatan ekonomi 

dan politiknya yang maju, dapat dilihat pula aspek hukum Trusts yang berlaku di 

Amerika itu sendiri. Dengan adanya perbandingan aspek hukum Reksa Dana ini, 

sekiranya dapat dilihat apakah keadaan aspek hukum Pasar Modal di Indonesia 

sudah berkembang dengan baik atau belum.  

 

                                                        
12

 “Studi tentang perdagangan efek beragun aset” 

<http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/perdagangan_eba.pdf>, 

diakses 5 Oktober 2011 

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/perdagangan_eba.pdf
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul: “PERBANDINGAN ASPEK HUKUM 

REKSA DANA DI INDONESIA DENGAN TRUSTS DI AMERIKA 

SERIKAT”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapat kiranya 

dirumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan Reksa Dana menurut peraturan pasar modal di 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah Perbandingan Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia 

dengan Trusts di Amerika Serikat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul 

“PERBANDINGAN ASPEK HUKUM REKSA DANA DI INDONESIA 

DENGAN TRUSTS DI AMERIKA SERIKAT” ini adalah: 

1. Untuk menelusuri pengaturan Reksa Dana menurut peraturan pasar 

modal di Indonesia.  

2. Untuk menganalisa perbandingan aspek hukum Reksa Dana di 

Indonesia dengan Trusts di Amerika Serikat.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Segi Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah 

agar dapat memberi masukan atau kontribusi pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang 

berkaitan dengan Reksa Dana di Indonesia.  

2. Segi Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat 

kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat luas 

berkenaan dengan Reksa Dana di Indonesia dengan Trusts di Amerika 

Serikat.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, penulis akan 

menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut:  

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis membaginya ke dalam 2 (dua) sub bahasan 

yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori 

yang diuraikan adalah pengertian, sejarah, jenis, keunggulan dan 

resiko investasi di dalam Reksa Dana, serta kedudukan dan peran 

manajer investasi dan bank kustodian di dalam kegiatan Reksa 

Dana. Sedangkan Landasan Konseptual berisi definisi-definisi 

mengenai Pasar Modal, Reksa Dana, Bursa Efek, Efek, Penawaran 

Umum, Perseroan, Kustodian, Manajer Investasi dan lain 

sebagainya.  

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang terdiri 

dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat 

analisis beserta dengan pendekatan yang digunakan, dan hambatan 

dalam penelitian berikut dengan cara penanggulangannya. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

Dalam bab analisis hasil penelitian, maka penulis akan 

Menganalisis 2 (dua) hal penting, yaitu:  

a. Menganalisa pengaturan Reksa Dana menurut peraturan pasar 

modal di Indonesia.  

b. Menganalisa perbandingan Reksa Dana di Indonesia dengan 

Trusts di Amerika Serikat. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada 

permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan 

analisis yang dilakukan. 
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