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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum
1
 memiliki aturan aturan yang harus di 

patuhi dan di ikuti di negri ini, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan 

investasinya. Tujuan dari investasi itu sendiri adalah bagaimana bisa 

meningkatkan portofolio kekayaan nasabah untuk di kelola secara 

professional sehingga nasabah diharapkan akan mendapatkan keuntungan. 

Tentu apabila pengelolaan investasi di Indonesia berjalan dengan teratur 

dan terjamin maka hal tersebut bisa membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. Investasi disini pun dapat dijadikan solusi untuk 

memutar dan mengembangkan dana investornya guna memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dan tentu aman. Kegiatan investasi di Indonesia 

diselenggarakan dengan beberapa asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, 

akuntabilitas.
2
 

Perlakuan adil yang tidak bisa dilihat karena perbedaaan negara, 

kemandirian, kebersamaan, berkelanjutan dan ada keseimbangan dengan 

kesatuan ekonomi Indonesia itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan dari investasi itu sendiri 

adalah untuk menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, 

membantu kesejahteraan rakyat sehingga mereka mampu berkembang dan 

                                                   
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2  https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx, diakses pada: 

23 Maret 2019, Jam 16.15 Wib. 
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bertumbuh, dengan adanya lapangan kerja yang memadai sehingga mereka 

tidak akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan, bahkan dari penanaman 

modal tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang yang tidak 

sejahtera di Indonesia.
3
  

Dengan adanya konstitusi di negara kita dan ikut sertanya hukum juga 

memberikan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia. Dikutip dari pernyataan teori John Locke, masalah akan muncul 

ketika terdapat beberapa orang dengan tindakannya yang terbiasa didorong 

oleh kepentingan individu yang dapat merusak pengaturan dan hukum 

alamiah menjadi kacau. Selain itu, pihak yang dirugikan atas pelanggaran 

tersebut tidak punya cukup kewenangan untuk memberi sanksi pada si 

pelanggar. Melalui kutipan dari John Locke menilai bahwa negara dan 

konstitusi didalamnya mengatur dan menindak setiap indikasi pelanggaran 

yang merugikan baik untuk satu ataupun kedua pihak.
4
 Hal tersebut juga 

diterapkan dalam pengaturan tentang raksa dana. 

Pengertian reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam Portofolio efek oleh manajer investasi.
5

 Reksa dana diartikan 

demikian, sebagai contoh ada investor a, b, c, dan seterusnya masing-masing 

memiliki dana yang jumlah berbeda satu dengan yang lain dan memutuskan 

untuk berinvestasi secara bersama-sama. 

                                                   
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
4

 

https://www.academia.edu/4652137/Teori_Kontrak_Sosial_Thomas_Hobbes_dan_John_Locke_Is

nn., diakses pada: 23 Maret 2019, Jam 16.30 Wib. 
5 Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) 

https://www.academia.edu/4652137/Teori_Kontrak_Sosial_Thomas_Hobbes_dan_John_Locke_Isnn
https://www.academia.edu/4652137/Teori_Kontrak_Sosial_Thomas_Hobbes_dan_John_Locke_Isnn
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Dalam hal inilah mereka dapat menggabungkan uang mereka secara 

bersama dan diserahkan kepada pengelola investasi, manager investasi untuk 

diinvestasikan. Apabila investasi tersebut memberikan keuntungan, misalnya 

18% setahun, maka masing-masing dari investor akan mendapatkan 

keuntungan yang sama, yaitu 18% dari masing-masing penempatan dana 

investasinya. Lain hal apabila reksa dana tersebut mengalami kerugian akibat 

pengaruh pasar, maka masing-masing investor juga akan merugi misalnya 

kinerja Reksa dana tersebut merugi 10% pertahun, maka semua investor akan 

merugi sebesar 10% dari dana investasi yang masing-masing mereka 

tempatkan.  

Reksa dana adalah sarana alternatif investasi yang tersedia dikalangan 

masyarakat saat ini, masyarkat sangat mudah untuk mengetahui informasi 

mengenai apakah reksa dana aman bagi masyarakat untuk berinvestasi, pada 

prinsipnya apapun bentuk investasi pasti memiliki risikonya masing-masing 

termasuk reksa dana.
6
 

Apabila ingin berinvestasi melalui reksa dana, sangat disarankan untuk 

mempelajari terlebih dahulu secara teliti agar mempunyai informasi yang 

cukup dan sebaiknya dapat dikonsultasikan kepada perencana keuangan 

mengenai instrument yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima 

oleh calon nasabah agar tidak salah dalam menentukan jenis reksa dana yang 

akan dijadikan investasinya. Reksa dana memiliki jenis-jenis risiko dan imbal 

                                                   
6 Frank J. Fabozzi, Pasar dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 24. 
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hasilnya, prinsip dasarnya adalah semakin besar risikonya tentu return-nya 

akan lebih besar dari pada instrument yang kecil risikonya.
7
 

Salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya 

pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian 

untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai 

sarana guna menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, 

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki 

waktu dan pengetahuan yang terbatas.
8
  

Masyarakat yang semakin paham akan pasar keuangan, semakin 

mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin 

berani memasuki area yang lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, 

masyarakat pemodal memasuki area yang lebih menantang, lebih mendorong 

pemanfaatan kemampuan menganalisis yang pemodal miliki, sekaligus 

menjanjikan return yang lebih baik.
9
 

Salah satu keuntungan investasi reksa dana KIK adalah bagian laba 

yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi 

Kolektif, dikecualikan dari kategori objek pajak penghasilan.
10

 Reksa dana 

Syariah tentu berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya, 

aturannya sangat kompleks dan lembaga yang mengawasi tentu juga berbeda. 

Untuk reksa dana yang berbasis syariah, aturan yang mengikatnya mengacu 

                                                   
7 Ibid. 
8  Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2007), hlm. 201. 
9
 Iggi Achsein, Investasi Syariah di Pasar Modal, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 

hlm. 14. 
10 Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
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kepada Fatwa MUI dan juga undang- undang yang bertindak mengatur pasar 

modal di Indonesia.
11

 

Perbedaan sangat kontras yang ada di reksa dana syariah adalah reksa 

dana yang beroperasi atau terbentuk menurut ketentuan dan prinsip- prinsip 

syariah islam baik dalam bentuk akad antara investor pihak yang disebut 

manager investasi. Ekonomi syariah menjadi alternatif di kancah 

perekenomian global dimana ekonomi global tersebut berasas kapitalisme dan 

liberalisme. Karena didalam asas tersebut banyak nilai-nilai yang tidak sesuai 

bahkan bertentangan dengan ketentuan Islam, maka dalam rentang waktu 

yang tidak ditentukan, masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa 

dengan keislaman yang dianut dan diemban terancam hanya dengan 

menjalankan kehidupan yang bukan berasal dari Islam. Dalam mekanisme 

pelaksanaan investasinya, syariah pun ikut di awasi oleh DPS karena untuk 

penyelenggarannya harus berdasarkan prinsip syariat Islam, tidak boleh 

keluar dari koridornya.
12

 

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak 

waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa 

dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun 

hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. 

                                                   
11 POJK Nomor 19/POJK.04/2015 
12 Ibid. 

https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Pages/POJK-19POJK042015.aspx
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Selain itu reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran 

pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksa 

dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana 

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio 

Efek oleh Manajer Investasi.
13

 

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal merupakan prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut 

DSNMUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam paraturan Badan 

Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM), dan Lembaga 

Keuangan (selanjutnya disebut LK) maupun fatwa DSN-MUI yang telah 

diterbitkan sebelum adanya peraturan ini.
14

 

Sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariah, selain kemudahannya dimana investor tidak perlu melakukan analisis 

atau memantau perkembangan investasinya karena telah di tangani oleh 

manajer investasi yang profesional, juga karena keamanan Reksa dana 

merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi 

dalam satu produk. Reksa dana sebenarnya hanya sebuah fenomena 

bagaimana suatu jasa diberikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di 

pasar modal, tetapi tidak ingin disibukkan oleh segala macam prosedur, 

                                                   
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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administrasi dan analisis yang rumit yang berlaku untuk sebuah pasar 

modal.
15

 

Saat ini, tidak sedikit investor yang tertarik melakukan kegiatan 

investasinya dengan melakukan investasi tidak langsung. Dalam kegiatan 

investasi ini, saham atau surat-surat berharga dibeli melalui perusahaan 

investasi. Perusahaan investasi adalah sebuah perusahaan, dimana perusahaan 

ini menyediakan jasa keuangan dengan menjual saham yang dimiliki kepada 

publik atau calon investor, dengan memakai dana yang di peroleh dari 

investor dan menginvestasikannya dalam portofolio. 

Hal ini disebabkan karena investor yang bermodal kecil pun dapat 

memperoleh keuntungan dari portofolio tersebut. Apabila ia harus 

membentuk portofolio sendiri, maka investor tersebut harus membeli saham 

dalam jumlah yang tidak sedikit. Bagi investor yang mempunyai dana sedikit 

namun ingin membentuk portofolio, maka ia dapat membeli portofolio reksa 

dana saham pada perusahaan investasi yang menawarkan investasi tersebut. 

Sejak diperkenalkan di Indonesia, reksa dana mengalami pertumbuhan 

yang cukup baik, walaupun pernah mengalami kemerosotan ketika adanya 

krisis ekonomi. Untuk klasifikasi kinerja, reksa dana dalam penelitian ini 

menggunakan reksa dana saham atau reksa dana ekuitas yang berisikan paling 

tidak 80% aktiva saham dan sisanya dapat berupa aktiva lain.
16

 

                                                   
15

 Taufiq Kurniadihardja dan Sri Mulyani, “Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah 

Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”, Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010, 

hlm. 57. 
16 Ibid. 



 
 

8 

 

Salah satu metode pemilihan reksa dana adalah mencocokkan 

karakteristik reksa dana dengan profil risiko dan karakteristik risk and return 

dari suatu reksa dana. Namun seiring dengan perkembangan, investor juga 

menjadi semakin bagus dalam memahami tentang investasi.
17

 

Sebagian investor mulai menggunakan strategi investasi sebagai salah 

satu panduan dalam memilih reksa dana. Sebab bagi para investor, return 

tinggi bukan pertimbangan utama akan tetapi melakukan langkah-langkah 

lain agar dapat mencapai tingkat return tersebut dan cara yang nyaman bagi 

para investor. Sebenarnya ada tiga hal utama yang mendasari investasi, yaitu 

pertama adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum 

mampu untuk dipenuhi saat ini, kedua adanya keinginan untuk menambah 

nilai aset dan adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang sudah 

dimiliki, ketiga karena adanya inflasi.
18

 

Investasi pada reksa dana saham disarankan hanya untuk investor 

agresif, yakni investor yang dapat menerima risiko tinggi, terutama risiko 

fluktuasi NAB per unit reksa dana saham. Investasi reksa dana saham sangat 

menguntungkan apabila dilaksanakan dalam jangka panjang. Investor ini juga 

disebut sebagai investor saham yang merupakan investor yang pasif dalam 

melakukan beli-jual (buy – sell), sebagian umum investor membeli saham 

kemudian menunggu untuk waktu yang lama, bisa bertahun-tahun. Jenis 

                                                   
17 Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Kamaniya, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung 

Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 79-80. 
18 Ibid. 



 
 

9 

 

investor ini berorientasi pada jangka waktu yang panjang. Analisa yang 

digunakan adalah analisa fundamental maupun bisnis.
19

 

Mengacu kepada Undang-Undang no. 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (27) 

didefinisikan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga hal yang terkait dari 

definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. 

Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, dana 

tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada 

dalam reksa dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer 

investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.
20

 

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksa 

dana, antara lain pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar 

dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat 

memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas 

dapat memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak 

memiliki dana besar. Dengan reksa dana, maka akan terkumpul dana dalam 

jumlah yang besar, sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk 

instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan 

pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi. 

                                                   
19

 Ibid. 
20 Nurhaida, Roadmap, Pasar Modal Syariah 2015 – 2019 Membangun Sinergi untuk Pasar 

Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 

hlm. 42-43. 
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Reksa dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar 

modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan 

yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, 

dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Efisiensi waktu. 

Dengan melakukan investasi pada reksa dana dimana dana tersebut dikelola 

oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot 

untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan 

kepada manajer investasi tersebut.  Seperti halnya wahana investasi lainnya, 

di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksa dana pun 

mengandung berbagai peluang risiko, antara lain risiko ini dipengaruhi oleh 

turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang 

masuk dalam portfolio reksa dana tersebut.
21

 

Ada beberapa risiko yang dihadapi antara lain adalah:
22

 

1. Risiko Likuiditas, risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh 

Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan 

kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi 

kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.  

2. Risiko Wanprestasi, risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini 

dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan 

reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah 

dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana, pialang, bank 

                                                   
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan 

penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa dana. 

Dalam perkembangannya, seiring dengan maraknya lembaga keuangan 

berdasarkan prinsip syariah yang di mulai dengan perbankan ternyata juga 

berpengaruh pada lembaga keuangan yang lain, misalnya: asuransi 

berdasarkan prinsip syariah, serta pasar modal berdasarkan prinsip syariah. 

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal 

merupakan perusahaan reksa dana, yang saat ini disamping reksa dana 

konvensional juga muncul reksa dana yang pengelolaannya berdasarkan 

prinsip syariah. Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran 

yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang 

dikelolah oleh manajer investasi.
23

 

Saat ini reksa dana syariah merupakan investasi yang menarik bagi 

masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Reksa dana 

syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada 

debitur yang tidak melanggar batasan syariah, dalam fundamental maupun 

operasional perusahaan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).
24

 

Reksa dana berbentuk perseroan merupakan perusahaan (perseroan 

terbatas) yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan 

                                                   
23

 Vince Rahmawati dan Ningrum Khairani, “Perbandingan Kinerja Reksa dana Syariahdan 

Reksa dana Konvensional”, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 28. 
24  Aulia Maulida, Anugrahku Reksa Dana Syariah. https://www.kompasiana.com/diakses 

tanggal 21 Maret 2018. 
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lainnya, perbedaan hanya terletak pada jenis usaha. Dalam bentuk ini, 

perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham. 

Hasil dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis 

efek yang diperdagangkan di pasar uang.reksa dana berbentuk perseroan 

dibedakan berdasarkan sifatnya, menjadi reksa dana perseroan terbuka dan 

tertutup. Pengelola kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara 

direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Penyimpan 

kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi 

dengan bank kustodian.
25

 

Dengan adanya reksa dana berbasis syariah merupakan upaya untuk 

memberikan alternatif investasi kepada umat Islam agar tidak muamalah dan 

memakan harta dengan cara yang batil atau haram. Di samping itu, reksa dana 

(syariah) menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariah Islam.  

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara muslim, menunjukkan 

bahwa reksa dana syariah memberikan keuntungan yang lebih baik dibanding 

reksa dana biasa, bahkan diantaranya telah berhasil mengangkat kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Dengan adanya Dewan Pembina Syariah (DPS) yang 

membuat daftar instrumen dan jenis usaha yang boleh dimasuki Reksa dana 

syariah, maka hal ini memaksa emiten untuk mengikuti etika bisnis yang 

syariah, misalnya transparansi produk halal, tidak mengganggu lingkungan, 

tidak spekulasi, dan lain-lain. 

                                                   
25  Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 113-114. 
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Reksa dana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa 

dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan 

pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika Serikat untuk mengelola 

investasi milik bosnya. Di sana ia melihat peluang investasi baru yang 

muncul menyusul berakhirnya perang saudara. Ketika pulang ke negerinya, ia 

menceritakan temuannya tersebut kepada beberapa temannya. 

Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak 

mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan 

uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk The Scottish American 

Invesment Trust, yang merupakan perusahaan manajemen investasi pertama 

di Inggris, pada tahun 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang 

dikenal sebagai reksa dana tertutup (closed-end fund).
26

 

Munculnya reksa dana merupakan respon atas berbagai pertanyaan 

yang muncul seputar investasi, sekaligus solusi yang tepat bagi investor-

investor pemula untuk menanamkan dananya. Dengan modal yang tidak 

terlalu besar, serta kecakapan pengetahuan yang terbatas, investor bisa 

mempersempit risiko atas investasinya, karena diversifikasi dan pengelolaan 

dana kolektif, oleh institusi yang profesional di bidang investasi. 

Kebanyakan dari reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 

(KIK), yang menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan. Unit 

penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan 

setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan 

                                                   
26 Heri Sudarsono, Op.Cit., hlm. 202. 
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demikian, unit penyertaan merupakan bukti kepemilikan pemegang unit 

penyertaan dalam reksa dana.
27

 

Ada perbedaan secara umum antara reksa dana konvensional dan reksa 

dana syariah, bahwa reksa dana konvensional adalah reksa dana yang dapat 

dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, 

jangka waktu dan profil risiko investor. Dalam pasar modal konvensional 

investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan 

menggunakan jasa broker atau pialang. 

Keadaan ini memungkinkan para spekulan untuk mempermainkan 

harga, akibatnya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar 

bukan karena nilai instrinsik saham itu sendiri. Sedangkan reksa dana syariah 

adalah wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi yang 

mengacu pada Syariat Islam, selain itu ciri tersendiri dari produk reksa dana 

syariah adalah adanya proses cleasing atau membersihkan pendapatan yang 

diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang 

menghasilkan riba. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen 

portofolio secara screening (penyaringan) dan cleasing (Pembersihan), 

sedangkan reksa dana konvensional tidak memperhatikan hal-hal seperti yang 

dilakukan para pelaku pasar reksa dana syariah. 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kepercayaan pasar, telah 

dibentuk dana perlindungan pemodal yang merupakan kumpulan dana yang 

dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. 

                                                   
27 Frits H. Pangmanan, Memotret Menara Reksa Dana Dunia: Dalam Buku Mengapa Harus 

Reksa Dana, (Jakarta: Kerjasana Bapepam, Capital Market Society of Indonesia (CMS) Majalah 

Uang & Efek, 1997), hlm. 47. 
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Pembentukan dana perlindungan pemodal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal. 

Perlindungan diberikan kepada Pemodal yang memenuhi persyaratan: 

menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian; dibukakan 

sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh 

kustodian, dan memiliki nomor tunggal identitas pemodal (single investor 

identification) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (selanjutnya 

disebut LPP).
28

 Namun demikian, perlindungan tersebut tidak berlaku bagi 

pemodal yang memenuhi satu atau lebih dari kondisi berikut: pemodal yang 

terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang; pemodal merupakan 

pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di 

bawah direktur kustodian; dan/atau pemodal merupakan afiliasi dari pihak-

pihak tersebut pada huruf a dan b tersebut. 

Adapun dana perlindungan pemodal ini diatur secara jelas dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
29

Saat ini pihak yang menjadi 

penyelenggara dana perlindungan investor adalah PT. Penyelenggara 

Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang didirikan pada 

tanggal 7 Desember 2012 dan mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM 

nomor: AHU64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan 

pada tanggal 18 Desember 2012, dengan pemodal, P3IEI saat ini 

menggunakan sistem pengelolaan dana secara konvensional. 

                                                   
28 Nurhaida, Op.Cit., hlm. 42-43. 
29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan 

Pemodal. 
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Seiring dengan perkembangan pasar modal syariah diharapkan dapat 

dikembangkan sistem perlindungan pemodal syariah yang pengelolaan dana 

perlindungannya didasarkan pada prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan tingkat kepercayaan investor pasar modal syariah dan menarik 

minat investor syariah untuk beinvestasi di pasar modal.
30

 

Kegiatan investasi Reksa dana syariah diperbolehkan sebab tidak 

bertentangan dengan syariah. Reksa dana pada prinsipnya bukan saja 

memberikan peluang, tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen 

yang dapat dikembangkan. Reksa dana merupakan alternatif investasi bagi 

masyarakat dan kesempatan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih 

baik dalam jangka waktu tertentu. 

Reksa dana syariah tidak menginvestasikan saham-saham atau obligasi 

dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan 

syariah Islam seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, 

daging babi, rokok/tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan 

persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Hal fundamental yang 

membedakan antara reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah 

adalah adanya proses screening dan cleansing. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara 

mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM 

                                                   
30 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 49-50. 
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KEGIATAN INVESTASI REKSA DANA BERBASIS SYARIAH DI 

INDONESIA. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan 

masalah yang tertulis di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan kegiatan investasi reksa dana berbasis syariah di 

Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

kegiatan investasi reksa dana berbasis syariah di Indonesia?  

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penulisan penelitian ini 

adalah:
31

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kegiatan investasi reksa 

dana berbasis syariah di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tentang perlindungan 

hukum bagi para pihak dalam kegiatan investasi reksa dana berbasis 

syariah di Indonesia. 

 

 

                                                   
31 Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002), hlm. 2 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoretis adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian 

ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum bisnis, 

khususnya tentang kegiatan investasi reksa dana berbasis syariah di Indonesia 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

masukan bagi para praktisi hukum dalam melakukan analisis terhadap kasus-

kasus tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan investasi 

reksa dana berbasis syariah di Indonesia. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi uraian mengenai Pasar Modal, Investor, KIK Reksa Dana, 

dan Raksa Dana Syariah. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Berisi uraian mengenai Metode Penelitian, Tipe Penelitian, 

Objek/Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian, Sifat Analisis 

yang terdiri dari Pendekatan/Instrumen Analisis dan Analisis yang 

Digunakan. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Berisi analisis permasalahan terhadap pengaturan kegiatan 

investasi reksa dana berbasis syariah di Indonesia, dan penerapan 

tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan 

investasi reksa dana berbasis syariah di Indonesia. 

BAB V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




