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ABSTRAK 

Suroyya, Naily. 2013. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor 

Dalam Transaksi Forex margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan 

Pialang Berjangka. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Andry Setiawan, S.H, M.H dan Nurul Fibriyanti, S.H, M.Hum. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Forex Margin Trading, Pialang 

Berjangka. 

 

Investasi diseluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional selalu 

mengikut sertakan transaksi perdagangan valuta asing (forex). Forex magin 

trading tergolong dalam perdagangan berjangka berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjagka Komoditi. Transaksi forex 

margin trading memiliki tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang 

tinggi.  Tingkat keuntungan dan resiko kerugian yang sama besarnya, 

memungkinkan munculnya permasalahan dan wanprestasi dalam perjanjian 

kontrak berjangka antara investor dengan pialang berjangka.  

Permasalahan yang dikaji adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan 

dalam transaksi forex margin trading pada perusahaan pialang berjangka?. 2) 

Bagaimana pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan pialang 

berjangka dengan investor dalam transaksi forex margin trading?. 3) Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading pada 

perdagangan berjangka? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, spesifikasi 

penelitian deskripsi kualitatif, Teknik pengumpulan data adalah dengan 

wawancara, dan studi dokumen atau bahan pustaka. 

Hasil penelitian Pengaturan dan pengawasan transaksi forex margin trading 

pada perusahaan pialang berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Praktiknya masih ada pihak-pihak yang tidak mematuhi dan memenuhi 

peraturan yang ada dengan masih adanya perusahaan pialang ilegal yang 

beroperasi. 

Pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara pialang berjangka dengan 

investor tidak sepenuhnya lancar atau sesuai yang diharapkan. Terbukti dengan 

masih adanya wanprestasi dan sengketa antara pialang berjangka dengan investor 

dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan transaksi dengan amanat. 

Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading 

oleh pialang berjangka belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. 

Pelaksanaan transaksi tanpa berdasarkan amanat investor menjadi wanprestasi dan 

merupakan wujud tidak terlindunginya kepentingan investor oleh pialang 

berjangka. Investor terhadap wanprestasi yang dilakukan pialang berjangkat, 
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dapat menempuh upaya penyelesaian hukum secara perdata maupun secara 

pidana.   

Berdasarkan hasil penelitia dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum 

terhadap investor dalam transaksi forex margin trading pada bursa berjangka oleh 

perusahaan pialang berjangka pada dasarnya telah jelas diatur dalam Undang-

Undang, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya diterapkan dan belum sesuai 

yang diharapkan. Saran penulis untuk pialang berjangka seharusnya dalam 

pelaksanaan kontrak berpedoman pada peraturan Perundang-undangan serta 

berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kontrak dengan 

investor. Investor hendaknya aktif memantau setiap aktifitas transaksi yang 

dilakukan oleh pialang berjangka untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan 

transaksi diluar sepengetahuan investor. Bappebti sebagai badan pengawas 

tunggal hendaknya memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan disetiap 

provinsi guna memaksimalkan tugas Bappebti dalam melakukan pengawasan 

harian khususnya terhadap pialang berjangka. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sejak dulu telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di 

sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan sistem barter. Seiring perkembangan 

jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai 

banyak kelemahan sehingga ditemukanlah sistem pembayaran baru yaitu 

menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran 

dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk 

bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda. 

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan 

perdagangan mata uang asing yang biasa disebut currency atau foreign exchange 

(forex). Transaksi sekecil apapun transaksi apabila melibatkan dua negara atau 

lebih, pasti melibatkan pertukaran atau perdagangan dengan mata uang asing. 

Transaksi perdagangan, seperti impor atau ekspor barang, jasa, dan bahan mentah, 

tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing. 

Berbagai kegiatan investasi diseluruh dunia yang dilakukan dalam skala 

internasional, seperti foreign direct investment di pasar modal dan pasar uang 

yang dilakukan oleh investor Individu, Hedge Funds, dan Investment Bankers, 

selalu mengikut sertakan transaksi perdagangan mata uang asing (Forex) (Fei 

Ming, 2001: 1).  
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Transaksi perdagangan selalu melibatkan penjual dan pembeli, demikian juga 

dalam pasar Forex margin trading. Bedanya, pembeli dan penjual tidak pernah 

melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima 

secara fisik. Semua dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dipertemukan pada 

suatu bursa (pasar pada perdagangan di Pasar Modal) dan diperantarai oleh 

lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai Pialang atau Broker. 

Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa biasanya tidak 

terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan 

dan baru kemudian di eksekusi. Bursa merupakan tempat pertemuan antara 

penjual dan pembeli partai besar. Para pelakunya kebanyakan adalah bank-bank 

besar, pialang-pialang atau lembaga keuangan lainnya yang pada bursa semua 

transaksi tersebut mempertemukan transaksi  pembelian dan penjualan.    

Forex margin trading merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk 

investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan pada bursa 

berjangka. Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan 

index, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang 

bernama Forex (Foreign Exchange). Forex margin trading karena sudah bukan 

lagi tergolong investasi sekuritas, Forex margin trading memiliki regulasinya 

sendiri di Indonesia. Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada 

dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan 

Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka 

Indonesia). Bisnis Forex margin trading pada perkembangannya merupakan 

bisnis internasional bersifat lintas negara. 
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Investasi itu sendiri ialah suatu kegiatan yang menunda konsumsi atau 

penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi sebenarnya 

mengandung harapan pada waktu yang akan datang. 

Berdasarkan konsep investasi yang berlaku, kegiatan investasi tentunya 

memerlukan pengorbanan waktu, dana, pikiran. Tentunya dengan harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa depan yang lebih baik dalam konsep investasi, 

harapan dimasa depan itu yang disebut dengan Return (Eka putri, 2002: 1).  

Investasi yang dilakukan setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi 

pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk menikmati keuntungan dari uang 

yang diinvestasikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 

Investor itu sendiri. Tentunya tiap orang ingin hidupnya sejahtera dikemudian 

hari, dan untuk itu mereka merelakan untuk menahan keinginannya pada saat ini 

untuk diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan.  

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang 

mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan 

berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula 

dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu 

sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (Unfair Trading) yang 

dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang 

dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam 

transaksi maupun pada perjanjiannya. Transaksi yang dilakukan diluar 
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sepengetahuan nasabah maupun adanya klausul-klausul perjanjian yang dilakukan 

secara sepihak juga merupakan wanprestasi yang merugikan bagi nasabah. 

Penting dan perlu adanya suatu upaya hukum guna melindungi kepentingan 

nasabah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah dan demi 

terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah. 

Menyikapi hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin 

mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap Nasabah / Investor 

yang melakukan investasi dalam Transaksi Forex margin trading Pada 

Perusahaan Pialang Berjangka, kedalam bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

INVESTOR DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA 

BURSA BERJANGKA OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA”. 

 

1.2  Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mengetahui 

pokok permasalahan yang akan diteliti. Perdagangan berjangka memiliki resiko 

yang tinggi, sehingga sering dijumpai adanya keresahan bahkan permasalahan-

permasalahan yang timbul didalamnya. Identifikasi masalah tersebut antara lain: 

1. Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pialang  yang dalam klausul-

klausulnya dilakukan secara sepihak oleh Pialang atau Wakil Pialang 

Berjangka cenderung menjebak dan merugikankan posisi nasabah. 
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2. Pialang pada prakteknya sering melakukan transaksi tanpa terkontrol dengan 

melakukan transaksi (Trading) diluar sepengetahuan Nasabah dan tidak 

adanya pemberitaan yang jelas kepada nasabah terkait transaksi yang 

dilakukannya.  

3. Wanprestasi yang dilakukan oleh wakil pialang terhadap dana nasabah atau 

amanat nasabah  dengan melakukan transaksi tidak berdasarkan amanat dari 

nasabah dan ketika timbul suatu kerugian menjadi resiko yang dibebankan 

kepada nasabah. 

4. Belum taatnya para Pialang terhadap ketentuan investasi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan terbatasnya pengetahuan Nasabah 

tentang perjanjian investasi, sehingga kurang terpenuhinya hak dan kewajiban 

antara pialang dengan nasabah. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan juga agar dalam penelitian 

tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah untuk mempermudah penelitian sehingga akan didapatkan hasil 

penelitian yang terarah serta tertuju pada pokok permasalahan yang diteliti. 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa 

hukum dalam transaksi perdagangan berjangka pada pasar berjangka. Penulis 

pada penulisan ini membatasi dengan membahas permasalahan: 

1. pengaturan dan pengaturan transaksi Forex margin trading pada Bursa 

Berjangka pada Perusahaan Pialang Berjangka. 
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2. Pelaksanaan kontrak berjangka antara Perusahaan Pialang Berjangka 

dengan investor dalam transaksi forex margin trading. 

3. Upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex 

margin trading pada perdagangan berjangka. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan dalam transaksi Forex margin 

trading pada Perusahaan Pialang  Berjangka? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem Kontrak Berjangka antara Perusahaan Pialang 

Berjangka dengan Investor dalam transaksi Forex margin trading? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor dalam transaksi Forex 

margin trading pada Perdagangan Berjangka? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada umumnya digunakan sebagai sarana untuk 

memperoleh data normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang 

terjadi dalam masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang 

berguna demi penyempurnaan teori maupun tugas-tugas operasional. Tujuan 

penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pengawasan dalam transaksi 

Forex margin trading pada perusahaan pialang Berjangka.  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara Perusahaan 

Pialang Berjangka dengan Investor dalam transaksi Forex margin trading. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam 

transaksi Forex margin trading pada perdagangan berjangka. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain : 

1.5.1 Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data dan 

masukan terutama informasi yang berkaitan dengan Pasar berjangka. Khususnya 

masalah pengaturan dan perlindungan hukum dalam Transaksi Forex margin 

trading pada perusahaan Pialang Berjangka. 

 Selain dari pada itu, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada 

masyarakat yang berupa pengetahuan melalui tulisan bagi perkembangan dan 

kemajuan Pasar Berjangka di Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Akademis 

Harapan menambah pengetahuan mengenai transaksi perdagangan pada 

Bursa Berjangka Khususnya Forex margin trading pada pengaturan dan 

pengawasannya, serta pelaksanaan dan perlindungan hukum dalam transaksi 

Forex margin trading pada Bursa Berjangka oleh perusahaan Pialang Berjangka. 
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Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan perbandingan 

untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Ekonomi dan 

Hukum Dagang dibidang akademis, khususnya dalam kegiatan usaha di Pasar 

Berjangka. 

1.5.3 Manfaat Teoritis. 

Penulisan ini diharapkan menjadi wacana dan masukan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi Nasabah / calon investor dalam melakukan Transaksi 

pasar berjangka khususnya Transaksi Forex margin trading. Penulisan ini juga 

dapat menjadi alternatif solusi dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi 

investor ketika berhadapan hukum terkait dengan perdagangan berjangka.  

Penulisan ini diharapkan menjadi masukan dalam menetukan perusahaan pialang 

yang legal dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagai sarana dalam 

bertransaksi. 

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman, 

pemikiran dan pandangan baru yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi 

masukan bagi para pelaku dunia bisnis dan dapat benar-benar memahami 

pengaturan hukum mengenai perdagangan berjangka. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan agar pembaca dapat dengan mudah 

mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan 

mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan yang 



 
 

 

9 

digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah 

(skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini terdiri 

dari lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu bab 

dengan bab yang lainnya. Gambaran mengenai skripsi ini diuraikan dalam 

sistematika berikut : 

      Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi 

dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

      Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman 

kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran dan halaman daftar 

tabel. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

      Bagian isi skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan serta penutup. 

Bab 1 : Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. Pada bagian pendahuluan 

memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai penulis, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 : Berisi landasan teori mengenai gambaran umum tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi, tinjauan umum tentang Forex Margin Trading, 

dan tinjauan umum tentang Perusahaan Pialang Berjangka. 
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Bab 3 : Bab tiga berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis. Adapun metode penelitian memuat tentang 

jenis dan desain penelitian, metode pendekatan yang dipakai penulis, 

lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, fokus 

penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan juga metode 

analisis data. 

Bab 4 : Hasil penelitian dan Pembahasan akan diuraikan pada bab ini. Bab ini 

juga akan disajikan mengenai data-data yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara maupun 

studi pustaka bagaimana pengaturan dan pelaksanaan serta bentuk 

perlidungan hukum dalam Transaksi Forex margin trading pada Bursa 

Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka maupun Pemerintah.   

Bab 5 : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang 

berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan 

pembahasan suatu saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan 

masukan tentang perlindungan Hukum dalam Transaksi Forex margin 

trading pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka.   

 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan 

guna melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Gambaran Umum Perdagangan Berjangka Komoditi 

 
2.1.1 Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut 

Perdagangan Berjangka,  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli 

Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi 

atas Kontrak Berjangka.  

 

Berdasarkan defenisi diatas pengertian perdagangan berjangka bukan hanya 

sekedar kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa berjangka saja tetapi 

mempunyai arti yang lebih luas. Penjelasan tersebut mencakup proses penawaran 

kontrak berjangka oleh Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, 

penempatan amanat oleh nasabah, dan pelaksanaan transaksi Sampai penyelesaian 

keuangan atas transaksi. Kegiatan perdagangan berjangka juga meliputi kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan bejangka (Perusahaan 

Pialang Berjangka). 

 

2.1.2 Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi 

 

 Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia sebenarnya sudah lama ada, 

akan tetapi perdagangan dilakukan melalui bursa berjangka yang ada diluar 

Indonesia. Perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan lokal 

menjalankan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri 
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melalui beberapa perusahaan komisioner (commission house) (kementerian  

Perdagangan, Sejarah & Peraturan, hal 10). 

Maraknya kasus penipuan yang terjadi maka pada tahun 1977, Menteri 

Perdagangan menerbitkan SK No.03/M/INS/77 yang melarang kegiatan 

perdagangan berjangka. Perkembangan perdagangan berjangka menjadi terhambat 

dan mengalami kemunduran. Lima tahun kemudian pemerintah masih 

menganggap penting keberadaan perdagangan berjangka. Tepatnya tahun 1982 

Pemerintah membentuk suatu badan untuk mempersiapkan pendirian bursa 

komoditi di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1982 dan 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. Pemerintah 

membentuk badan pelaksana perdagangan berjangka komoditi dibawah 

Kementrian Perdagangan yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (BAPPEBTI) (Kementrian perindustrian, Sejaran & peraturan, hal 10). 

Bertahun-tahun badan pelaksana perdagangan berjangka komoditi 

(BAPPEBTI) menyiapakan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di 

Indonesia. Keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

perdagangan berjangka komoditi, persiapan untuk segera membentuk bursa 

komoditi juga semakin mantap. Akhirnya pada tanggal 21 November 2000, izin 

usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh Bappebti, melalui Surat 

Keputusan Nomor 02/Bappebti/SI/XI/2000. Bursa berjangka pertama sejak itu 

yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta resmi berdiri. Tanggal 15 Desember 

Tahun 2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta melakukan transaksi 

perdagangan berjangka. Berdirinya Bursa Berjangka Jakarta status Bappebti tidak 
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lagi menjadi badan pelaksana akan tetapi menjadi badan pengawas yaitu Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 

2.1.3 Institusi dalam Perdagangan Berjangka 

 Perdagangan Berjangka diawasi oleh beberapa institusi yang berperan penting 

dan secara lagsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka,yaitu: 

A. Badan Pengawas 

Badan pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan 

wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

mengawasi kegiatan perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, keberadaan badan pengawas 

diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Sesuai Undang-undang 

tersebut, badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Menteri di bidang Perdagangan. Badan pengawas 

tersebut dinamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 

mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan untuk 

memudahkan terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. 

Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 

diantaranya adalah : 

1. Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis 

pelaksanaan perdagangan berjangka; 
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2. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para 

professional dalam perdagangan berjangka; 

3. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan 

tata-tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk 

persyaratan kontrak). 

4. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap 

kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi. 

B. Bursa Berjangka 

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara 

kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa 

berjangka itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu badan 

usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 

kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas 

Kontrak Berjangka. 

Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta 

menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bursa berjangka mendapatkan wewenang 

untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (Self Regulatory 
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Organization/SRO) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya 

dan para pelaku transaksi. Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab III Pasal 

10 sampai dengan Pasal 23. Peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus 

berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha 

yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Bursa berjangka untuk 

menghindari kepemilikannya dikuasi oleh satu orang atau kelompok tertentu, 

maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja. 

C. Lembaga Kliring Berjangka 

Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap 

bursa berjangka. Transaksi yang dilakukan di bursa berjangka di jamin dan 

diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Lembaga Kliring Berjangka 

bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap 

penjual.  

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang 

selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan 

kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka 

diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Mengingat tugas Lembaga 

Kliring Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi dibursa 

berjangka, anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, 
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untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi 

dengan lancar dan baik. Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan 

tugasnya, berwewenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya 

sendiri termasuk sistem pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk 

pemeriksaan terhadap anggotanya. 

D. Perusahaan Pialang Berjangka 

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di 

bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (order) 

dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka. 

Pengertian pialang berjangka terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Pialang 

Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak 

Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat 

berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Pialang 

Berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan 

pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) 

dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang 

berjangka Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang 

berjangka dapat dikelompokan menjadi : 
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1. Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka 

2. Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka 

 Pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman 

perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Pialang 

berjangka sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti 

tes dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebti) sebagai bentuk izin menjadi pialang berjangka. 

E. Sentra Dana Berjangka 

 Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka 

(PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT). 

Sentra Dana Berjangka diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun 

dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di 

bursa berjangka. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana 

Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka. 

Setiap peserta dalam Sentra Dana Berjangka mendapat sertifikat penyertaan yang 

telah ditetapkan nominalnya. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di 

admnistrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 

 Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 angka 

14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
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Komoditi. Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk 

menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam 

Kontrak Berjangka. 

 Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, diatur dalam Pasal 1 angka 

15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha 

yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra 

Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka. 

F. Pedagang Berjangka 

Perdagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak 

melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. 

Perdagangan berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. 

Perdagangan berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti 

sebelum bertransaksi.  

2.1.4 Kontrak Berjangka 

2.1.4.1 Pengertian Kontrak Berjangka 

  Menurut Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka 

Komoditi, Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli 

atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan 

di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak 

Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka. 

  Opsi atas kotrak berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi, adalah suatu 

kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual 

Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka 
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waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah 

premi. 

Kontrak Berjangka juga dapat diartikan: “suatu bentuk perjanjian jual beli 

yang mengikat bagi pembuat kontrak untuk menyerahkan atau menerima 

sejumlah komoditi dengan kualitas tertentu untuk waktu penyerahan kemudian” 

(Ahmad, 1996: 165). 

2.1.4.2 Pengaturan Perdagangan Kontrak Berjangka 

  Kontrak Berjangka diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka komoditi yang diatur dalam Bab I Pasal 1 angka ke 4 dan 

5. Pengatura Pelaksanaan kontrak berjangka diatur dalam bab VII tentang 

Pelaksanaan Perdagangan Berjangka. 

 Peraturan perdagangan kontrak berjangka diatur dalam berbagai ketentuan 

lain berikut : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan 

Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi; 

c. Keputusan Presiden Nomor Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat 

dijadikan Subyek Kontrak Berjangka Komoditi; 

d. Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Pedagangan Berjangka Komoditi (Bappebti); 
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e. Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka; 

f.      Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka. 

2.1.4.3 Mekanisme Transaksi Kontrak Berjangka 

  Bursa Komoditi adalah sarana perniagaan yang disediakan sebagai tempat 

pertemuan untuk mengadakan transaksi dagang antara pengusaha yang melakukan 

kegiatan usaha dalam bidang komoditi (Ahmad, 1996: 164). 

  Investor untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan dibursa berjangka, 

terlebih dahulu harus menjadi anggota atau nasabah dari pialang berjangka yang 

merupakan anggota dari Bursa Berjangka. Ketentuan tersebut sesuai dengan 

pengaturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 

1997. Investor apabila ingin melakukan transaksi dibursa berjangka luar negeri, 

maka harus menjadi anggota atau nasabah dari pialang berjangka anggota kliring 

atau langsung mendaftar menjadi anggota pialang yang ada diluar negeri. 

  Mekanisme transaksinya yaitu nasabah yang sudah terdaftar menjadi anggota 

dari pialang berjangka harus terlebih dahulu melakukan setoran margin ke 

rekening terpisah (segregated account) di Bank Penitipan untuk dapat memulai 

transaksi. 

  Nasabah setelah menyetorkan marginnya, maka selanjutnya nasabah 

menghubungi wakil pialang untuk melaporkan bukti setoran margin ke kliring 

berjangka. Wakil pialang akan menyampaikan laporan ke Kliring Berjangka dan 

amanat nasabah ke Bursa Berjangka untuk melakukan pembelian komoditi. Bursa 
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Berjangka yang sudah menerima amanat nasabah melalui wakil pialang 

melakukan konfirmasi laporan transaksi ke Kliring Berjangka. Kliring Berjangka 

akan menyampaikan konfirmasi laporan transaksi ke wakil pialang mengenai 

untung/rugi transaksi, dan wakil pialang akan melaporkan konfirmasi pelaksanaan 

amanat terhadap nasabah. 

2.2 Forex Margin Trading 

2.2.1 Gambaran Umum Forex Margin Trading 

 Forex (Foreign Exchange) atau Foreign Currency diartikan sebagai mata 

uang asing dan alat pembayaran lainnya. Forex digunakan untuk melakukan atau 

membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai 

catatan kurs resmi pada bank sentral (Hady, 2001: 15).  

 Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing 

merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata 

uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya. Perdagangan  Forex 

melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara 

berkesinambungan dengan tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga 

yang tinggi. 

 Perdagangan forex masuk dalam perdagangan berjangka, dibawah 

pengawasan Kementrian Perdagangan dan diatur dalam bentuk Undang-Undang, 

yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-Undang 

tersebut mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, 

kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan 

penerapan hukum. 
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 Perdagangan forex terdapat dua sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan 

sistem margin. Prinsipnya sistem perdagangan fisik adalah cash and carry atau 

spot trading, yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai 

barang. Sistem perdagangan ini sebagai contoh adalah money changer atau money 

broker. Forex Margin Trading merupakan perdagangan forex dengan sistem 

margin, adalah pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya 

dalam satuan kontrak dengan jaminan atas transaksi (necessary margin). 

Perdagangan ini tidak melibatkan fisik dari mata uang, melainkan hanya nilainya 

saja. Investor dengan demikian tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik 

transaksinya. Perdagangan forex dengan menggunakan sistem margin, investor 

dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan 

kontrak yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang diinvestasikan. 

 Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, 

valuta asing menjadi alternatif investasi yang paling populer. Return On 

Invesment (ROI) atau tingkat pengembalian investasi serta profit yang akan 

didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya (rata-rata return 

berkisar lebih dari 20% - 50% per bulan, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% 

perbulan untuk professional trader). Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka 

pasar valuta asing juga memiliki resiko yang tinggi apabila tidak diimbangi 

dengan pengetahuan yang cukup serta pengaturan manajemen keuangan dengan 

baik. Perdagangan valuta asing memerlukan pendidikan dan kualifikasi khusus 

dalam transaksinya. 



 
 

 

23 

 Pengadaan transaksi jual – beli mata uang asing (commodities currencies) 

hanya terbatas pada beberapa mata uang asing tertentu, yaitu meliputi : 

1. Britis Poundsterling (GBP) 

2. Japanesse Yen (JPY) 

3. Euro Currency (EUR) 

4. Swiss Franc (CHF) 

5. Australian Dolar (AUD) 

6. Dolar Amerika (USD) 

Pelaku pasar perdagangan forex berlangsung secara global antara pusat-pusat 

keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana 

utama transaksi. Perbedaan waktu antara pelaku pasar (bank-bank devisa  di 

dunia, lembaga keuangan non bank, asuransi, manajemen investasi, investor, 

individual/corporate) di seluruh dunia, membuat pasar forex aktif 24 jam. 

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan 

Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB, berlanjut ke pasar asia yaitu 

Jepang, Singapura, Hongkong yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai 

ke pasar Amerika serikat yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB. 

2.2.2 Pengaturan Forex Margin Trading 

 Perdagangan forex masuk dalam perdagangan berjangka, dibawah 

pengawasan Kementrian Perdagangan, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dilakukan 

karena sifat bisnisnya yang kompleks, beresiko tinggi dan melibatkan banyak 

pihak di dalamnya. 
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 Perdagangan forex karena termasuk dalam perdagangan berjangka maka 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, khususnya bab VII. 

Undang-Undang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, 

kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan 

penegakan hukum. 

 Bab VII UU No. 32 tahun 1997 mengatur pelaksanaan perdagangan 

berjangka yang antara lain membahas pedoman perilaku pialang berjangka. 

Perusahaan diberi hak melaksanakan order jual dan beli untuk nasabah atau 

investor. Pasal 51 dari Undang-undang perdagangan berjangka menjelaskan 

bahwa pialang berjangka sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka 

untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan 

transaksi tersebut. Margin tersebut dapat berupa uang dan/atau surat berharga 

tertentu. 

 Perdagangan forex sistem margin menggunakan harga spot. Peserta pasar 

memiliki keleluasaan untuk mengambil posisi tertentu untuk membeli atau 

menjual suatu mata uang tertentu dan melikuidasi posisinya (menjual) pada batas 

jatuh tempo tertentu. Perdagangan forex dalam transaksinya memungut margin 

terhadap nasabah, sehingga perdagangan forex dengan sistem margin masuk 

dalam wilayah UU Nomor 32 Tahun 1997 (Widoatmodjo, 2012: 59).  

 Pengaturan teknis dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 



 
 

 

25 

1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lumban,2010;85).  

Pengaturan yang memperjelas dan mempertegas Peraturan Perundang-

undangan  tersebut, BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) mengeluarkan SK No. 

037/DIR BBJ/11/02 pada tanggal 28 Nopember 2002 yang mengatur mengenai 

perdagangan forex dengan sistem margin. Ketentuan tersebut pada intinya yaitu, 

untuk setiap produk perdagangan forex dengan sistem margin, baik yang melalui 

bursa ataupun bersifat OTC (over the counter) tidak melalui bursa harus 

didaftarkan di BBJ. Semua margin harus masuk ke KBI dalam rekening terpisah 

(segregated account). 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pialang Berjangka 

2.3.1 Pengertian Perusahaan Pialang Berjangka 

Pialang berjangka merupakan unsur utama dan berada digaris depan dalam 

kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya ialah sebagai perantara 

antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan 

berjangka. Tindakan dari pada pialang berjangka ialah untuk dan atas 

perintah/amanat dari pihak investor. 

Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima 

amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan dibursa. 

Perdagangan dengan sistem margin, pialang berjangka berhak menarik margin 

(uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Pialang berjangka merupakan perusahaan yang berbadan hukum perseroan 

terbatas. Pialang berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha 

Bapebti. Pasal 49 s/d 56 Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi mengatur ketentuan bahwa pialang berjangka wajib memiliki 

pedoman perilaku sebagai bentuk perlindungan terhadap investor (Widoatmodjo, 

2012: 50). 

Pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang 

berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non 

anggota kliring. Transaksi yang mendapat jaminin lembaga kliring ialah transaksi 

yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh 

jaminan. 

Perusahaan Pialang atau juga disebut broker Anggota Bursa (AB), adalah 

pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan 

komoditi pada bursa. 

 Perusahaan Pialang melakukan pembelian dan penjualan (menawarkan) 

dilantai Bursa atas perintah atau permintaan (order) investor. Perusahaan Pialang 

hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah 

(amanat) dari investor. 

2.3.2 Dasar Hukum Perusahaan Pialang Berjangka 

 Semua operasi yang berhubungan dengan industri berjangka dan pegawainya 

secara ketat diatur dan dilisensi oleh Bappebti, lembaga pemerintah yang berada 

dibawah Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini sama dengan 

Bapepam yang mengawasi pasar modal. Bappebti dapat berbagi kekuasaannya 
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dengan asosiasi berjangka. Fungsi utama asosiasi Berjangka adalah untuk 

memastikan melalui self-regulation standar perilaku yang tinggi dan 

profesionalisme serta tanggung jawab keuangan atas nama individu dan organisasi 

yang menjadi anggota. Kaitannya dengan tanggung jawab keuangan, asosiasi 

melakukan audit berkala dari catatan keuangan dan lainnya dari anggotanya. 

Memonitoring praktek penjualan, dan menyediakan mekanisme arbitrasi bagi 

sengketa yang berhubungan dengan transaksi berjangka antar anggota asosiasi 

dengan publik yang berinvestasi (Sofyan, 2000: 184). 

 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilihat pengaturan mengenai perusahaan 

Pialang Berjangka, yaitu antara Lain : 

 Pasal 37 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sebagai pialang berjangka 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha oleh Bappepti. 

 Pasal 38 berisikan bahwa Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 wajib berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan 

diwilayah Republik Indonesia. 

 Pengaturan lain mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh izin 

usaha Pialang Berjangka kepada Bappebti diatur dalam Pasal 40. 

 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka 

Komoditi juga mengatur mengenai perusahaan Pialang Berjangka yang tertera  

dalam Pasal 31. 

 Surat Keputusan Kepala Bappepti No. 07/ Bappepti / KP / X / 1999 tentang 

Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, pengelola Sentra dana 
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Berjangka, dan Pedagang Berjangka pada Pasal Dana Berjangka, Wakil Pialang 

Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 

dan Pedagang Berjangka pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap Perusahaan 

Pialang Berlangka, wajib mencantumkan dalam akta Pendirian Perusahaan”. 

2.3.3 Kegiatan Usaha Perusahaan Pialang Berjangka 

 Pasar Berjangka (Future Market) merupakan bagian dari pasar derivatif 

(turunan saham) yang digunaan oleh berbagai pihak untuk mengelola risiko. Pasar 

ini di Indonesia sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat 

lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang berminat jadi promotor kesan 

bahwa perdagangan berjangka sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi 

masalah persaingan dan perselisihan antara pemerintah dengan pialang tidak 

resmi (Sofyan, 2000: 7). 

 Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka di 

Indonesia yang sudah sangat telat di banding negara lain yang telah memulai 

perdagangan sejak seabad yang lalu. Akibat kendala diatas maka sosialisasi akan 

perlunya pasar berjangka menjadi terabaikan. 

  Sebagai penghasil komoditi yang besar di dunia, Indonesia berkepentingan 

untuk memiliki bursa sendiri, sehingga dapat membentuk harga lokal yang jadi 

acuan global dan bukan ditentukan oleh negara lain. Hal itu juga memudahkan 

pemasaran komoditi tersebut dan penyebarluasan informasi ke produsen prosesor 

dan konsumen memberi nilai tambah bagi petani dan membuka lapangan kerja 

baru. 
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 Prospek perdagangan berjangka di Indonesia cukup menjanjikan karena 

selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, Indonesia juga 

membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini di 

perkirakan terdapat 2500 orang lebih yang telah bertransaksi dalam perdagangan 

berjangka dan beberapa yang bekerja sebaga tenaga analis, marketing pada 

berbagai perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan data tersebut 

sebetulnya sudah cukup tersedia tenaga kerja dan pemain, tetapi mereka belum 

terbiasa dengan mekanisme transaksi melalui bursa. Transaksi selama ini 

diamanatkan melalui perusahaan yang beroperasi sebagai Commission house 

tersebut (Sofyan, 2000: 9). 

 Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) cukup rumit, karena ada 

tahapan yang harus dimengerti oleh seorang calon investor. Investor untuk terjun 

didalam kegiatan PBK dituntut untuk mengerti tentang margin dan 

pengelolaaannya, bagaimana pembukaan rekening, dan lain sebagainya. Investor 

apabila berinvestasi didalam PBK, hal yang terpenting ialah perlu memilih 

perusahaan pialang dan mengetahui jenis-jenisnya. Sebagai contoh Bursa-bursa di 

AS, Ada tiga kriteria umum yang dikategorikan baik tidaknya sebuah perusahaan 

pialang, yaitu legalitas, semua perizinan atas keterlibatannya didalam kegiatan 

perdagangan Berjangka Komoditi lengkap, domosili dan alamat perusahaannya 

jelas dengan dibursa berjangka mana sajakah mereka melakukan kegiatannya 

selama itu. Hal terpenting lainnya yaitu transparan, terpercaya dan jujur dalam 

mengemban amanat nasabahnya terutama menyangkut penempatan, pengelolaan 

dan penggunaan dana nasabahnya dalam suatu rekening yang terpisah (segregated 
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account), dan yang terakhir adalah piawai. Perusahaan Pialang yang bonafide, 

biasanya dilengkapi dengan divisi “Research & development” yang ditempati 

oleh orang-orang yang rajin, tekun dan cermat dalam mengamati pekembangan 

pasar. Mereka selalu membuat berbagai analisis tentang kondisi pasar terakhir. 

Pialang dan nasabah harus melakukan komunikasi yang harmonis dan terbuka. 

Karena setiap saat nasabah akan bertanya dan pialang pun akan memberikan 

berbagai analisisnya untuk mempermudah nasabah dalam membuat suatu 

keputusan. 

 Industri berjangka di Indonesia mengenal istilah nama seperti Perusahaan 

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka. 

Ketiga jenis pialang tersebut semuanya berbentuk perusahaan perseroan terbatas 

yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabah. Perusahaan Pialang Berjangka 

wajib memiliki minimum 3 orang Wakil Pialang Berjangka yang dapat 

berhubungan langsung dengan nasabah. Penasihat Berjangka berhak memiliki 

beberapa Wakil Penasihat Berjangka. Pengelola Sentra Dana Berjangka 

sedikitnya harus memiliki dua orang Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. 

Semua perusahaan pialang, Penasihat atau Pengelola Dana Berjangka beserta 

wakil dan pihak-pihak terkait lainnya bernaung dibawah organisasi Indonesian 

futures Association (IFA).   

2.3.4 Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka 

 Berdasarkan Peratura Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan 

Perdagangan berjangka Komoditi, dalam melaksanakan kegiatan perdagangan 

berjangka Perusahaan Pialang Berjangka wajib : 
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1. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata 

cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappepti ; 

2. Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai 

Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah ; 

3. Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling 

sedikit meliputi ; 

a. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka ; 

b. Pengetahuan tentang komoditi dan  kontrak berjangka ; 

c. Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan resiko di bidang 

Perdagangan Berjangka ; 

d. Hak-hak dan kewajiban Nasabah ; 

e. Sarana penyelesaian peselisihan perdata ; 

4. Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening terpisah (Segregated 

Acount) ; 

5. Menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke 

rekening terpisah (segregated Account) ; 

6. Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah ; 

7. Menyediakan sarana simulasi transaksi perdagangan Berjangka bagi calon 

Nasabah ; 

8. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tetang 

pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah 

disetujui oleh Bappepti ; 
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9. Menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisah dengan 

ruangan penyelesaian (settlement room) ; 

10. Menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupu tidak langsung ; 

11. Merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam kartu 

Amanat ; 

12. Mengkonfirmasikan kepada Nasabah tentang transaksi yang telah 

dilaksanakan, dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak 

langsung oleh Nasabah ; 

13. Menyampaikan Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada Nasabah  

14. Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai 

sengketa keuangan ; 

15. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang 

penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui 

oleh Bappepti ; dan 

16. Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan 

Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan. 

Hak Perusahaan Pialang Berjangka yaitu: 

1. Hak pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah, menutup posisi terbuka 

nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan 

lain untuk melindungi dirinya dalam pemenuhan margin tersebut dengan 

terlebih dahulu memberitahu nasabah dan Pialang berjangka tidak 

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. 
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2. Pialang Berjangka dapat membatasi posisi terbuka kontrak berjangka 

nasabahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

3. Pialang Berjangka dapat setiap saat mengambil/mengalihkan dana dari 

rekening nasabah sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan 

nasabah seperti pembayaran komisi, keterlambatan dalam memenuhi 

kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah. 

Transfer yang telah dilakukan harus segera diberitahukan secara tertulis 

kepada nasabahnya. 

Pialang Berjangka dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka 

dilarang : 

1. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk 

berhubungan langsung dengan calon Nasabah dalam rangka pelaksanaan 

transaksi kontrak berjangka ; 

2. Mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan ; 

3. Menerima setoran dana margin awal Nasabah secara Tunai ; 

4. Menerima setoran margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya 

tidak sama identitasnya denga identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam 

dokumen Perjanjian Penberian Amanat ; 

5. Memberi pinjaman dana untuk margin Nasabah ; 

6. Menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Acces Pasword) 

kepada pihak lain selain Nasabah ; 

7. Menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) merangkap sebagai 

tenaga pelaksana transaksi (dealing) dan/atau sebaliknya ; 
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8. Melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya 

(withdrawal) ; 

9. Memindah bukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (Segregated 

Account) Pialang Berjangka ke Rekening yang nama dan nomornya tidak 

sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk penarikan 

sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi pembukaan Rekening 

Transaksi ; 

10. Menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah 

(segregated Account) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi 

dan biaya lain sehubungan dengan Transaksi Kontrak Berjangka ; 

11. Menyerahkan laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada pihak lain 

kecuali Nasabah atau kuasanya. 

2.3.5 Pengaturan mengenai Wakil Pialang Berjangka Indonesia 

 Pengaturan mengenai Wakil Pialang Berjangka diatur dalam berbagai 

peraturan Perundang-undangan antara lain, yaitu sebagai berikut : 

1. Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan yang 

telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappepti”. 

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Komoditi juga mengatur mengenai Wakil Pialang Berjangka, 

yaitu antara lain : Pasal 41 menyatakan bahwa “Pialang Berjangka wajib 

sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) prang Wakil Pialang Berjangka yang 
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Berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2  (dua) orang pegawai 

Pialang Berjangka yang bersangkutan”. Pasal 58 ayat (1) ”Izin wakil Pialang 

Berjangka hanya diberikan kepada orang perorangan yang memiliki keahlian 

di bidang keperantaraan Perdagangan kontrak Berjangka”. Pasal 59 ayat (1) 

“permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diajukan kepada 

Bappepti disertai dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut : 

a. Sertifikat pendidikan formal 

b. Tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh bappepti sesuai dengan 

bidangnya masing-masing ; dan 

c. Rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka 

Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan. 

2.3.6 Izin Wakil Pialang Berjangka Yang Diberikan Oleh Bappepti 

 Peraturan Bappepti No. 57 / Bappepti / KP / 9 / 2005 : Pasal 1 “Izin untuk 

melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan 

undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Komoditi”. Pasal 2 ayat (1) kegiatan Wakil Pialang Berjangka hanya 

dapat dilakukan oleh orang perorangan setelah mendapat izin dari Bappepti, dan 

ayat (2) Izin Wakil Pialang Berjangka hanya dapat diberikan oleh orang 

perorangan yang memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka dan telah 

lulus ujian profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappepti. 

Pasal 5 “Persetujuan Izin Wakil Pialang Berjangka yang diberikan hanya berlaku 

selama Wakil Pialang Berjangka tersebut bekerja pada perusahaan Pialang 
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Berjangka yang bersangkutan”. Pasal 6 “Izin Wakil Pialang Berjangka berakhir 

apabila yang bersangkutan” : 

a. Meninggal dunia ; 

b. Dicabut izinnya oleh Bappepti. 

 Ketentuan teknis perilaku Wakil Pialang Berjangka terdapat dalam SK 

Bappepti No.64/Bappepti/Per/1/2009 yaitu, antara lain : 

1. Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung 

dengan calon Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak 

Berjangka. 

2. Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud adalah melakukan hubungan 

dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun 

melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain. 

3. Ruang Lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan 

langsung dengan calon Nasabah meliputi : 

a. Menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan 

ditransaksikan ; 

b. Menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka ; 

c. Menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko ; 

d. Menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk 

mekanisme transaksi ; 

e. Menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pembelian Amanat ; 

f. Menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ; 



 
 

 

37 

4. Pelaksanaan kewenangan Wakil Pialang Berjangka terhadap seorang calon 

Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama. 

5. Apabila Wakil Pialang Berjangka berhalangan berhubungan langsung dengan 

Nasabah dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak 

dapat melaksanakan kewenangannya. Wakil Pialang Berjangka yang 

Bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gb. Bagan 2.4 Alur Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

      Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah: segala 

sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan 

kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. 

 

Perdagangan Berjangka Komoditi 

Forex Margin Trading 

(Kontrak Berjangka) 

 Pialang Berjangka Investor/Nasabah 

 Bursa Berjangka 

 

Pengaturan Perdagangan Berjangka 

Komoditi 

 

 

 

UU No. 32 Tahun 1997 Tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi 

Terpenuhinya Perlindungan 

Hukum Terhadap Investor 
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Forex Margin Trading (Perdagangan Valuta Asing) merupakan wahana 

investasi terbaru di Dunia investasi produk keuangan Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Berbagai kegiatan investasi diseluruh dunia yang dilakukan dalam 

skala internasional di pasar berjangka dan pasar uang selalu mengikut sertakan 

transaksi perdagangan Forex. Forex (valuta asing) merupakan komoditas yang 

memiliki nilai ekonomis karena adanya permintaan, yang biasanya timbul dari 

masyarakat yang memiliki kepentingan untuk perdagangan internasional dan 

adanya penawaran yang kebanyakan timbul dari masyarakat domestik. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi dijelaskan, Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak 

setandar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, 

tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan 

termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas Kontrak 

Berjangka. 

Pasar Forex (Valuta Asing) merupakan satu bentuk pasar keuangan dimana 

mata uang asing yang diperdagangkan atau di pertukarkan satu sama lain. Pelaku 

pasar (pihak yang bertransaksi) yang terlibat aktif dalam pasar Forex ( Valuta 

Asing) ialah antara penjual dan pembeli yang  biasa disebut dengan Investor. 

Mereka tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah 

terjadi serah terima secara fisik melainkan mereka bertransaksi dalam bentuk 

kontrak dengan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai 

perusahaan pialang atau Broker (Pialang berjangka). 

Investor adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui 

rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka 
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Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli 

Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat nasabah dengan 

menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk 

menjamin transaksi tersebut. 

Pialang Berjangka merupakan unsur utama dan berada digaris terdepan dalam 

kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya ialah sebagai perantara 

antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi diperdagangan 

berjangka. Tindakan pialang berjangka ini untuk dan atas perintah/amanat dari 

pihak investor. Pialang berjangka merupakan satu-satunya badan usaha yang 

boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk 

ditransaksikan di bursa berjangka. 

Bursa Berjangka atau yang biasa disebut dengan pasar berjangka (market) 

adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi, dan 

pada bursa ini tidak terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan 

melainkan biasanya di akumulasikan dan baru kemudian di eksekusi. Bursa 

merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar. 

Pengaturan perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-

undang tersebut mencacup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, 

kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan 

penerapan hukum. 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 meregulasikan adanya tiga institusi 

yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan 

berjangka. Badan pengawas dilakukan oleh Bappebti (Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi) yang diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 9. Badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada dibawah 
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dan bertanggung jawab kepada Menteri  Perdagangan dan mempunyai wewenang 

yang cukup luas. Kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya 

integritas pasar, integritas keuangan dan perlindungan bagi investor. 

Institusi lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 ialah 

Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Bursa Berjangka merupakan 

institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Kliring dan Penjamin Berjangka 

(Lembaga Kliring Berjangka) dalam Pasal 1 angka 7 merupakan badan usaha 

yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 

pelaksanaan kliring dan penjamin transaksi di Bursa Berjangka. Lembaga Kliring 

Berjangka juga diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Undang-

Undang  Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Ketiga lembaga itu berama-sama mengatur perdagangan berjangka di Indonesia 

agar tercipta pasar berjangka yang adil dan jujur.  

Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagai payung hukum 

pada Perdagangan Berjangka di Indonesia, diharapkan dalam setiap transaksi 

perdagangan komoditi dapat dilakukan secara legal. Perusahaan yang bergerak di 

sektor ini (perusahaan pialang/wakil pialang) juga memiliki izin resmi sehingga 

dengan adanya peraturan perundang-undang tersebut dapat terpenuhinya 

perlindungan hukum terhadap Investor (Nasabah). 
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BAB 3 

 

METODE PENELITIAN 

 

  
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 
Penelitian agar memenuhi syarat keilmuan, diperlukan pedoman yang disebut 

metode penelitian. Sesuai dengan persyaratan dalam penulisan skripsi, diperlukan 

adanya data yang objektif dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Terdapat berbagai jenis penelitian dalam penyusunan suatu karya ilmiah. 

Terjadinya perbedaan tersebut didasarkan pada sudut pandang dan cara 

peninjaunya. Penentuan suatu jenis penelitian penting karena berhubungan dengan 

metode dan analisa data nantinya. 

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2008:6) bahwa “penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain”. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

memahami fenomena-fenomena yang muncul selama proses penelitian 

berlangsung. Adapun fenomena yang dimaksud tersebut berupa perilaku, persepsi 

maupun tindakan-tindakan lain di dalam pelaksanaan maupun perlindungan 

hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading oleh Perusahaan 

Pialang Berjangka. 
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3.2 Pendekatan Penelitian 

      Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum yuridis sosiologis 

 metode Yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang tidak hanya 

ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau keadaan yang 

timbul dalam masyarakat tentang pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. 

Selain itu juga hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, 

disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang 

menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Soemitro, 

1988:38).   

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena 

mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor 

sosiologis terhadap faktor yuridis. Faktor sosiologis adalah hubungan yang 

bersifat praktis yaitu keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan tentang 

pelaksanaan kontrak berjangka dan perlindungan hukum dalam transaksi forex 

margin trading pada perdagangan berjangka. Kajian yuridis dalam penelitian ini 

yaitu terkait peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan 

perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading pada 

perdagangan berjangka. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAPPEBTI yang berlokasi di Jalan 

Kramat Raya Nomor 172 Jakarta. Kantor Bappebti dipilih sebagai lokasi untuk 

melakukan penelitian oleh penulis dikarenakan Bappbebti merupakan Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang di tunjuk oleh Kementrian 
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Perdagangan untuk mengawl dan mengawasi secara lansung dalam pelaksanaan 

perdagangan  berjangka khususnya dalam transaksi Forex margin trading. 

Adapun maksud dari pemilihan lokasi penelitian tersebut, diharapkan akan 

memperoleh data yang cukup dan valid dalam penyelesaian penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

3.4 Jenis Data 

Guna mendapatkan informasi yang diharapkan, peneliti mengambil beberapa 

data dan dijadikan sebagai data inti dalam penelitian. Adapun jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan Informan di kantor Bappebti. Adapun wawancara tersebut dilakukan 

terhadap Kepala Bagian pelayanan Hukum Biro Hukum beserta staf Biro Hukum 

Bappebti. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

secara langsung yang mendukung penelitian yaitu seputar pengaturan dan 

pelaksanaan sistem serta perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi Forex 

margin trading. 

3.4.2 Data Sekunder 

Selain penggunaan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder 

dalam penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang 

diperoleh dari penelitian yang bersifat kepustakaan. Menurut Hanitijo (1988:11) 

bahwa data skunder yang dapat diteliti adalah: 



 
 

 

45 

a. Data sekunder yang bersifat pribadi: 

1. Dokumen-dokumen pribadi 

2. Data pribadi yang tersimpan di dalam lembaga-lembaga di tempat yang 

bersangkutan (pernah) bekerja 

b. Data sekunder yang bersifat publik: 

1. Data arsip 

2. Data resmi pada instansi-instansi 

3. Data yang dipublikasikan 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa data awal dalam 

penelitian akan diperoleh dengan menggunkan penelitian kepustakaan yang 

kemudian dipergunakan pada penelitian di lapangan nantinya. Hanitijo (1988:11) 

“data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi: bahan hukum primer, 

bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”. Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang menjadi dasar pokok bagi penelitian. Adapun 

bahan hukum primer tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan mengatur tentang permasalahan terkait. 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan 

bahan hukum primer, yaitu berupa buku literatur hasil karya sarjana. Adapun 

literatur tersebut antara lain berupa buku-buku yang berkaitan tentang pasar modal 

dan perdagangan berjangka,buku tinjauan hukum tentang pasar modal maupun 

literature lain yang berasal dari website-website terkait dengan penelitian. 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai 

pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pelengkap 
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dalam artian ini adalah berupa tambahan data-data yang diperoleh dan tidak 

bersifat primer. Adapun bahan hukum tersier pada penelitian ini berupa Kamus 

Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan sumber data utama dari semua pihak yang 

terkait langsung dengan objek penelitian. Sumber data ini diperoleh penulis 

melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan 

melakukan analisis data-data perkara. 

Dalam suatu penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat 

disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan ketika 

menjawab wawancara. Sedangkan Informan adalah orang yang memberikan 

informasi (Arikunto, 2006: 145).  

3.5.1 Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses 

transaksi forex margin trading yaitu investor yang melakukan transaksi pada 

bursa berjangka. 

3.5.2 Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengetahui dan 

berwenang secara pasti terkait perdagangan berjangka dapa transaksi forex margin 
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trading maupun pihak-pihak terkait lainnya. Adapun informan dalam penelitian 

ini adalah kepala pelayanan Hukum Biro Hukum serta staf Biro Hukum Bappebti. 

 

3.6 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif tidak akan dimulai 

tanpa adanya masalah, baik yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui 

pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah.  

Menurut Moleong (2008:94) penetapan fokus penelitian mempunyai dua 

tujuan yaitu: 

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam perumusan masalah 

penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus.Pertama, penetapan fokus dapat 

membatasi studi.Kedua, pemanfaatan fokus itu berfungsi untuk memenuhi 

kriteria inclusi-exclusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exlusion criteria) 

suatu informasi yang baru dalam masyarakat. 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Pengaturan dan pengawasan dalam transaksi forex margin trading pada bursa 

berjangka. 

2. Pelaksanaan kontrak berjangka antara investor dengan perusahaan pialang 

berjangka dalam transaksi forex margin trading. 

3. Perlindungan hukum dalam transaksi forex margin trading pada perdagangan 

berjangka 

      Fokus penelitian tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan dapat 

terlaksana dan terfokus pada permasalahan-permasalahan terkait serta mendukung 

terhadap penelitian. 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

      Penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data sebagai penunjang bagi penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Adapun metode tersebut antara lain : 

3.7.1 Wawancara 

Ashsofa (2007:95) menyatakan bahwa “wawancara merupakan cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu”. Terdapat dua pihak di dalam melakukan wawancara yaitu pewawancara 

dan pihak pemberi informasi. Melalui wawancara, diharapkan dapat diperoleh 

gambaran mengenai proses perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi 

forex margin trading pada bursa berjangka oleh perusahaan pialang berjangka. 

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara 

terarah. Hanitijo (1998:60) dimana “di dalam wawancara terarah terdapat 

pengarahan atau struktur tertentu”. Bahwa wawancara yang dilakukan telah 

dipersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data primer dengan membatasi 

aspek-aspek dari masalah yang diperiksa serta membatasi jawaban-jawaban. 

 

3.7.2 Kepustakaan 

      Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu 

penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hanitijo 

(1998:12) “dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal 

untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan”. Adapun penelitian 

kepustakaan dalam penelitian ini meliputi: 
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3.7.2.1 Bahan Hukum Primer 

      Marzuki (2009:141) bahwa “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”. Adapun bahan hukum primer 

dalam penelitian ini merupakan aturan-aturan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia, antara lain dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum 

terkait perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pada perdagangan 

berjangka. Adapun aturan tersebut antara lain dengan melakukan penelitian 

terhadap Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka, maupun aturan-aturan lain terkait perlindungan hukum 

bagi investor dalam transaksi forex margin trading pada bursa berjangka oleh 

pialang. 

3.7.2.2 Bahan Hukum Sekunder 

      Hanitijo (1988:12) bahwa “bahan-bahan hukum sekunder yaitu yaitu 

bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”. Adapun Bahan 

hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan 

perdagangan berjangka, literatur tentang transaksi forex margin rading, dan 

literatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka. 
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3.7.3 Dokumentasi  

Metode Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

prasasti, agenda dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, 

dokumen, serta sumber lain yang relevan guna memperoleh data dan informasi 

tentang proses perlindungan hukum bagi nasabah/investor dalam transaksi forex 

margin trading pada bursa berjangka oleh perusahaan pialang berjangka. 

 

3.8 Keabsahan Data 

Data yang telah terkumpul tidak semua benar, dalam artian perlu dilakukan 

pengecekan terhadap data tersebut agar dapat terhindar dari kesalahan dan 

kekeliruan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengabsahan data yang telah 

diperoleh. Moleong (2008:324) menyatakan bahwa “untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang 

digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferbility), 

kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmatibility)”. Sejalan dengan 

penjelasan tersebut, sekiranya perlu dilakukan pengecekan terhadap data hasil 

penelitian, sehingga data tersebut merupakan data yang terbukti kebenarannya. 

Moleong (2008:330) menyatakan bahwa “triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Adapun 

sesuatu yang lain dalam pengertian tersebut diartikan sebagai kegiatan 
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pengabsahan data berdasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. 

Teknik triangulasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui triangulasi 

sumber data dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh dari 

wawancara terhadap berbagai pihak dalam proses transaksi forex margin trading 

dalam perdagangan berjangka maupun dari berkas-berkas data lain yang diperoleh 

penulis dari literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

proses perlindungan hukum dalam transaksi forex margin trading pada 

perdagangan berjangka. Ketekunan dalam penelitian dilakukan dengan cara 

melakukan penelitian secara teliti, rinci, hati-hati dan terus-menerus dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan diikuti dengan wawancara terhadap para pihak terkait 

agar diperoleh data dengan hasil yang baik. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

Tahap mengolah dan menganalisa data diperlukan suatu bentuk analisa data 

yang baik guna mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian. Moleong 

(2008:247) bahwa “proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen remi, 

gambar, foto dan sebagainya”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diperoleh asumsi bahwa proses 

analisis data dilakukan penulis segera setelah peneliti meninggalkan lokasi 
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penelitian yaitu dengan menganalisa data-data yang diperoleh dengan 

mengorganisasikan data-data yang ada. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data antara lain: 

3.9.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dalam proses penelitian 

guna mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara mencatat 

semua data objektif baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan 

terhadap pelaksanaan transaksi forex margin trading dalam perdagangan 

berjangka oleh perusahaaan pialang berjangka. 

3.9.2 Reduksi Data 

Setiap data yang terkumpul pada saat penelitian tidaklah merupakan suatu 

data yang konkrit dan dibutuhkan secara keseluruhan. Hanya data-data tertentu 

yang bisa digunakan. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, perumusan 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul 

dari catatan yang diperoleh di lapangan. 

3.9.3 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun, 

memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan untuk 

pengambilan tindakan. 

3.9.4 Menarik Kesimpulan 

Adapun kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti setelah 

selesai melakukan analisis data yang diperoleh di lapangan. Sebagaimana Miles 
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(1992:19) menyatakan bahwa kesimpulan adalah “tujuan yang ingin diperoleh 

pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul 

dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu untuk mencapai 

validitasnya”. 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Metode Analisa Interaktif oleh (Miles 1992:20) 

Secara garis besar definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis data adalah untuk 

mengorganisasikan data dari lapangan baik melalui wawancara kepada para pihak 

maupun berasal dari literatur-literatur terkait dengan penyelesaian sengketa 

perbankan syariah, artikel-artikel dan lain sebagainya untuk diproses dalam 

analisis data.  

Kegiatan yang harus dilakukan dalam analisis sebuah data adalah mengatur, 

mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode dan juga 

mengkategorikannya. Pelaksanaan pengorganisasian dan pengelolaan data yang 

telah diperoleh bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat teori substantif. 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Kesimpulan – Kesimpulan 

Penarikan atau Verifikasi 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Forex Margin Trading Dan Pialang Berjangka 

Pada Perdagangan Berjangka 

4.1.1.1 Forex Margin Trading pada Perdangan Berjangka 

Forex margin trading tergolong dalam bursa Berjangka, investasi derivatif 

(turunan) dari Produk investasi saham dan sejenisnya. Mulanya produk derivatif 

ini diawali oleh perdagangan index dan komoditi, kemudian bertambah anggota 

baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama forex. Forex margin trading 

pada perkembangannya menjadi bisnis internasional yang bersifat lintas negara. 

 Forex (Foreign Exchange) atau Foreign Currency diartikan sebagai mata 

uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau 

membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai 

catatan kurs resmi pada bank sentral. 

 Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing 

merupaka suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata 

uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya. Perdagangan forex 

melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara 

berkesinambungan Dengan tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga 

yang tinggi. 
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Forex margin trading mulai berkembang pesat pada tahun 1973 sejak 

terjadinya perubahan mendasar pada sistem moneter internasional, yaitu ketika 

sebagian negara-negara didunia mengubah sistem nilai tukarnya dari sistem nilai 

tukar tetap (fixed rate) ke sistem nilai tukar yang lebih fleksibel dengan 

menerapkan sistem nilai tukar yang mengambang bebas (free floating rate)(Fei 

Ming, 2001: 20). 

 Perdagangan forex terdapat dua sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan 

sistem margin. Sistem perdagangan fisik adalah chas and carry atau spot trading, 

yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai barang. Sistem 

perdagangan ini sebagai contoh adalah money changer atau money broker. 

Perdagangan forex dengan sistem margin trading adalah pertukaran atau 

perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam satuan kontrak dengan 

jaminan atas transaksi (necessary margin). Perdagangan ini tidak melibatkan fisik 

dari mata uang, melainkan hanya nilainya saja. Investor pada sistem perdagangan 

ini tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik transaksinya. Investor dengan 

setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang 

besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang diinvestasikan. 

 Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, 

valuta asing menjadi alternatif investasi yang paling populer. ROI ( Return On 

Invesment atau tingkat pengembalian investasi) serta profit yang akan didapat bisa 

melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya (rata-rata return berkisar lebih dari 

20% - 50% per bulan, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% perbulan untuk 

professional trader). Akibat pergerakan yang cepat tersebut, pasar valuta asing 
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juga memiliki resiko yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan 

yang cukup serta pengaturan manajemen keuangan dengan baik. Perdagangan 

forex dengan system margin trading memerlukan pendidikan dan kualifikasi 

khusus dalam transaksi perdagangannya. 

Perdagangan forex dengan sistem margin trading menggunakan harga spot. 

Berdasarkan sistem ini para peserta pasar memiliki keleluasaan untuk mengambil 

posisi tertentu, apakah membeli atau menjual suatu mata uang tertentu dan 

melikuidasi posisinya (menjual) pada batas jatuh tempo tertentu. Perdagangan 

forex dengan sistem margin trading karena jenis investasi ini memungut margin 

investor, maka perdagangan forex dengan sistem margin masuk dalam wilayah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Widoatmodjo, 2012: 59). 

Perdagangan forex masuk dalam perdagangan berjangka, dibawah 

pengawasan Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.  Undang-

Undang tersebut mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, 

kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan atau pelaporan dan 

penerapan hukum. 

Pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Bappebti (Lumban,2010;85). 
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4.1.1.2 Pialang Berjangka Pada Perdagangan Berjangka 

Dunia perdagangan baik secara nasional maupun internasional dikenal 

perantara perdagangan atau dalam perdagangan berjangka disebut Pialang 

Berjangka. Pialang Berjangka merupakan Perusahaan Pialang yang melaksanakan 

kegiatan perdagangan berjangka. Pialang Berjangka dijalankan oleh Wakil 

Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon investor  

atau investor dalam rangka menyalurkan investasi investor untuk transaksi 

kontrak berjangka pada bursa berjangka. 

Pialang Berjangka merupakan unsur utama dan berada digaris depan dalam 

kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya ialah sebagai perantara 

antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan 

berjangka. Tindakan dari pada pialang berjangka ialah untuk dan atas perintah 

atau amanat dari pihak investor. 

Perusahaan Pialang atau juga disebut Broker Anggota Bursa (AB), adalah 

pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan 

komoditi di bursa. Perusahaan Pialang bertindak sebagai perantara antara produk-

produk yang diperdagangkan dan investor yang hendak membeli atau menjualnya. 

Perusahaan Pialang merupakan institusi yang melayani order investor untuk 

menjual atau membeli produk-produk berjangka. 

Pialang Berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima 

amanat (order) dari investor dan meneruskannya untuk ditransaksikan dibursa. 

Pialang Berjangka pada perdagangan berjangka dengan sistem margin trading, 
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berhak menarik margin (uang jaminan) kepada investor atas setiap transaksi 

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 

Pialang Berjangka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

Perdagangan Berjangkayang berbadan hukum perseroan terbatas. Pialang 

berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha dari Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) (Widoatmodjo, 2012: 

50). 

 

4.1.2 Pengaturan Dan Pengawasan Dalam Transaksi Forex margin trading 

Pada Perusahaan Pialang Berjangka 

Pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka khususnya forex margin 

trading diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diamandemen 

menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Forex margin trading sebelumnya belum diatur secara jelas didalam 

Undang-Undang  Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Amandemen Undang-undang tersebut mengatur lebih lanjut tentang 

Perdagangan Alternatif dari produk derivatif yang diantaranya Forex margin 

trading (wawancara dengan Bapak Himawan Kepala Bagian Pelayanan Hukum 

Biro Hukum Bappebti, tanggal 14 Juni 2013) . 

Pengaturan terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Bappebti. 
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Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangja Komoditi, Perusahaan Pialang yang resmi (legal) ialah perusahaan 

pialang yang terdaftardan memiliki SK (surat keputusan) atau izin usaha 

perusahaan pialang oleh BAPPEBTI. Perusahaan Pialang juga harus terdaftar 

sebagai anggota Bursa Berjangka dan anggota Lembaga Kliring Berjangka. 

Pengawasan perdagangan berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Badan pengawas Perdagangan 

Berjangka diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (wawancara dengan 

Bapak Himawan Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Bappebti, 

tanggal 14 Juni 2013) . 

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan Pengaturan dan pengawasan 

dalam transaksi Forex margin trading pada perusahaan Pialang berjangka. 

Menurut wawancara, menjelaskan peran penting Bappebti yang terlibat secara 

langsung dalam kegiatan perdagangan Berjangka. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 

menyebutkankan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan 

sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti.  

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai 

wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan untuk memudahkan 
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terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan 

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) meliputi: 

1. Mencakup memberi penafsiran dan pembuatan peraturan teknis 

pelaksanaan perdagangan berjangka; 

2. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para 

professional dalam perdagangan berjangka; 

3. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan  

tata-tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka berjangka 

(termasuk persyaratan kontrak) 

4. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap 

kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (wawancara dengan Karina 

Staf Biro Hukum Bappebti, tanggal 14 Juni 2013). 

 

4.1.3 Pelaksanaan Sistem kontrak Berjangka antara Perusahaan Pialang 

Berjangka dengan Investor dalam Transaksi Forex margin trading 

Pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan pialang dengan 

investor dalam transaksi perdagangan berjangka harus melalui beberapa 

tahapan yang harus dilakukan oleh Pialang Bejangka dengan Investor, yaitu: 

(1) Pemberitahuan tentang Bursa Berjangka oleh Pialang Berjangka. 

Pemberitahuan kepada calon investor tentang hal tersebut wajib 
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dilakukan oleh pialang berjangka sebagaimana yang telah diatur oleh 

Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi.Pasal 50 ayat (2) menjelaskan bahwa Pialang Berjangka wajib 

menginformasikan atau memberitahukan kepada calon investor, tentang 

dokumen keterangan perusahaan dan pemberitahuan tentang adanya 

resiko dalam melakukan investasi di bursa Berjangka. Ketentuan tersebut 

juga diatur pada Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 

(2) Pemrosesan data investor. 

Pemrosesan data dilakukan dengan mengumpulkan data tentang investor 

atau calon investor yang akan melakukan investasi dibursa berjagka. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui tentang keadaan dan latar 

belakang calon investor. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 

tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 50 ayat (1).   

(3) Pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian 

kerjasama investasi. 

Pembuatan kesepakatan tentang investasi merupakan hal yang sangat 

penting karena kesepakatan tersebut menentukan jenis investasi yang 

akan dilakukan investor dibursa berjangka. Penandatanganan perjanjian 

investasi merupakan dasar untuk melakukan investasi di bursa 

Berjangka. Investor dengan menandatangani perjanjian kontrak 

berjangka, maka investor telah memberikan kuasa kepada pialang 

berjangka berdasarkan amanat dari investor untuk menyalurkan investasi 
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dari investor ke bursa berjangka. Pialang berjangka akan melakukan 

penarikan margin atau dana investasi dari investor yang akan 

ditempatkan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang 

berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.(wawancara dengan 

Bapak Himawan Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum 

Bappebti, tanggal 14 Juni 2013) . 

Prosedur pelaksaanaan transaksi perdagangan berjangka pada dasarnya dalam 

setiap transaksinya dilakukan secara langsung oleh investor. Investor tidak 

diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor 

(personal acces password) atas Rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. 

Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk 

melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang 

juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan 

melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Pelaksanaannya 

berdasarkan laporan Bappebti banyak ditemukan bahwa prosedur pelaksanaannya 

tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Sebagian besar investor lebih memilih 

menyerahkan dan mengamanatkan transaksi kepada wakil pialang dari pada 

melaksanakan transaksinya sendiri dengan dalih bahwa investor merasa belum 

mahir dalam melaksanakan transaksi. Dasar bagi pialang berjangka melakukan 

transaksi adalah amanat yang diberikan investor kepada pialang berjangka. 

Berdasarkan amanat tersebut pialang berjangka melaksanakan amanat dalam 

bentuk transaksi atas kontrak berjangka sesuai dengan yang investor kehendaki. 

Pialang Berjangka apabila menerima amanat dari investor, berdasarkan 
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ketentuannya wakil pialang wajib melakukan pencatatan dan perekaman apabila 

investor menyampaikan amanat melalui telepon (wawancara dengan Karina Staf 

Biro Hukum Bappebti, tanggal 14 Juni 2013). 

 

4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex 

Margin Trading pada Perusahaan Pialang Berjangka 

Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka 

khususnya dalam transaksi forex margin trading dalam upaya perlindungan 

hukum terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan 

Perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan Bappebti yang 

mengatur tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak 

berjangka antara investor dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi 

adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian 

dengan berapacara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan 

ketentuan Perundang-undangan (wawancara dengan Bapak Himawan Kepala 

Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Bappebti, tanggal 14 Juni 2013). 

Berdasarkan penelitian pada tanggal 14 Juni 2013 di Bappebti sebagai contoh 

kasus.Ibu Minda bersama teman-temannya selaku pihak investor sebagai pelapor 

telah menanam modal sebesar RP.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) untuk 

investasi di Bursa berjangka melalui sebuah Perusahaan Pialang Berjangka di 

Jakarta yang bernama Century.Perihal pelanggaran yang diadukan, berdasarkan 

perjanjian kontrak yang dibuat dengan wakil pialang dari perusahaan pialang 
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Century. Investor yang dalam pelaksanaan transaksinya menyerahkan kepada 

wakil pialang menginginkan sebelum melakukan  transaksi wakil pialang harus 

memberitahukan terlebih dahulu tentang keadaan pasar.  Praktiknya wakil pialang 

sering melakukan transaksi terlebih dahulu yang baru kemudian 

melaporkannya.Berdasarkan hal tersebut pada transaksi terakhir, akhirnya 

investor mengalami kerugian yang sangat besar. Kasus yang hampir sama juga 

dialami oleh bapak Rudy yang telah menginvestasikan dananya sebesar US$ 

25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 

250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Perihal wanprestasi yang 

diadukan ialah dalam kontrak yang dibuat dengan wakil pialang dari perusahaan 

pialang berjangka, Investor menginginkan dalam setiap transaksi yang dilakukan 

harus mendapat persetujuan dari pihak Bapak Rudy. Pelaksanaannya dari lima 

kali transaksi yang telah dilakukan baru dilaporkan dua kali dan dari dua yang 

dilaporkan salah satunya mengalami kerugian. Berdasarkan kerugian tersebut 

tidak dilakukan langkah penyelamatan atau prosedur risk management oleh 

perusahaan pialang berjangka tersebut. Terhadap kerugian yang terus membesar 

tanpa sepengetahuan dari Bapak Rudi justru dilakukan eksekusi oleh pialang yang 

jelas-jelas bertentangan dengan prinsip prosedur risk management (wawancara 

dengan Bapak Hendra selaku kuasa hukum investor, tanggal 14 Juni 2013). 

Bappebti sebagai badan pengawas dalam menyelesaikan sengketa antara 

investor dengan perusahaan pialang, terkait kerugian yang dialami investor harus 

melalui serangkain tahapan yang dilakukan. Hal tersebut untuk dapat menentukan 

kerugian yang dialami investor merupakan murni karena resiko atas mekanisme 
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pasar atau terbukti adanya pelanggaran ataupun karena adanya unsur tindak 

pidana dari Pialang Berjangka. Adapun tahapannya yaitu: 

(1) Tahap pertama 

Bappebti menerima aduan secara tertulis dari investor terkait pelaporannya 

tehadap perusahaan pialang yang diadukan serta akibat kerugian yang 

dialaminya yang disampaikanbaik secara pribadi maupun melalui kuasa 

hukum yang ditunjuk disertai dokumen investor yang diserahkan pada 

Biro Hukum Bappebti. 

(2) Tahap kedua 

Tim penyidik bappebti melakukan pemeriksaan atas dokumen 

investoryang meliputi pemeriksaan SOP penerimaan investor pada 

perusahaan pialang berjangka dan SOP pelaksanaan transaksi rekening 

investor. 

(3) Tahap ketiga 

Menentukan hasil identifikasi pemeriksaan dokumen investorapakah 

kerugian yang dialami merupakan murni kekalahan dari faktor mekanisme 

pasar (resiko) atau terbukti adanya pelanggaran administratif atau bahkan 

adanya unsur pidana dari pialang berjangka. 

(4) Tahap ke empat 

Tahap Penyelesaian, apabila kerugian investor murni berdasarkan 

mekanisme pasar maka penyelesaian ditempuh melalui mediasi yang 

dilakukan oleh Bappebti. Apabila terbukti adanya pelanggaran 

administratif  maupun adanya unsur pidana yang dilakukan pialang 
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berjangka, Adanya pelanggaran administratif Bappebti dapat memberikan 

sanksi yang berupa teguran,pembekuan maupun pencabutan izinusaha 

perusahaan Pialang berdasarkan berat atau tidak pelanggaran yang 

dilakukan. Adanya unsur tindak pidana maka dilanjutkan pada tahap 

berikutnya yaitu pelimpahan kepada proses peradilan (wawancara dengan 

Karina Staf Biro Hukum Bappebti, tanggal 14 Juni 2013). 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh investor dalam penyelesaian sengketa 

antara lain: 

(1) Penyelesaian secara perdata, meliputi: 

a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka; 

b. Melalui Bursa Berjangka; 

c. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) 

(2) Penyelesaian secara Pidana  

Penyelesaian terhadap kasus pidana pada Bursa Berjangka, dilakukan oleh 

pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau 

melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana. 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pengaturan dan Pengawasan dalam Transaksi Forex Margin Trading 

pada Perusahaan Pialang Berjangka 
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Perdagangan berjangka sebagai salah satu instrumen baru dalam dunia 

investasi memang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Investasi 

perdagangan berjangka juga memiliki resiko yang sama besarnya terutama dalam 

transaksi Forex margin trading. Perdagangan Berjangka dalam praktiknya 

melibatkan banyak pihak didalamnya, Pihak yang terlibat langsung dalam 

transaksi pada Bursa Berjangka diantaranya ialah Pialang Berjangka dengan 

Investor. Banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut menentukan 

pentingnya adanya pengaturan dan pengawasan untuk menjamin berlangsungnya 

kegiatan perdagangan pada Bursa Berjangka. 

Pengaturan dan pengawasan dalam transaksi forex margin trading 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan  Berjangka Komoditi. Praktiknya masih ada pihak 

yang tidak mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan yang ada, terbukti 

dengan masih adanya perusahaan pialang ilegal yang beroperasi. 

Berdasarkan pengamatan terhadap hasil wawancara terkait pengaturan 

terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi Pasal 31 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1999 tetang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 37 dalam 

pelaksanaannya tidak  terimplementasikan dan terpenuhi oleh Perusahaan Pialang 

yang tidak resmi (ilegal) yaitu dengan tanpa memiliki izin resmi dari Bappebti. 

Menurut Undang–Undang  Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi, Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa Kegiatan usaha sebagai 
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Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang 

berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka 

dari Bappebti. 

Berdasarkan uraian diatas Perusahaan Pialang Berjangka merupakan 

perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Perusahaan Pialang yang 

resmi (Legal) ialah perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin usaha dari Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan terdaftar sebagai 

anggota Bursa Berjangka dan anggota Lembaga Kliring Berjangka. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 37 menjelaskan bahwa 

pelaksanaan kegiatan sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan setelah 

memperoleh izin usaha oleh Bappebti. Izin usaha Perusahaan Pialang dirumuskan 

dalam Pasal 40 yang menyatakan antara lain: 

(1) Pemohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan 

kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai 

berikut; 

a. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman; 

b. Daftar nama pemegang saham; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d. Rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan 

dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana 

telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan 
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pelaksanaan peraturan rencana pengaturan dan pengelolaan transaksi, 

serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun; 

e. Neraca pembukuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; 

f. Daftar nama komisaris dan direksi; 

g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana investor; 

h. Bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan setoran Dana 

kompensasi; 

i. Daftar nama supervisor;atau 

j. Daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang 

Berjangka dari Bappebti. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan 

menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti; 

(3) Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah memperhatikan semua 

persyaratan dan berita acara pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh 

bappebti. 

 Peraturan terhadap izin usaha pialang berjangka juga dirumuskan dalam 

Peraturan Bappepti No. 57 / Bappepti / KP / 9 / 2005 : Pasal 1 bahwa “Izin untuk 

melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Perdagangan Berjangka Komoditi”. Pasal 2 ayat (1) “kegiatan Wakil Pialang 

Berjangka hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan setelah mendapat izin 

dari Bappepti”. 



 
 

 

70 

 Pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya izin usaha pialang berjangka oleh 

perusahaan pialang berjangka dikenakan sanksi dengan ketentuan pidana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat 

(1)yang berbunyi: Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan Berjangka 

tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 

25 ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), diancam 

dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 

(sepuluh)tahun, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). 

 Pengawasan perdagangan berjangka komoditi dilakukan langsung oleh Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang diatur dalam 

Undang-undang nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 

tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 4ayat (1) 

menyebutkan bahwa tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

ialah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-

hari kegiatan perdagangan berjangka. 

 Maksud dari Pasal 4 ayat (1) berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 terkait pengawasan sehari-hari yang dilakukan Bappebti. Bahwa untuk 

menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peratura Perundang-

undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari 

terhadap kegiatan di bursa Berjangka ataupun dalam sistem Perdagangan 
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Alternatif.Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan 

dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada Bappebti. 

Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan 

tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif 

seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap Pasal 4 ayat (1), 

menunjukan bahwa isi dari Pasal 4 ayat (1) terkait pengawasan harian yang 

dilakukan oleh Bappebti tidak disebutkan secara jelas tentang bentuk pengawasan 

harian yang harus dilakukan oleh bappebti, khususnya pengawasan terhadap 

Perusahaan Pialang Berjangka. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) 

tersebut menyebutkan bahwa pengawasan harian hanya dilakukan terhadap 

kegiatan di bursa berjangka dan tidak menyebutkan adanya pengawasan harian 

terhadap perusahaan Pialang Berjangka. Perusahaan Pialang Berjangka banyak 

tersebar di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Bappebti sebagai lembaga 

pengawas tunggal dalam pengawasannya terhadap pialang berjangka yang hanya 

berkantorkan di Jakarta, tidak logis untuk dapat mengawasi seluruh aktifitas 

kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan pialang. Hal tersebut bertolak 

belakang dengan tujuan dari Pasal 4 ayat (1) yang tertuang dalam Pasal 5 huruf b. 

 Pasal 5 huruf b menyebutkan bahwa Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tujuan 

untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka. Pasal 

5 huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melindungi kepentingan 

semua pihak adalah terhindarnya masyarakat dari praktik perdagangan yang 

merugilkan, antara lain, membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan 
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informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat investor sesuai dengan 

perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah 

investor, dan tidak menempatkan dana investor pada rekening yang terpisah.  

 

4.2.2 Pelaksanaan Sistem Kontrak Berjangka Antara Perusahaan Pialang 

Berjangka Dengan Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading 

Pelaksanaan sistem Kontrak Berjangka antara Perusahaan Pialang Berjangka 

dengan Investor tidak sepenuhnya lancar atau sesuai yang diharapkan. Hal ini 

terlihat dengan masih adanya wanprestasi dan sengketa antara Pialang Berjangka 

dengan Investor dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan transaksi dengan 

amanat. 

Pelaksanaan sistem Kontrak Berjangka antara Perusahaan Pialang Berjangka 

dengan Investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 

tentang  Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bappebti. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terkait pelaksanaan transaksi 

kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 108 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka komoditi. Transaksi kontrak berjangka antara perusahaan pialang 
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berjangka dengan investor dalam pelaksanaannya belum terimplementasikan 

sesuai dengan semestinya. 

Menurut Pasal 52 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi menyebutka bahwa: 

1) Pialang berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka, 

kontrak derivatif lainnya untuk rekening investor, kecuali telah 

menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari investor atau 

kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan 

investor yang bersangkutan. 

2) Pelaksanaan perdagangan berjangka melalui sarana sistem 

perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh bursa berjangka 

dan/atau pedagang penyelenggara sistem perdagangan alternatif 

dilakukan secara langsung oleh investor. 

3) Dalam hal pelaksanaan perdagangan berjangka secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara 

langsung oleh investor pialang berjangka wajib melaksanakan 

transaksi perdagangan berjangka setelah adanya perintah dari investor 

atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili 

kepentingan investor yang bersangkutan. 

 Berdasarkan isi pada Pasal 52 diatas dapat dijelaskan bahwa Pialang 

berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka kecuali telah menerima 

perintah untuk mewakili kepentingan Investor. Dasar bagi pialang berjangka 
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untuk melakukan transaksi adalah amanat yang diberikan oleh Investor kepada 

pialang berjangka. Pelaksanaan perdagangan berjangka dilakukan secara langsung 

oleh Investor. Investor apabila tidak dapat melaksanakan perdagangannya secara 

langsung, Pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapat perintah untuk 

mewakili kepentingan Investor. Pialang Berjangka sebelum melakukan transaksi 

harus menerima amanat terlebih dahulu dari Investor atau kuasanya yang ditunjuk 

secara tertulis. Amanat tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah 

kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Investor yang bersangkutan. 

 Ketentuan Pasal 52 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan perdagangan 

Berjangka Komoditi Pasal 108 yang menyebutkan bahwa: 

Ayat (1) Setiap kali menerima amanat Investor untuk melakukan transaksi atas 

beban rekening Investor yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib 

mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti. 

Ayat (2) Apabila amanat Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut 

wajib direkam. 

 Kontrak berjangka merupakan ikatan perjanjian antara Pialang Berjangka 

dengan investor.Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdata 

tentang perikatan. Perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 

mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau 

lebih. Kontrak (perjanjian) pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu 
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karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 

1338 KUHPerdata. Kontrak dapat dibuat secara tertulis maupun secara tidak 

tertulis (lisan). Kontrak lisan dan tertulis sudah dianggap sah apabila memenuhi 

syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: 

 “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1) sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal”. 

 Terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka 

terhadap rekening investor yang yang diamanatkan secara tertulis maupun secara 

lisan masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Amanat yang 

diberikan investor secara tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena 

adanya alat bukti yang dapat dijadikan pegangan bagi investor apabila ada 

beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh Pialang berjangka. Perintah 

secara tertulis juga memudahkan dari segi kepastian hukum dan segi 

pembuktiannya apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pialang 

berjangka. Perintah secara tertulis juga dapat mengurangi timbulnya sengketa 

(dispute) antara investor dengan pialang berjangka karena menjadi pedoman 

pelaksanaan transaksi kontrak berjangka. 

 Amanat investor secara lisan dalam pelaksanaan transaksi yang diperintahkan 

investor terhadap pialang berjangka pada dasarnya tetap dapat mengikat. Amanat 

secara lisan hanya saja tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan justru 

memiliki kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian dan bahkan dapat 
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berakibat fatal bagi investor. Perintah secara lisan tidak cukup memiliki kekuatan 

hukum karena lemahnya dalam hal pembuktian. Perintah secara lisan tidak 

memiliki alat bukti karena amanat yang disampaikan tidak pernah dituangkan 

secara tertulis sehingga tidak adanya pedoman pelaksanaan yang dapat dijadikan 

pegangan baik oleh investor maupun pialang berjangka. 

 Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait amanat terhadap setiap 

transaksi yang dilakukan tidak disebutkan dan ditentukan bahwa setiap amanat 

harus dibuat atau disampaikan secara tertulis oleh investor. Berdasarkan Pasal 108 

ayat (2) bahkan disebutkan bahwa amanat dapat nasabah sampaikan melalui 

telepon, dan terhadap perintah tersebut pialang berjangka wajib merekamnya. 

Investor dengan menyampaikan amanat secara telepon sama halnya memberikan 

amanat secara lisan kepada pialang berjangka, meskipun dalam penyampaian 

amanat tersebut direkam oleh Pialang berjangka. Rekaman pembicaraan dalam hal 

ini hanya dimiliki secara tunggal oleh pialang berjangka, dan investor dalam hal 

ini tidak memiliki dan memegang bukti rekaman terhadap amanat yang 

disampaikannya. Berdasarkan ketentuan Pasal ini investor menjadi pihak yang 

lemah karena tidak memiliki alat bukti dan amanatnya tidak tertuang secara 

tertulis sementara terhadap segala kemungkinan kerugian dibebankan kepada 

investor. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap ketidak sesuaian 

pelaksanaan transaksi kontrak berjangka oleh Pialang Berjangka dengan amanat 

investor yang lebih sering memilih mewakilkan transaksinya kepada  pialang 

berjangka, dan pialang berjangka yang melakukan transaksi tidak berdasarkan 
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amanat investor. Hal ini menunjukan bahwa praktik pelaksanaan transaksi kontrak 

berjangka antara investor dengan pialang berjangka belum  sesuai pada pedoman 

peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan tersebut 

Investor pada dasarnya dianjurkan melaksanakan secara langsung terhadap 

transaksi perdagangannya. Ketentuan tersebut dikarenakan investor pada dasarnya 

mendapat pembekalan berupa pelatihan mengenai perdagangan berjangka dan 

materi pelatihan tentang perdagangan berjangka. Materi dan pelatihan memang 

pada prinsipnya kurang cukup untuk dapat membekali Investor karena dalam 

perdagangan berjangka memerlukan kemahiran dan ketepatan dalam 

memprediksikan pergerakan pasar. Kemampuan Investor terhadap hal tersebut 

memang tidak bisa didapat secara instan, berdasarkan kendala tersebut membuat 

sebagian besar dari nasabah memutuskan untuk mewakilkan transaksinya kepada 

pialang. Terhadap hal ini dalam peraturan Perungang-undangan tidak disebutkan 

adanya pengaturan lebih lanjut bagi investor. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2011 pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa Investor apabila tidak dapat 

melaksanakan transaksinya secara langsung dapat mewakilkan kepada wakil 

pialang berjangka. Pialang berjangka yang dalam pelaksanaanya transaksi apabila 

tidak berdasarkan amanat nasabah, melanggar Pasal 52 ketentuan ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
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menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) diatur dalam Pasal 

73D ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi 

kontrak berjangka, kontrak derifatif lainnya untuk rekening investor tanpa 

menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari investor atau kuasanya yang 

ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan investor yang bersangkutan 

sebagaimana dimaksud dalam Paal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 

 

4.2.3Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi forex margin 

trading Pada Perdagangan Berjangka 

Perlindungan hukum terhadap Investor dalam transaksi forex margin trading 

oleh Pialang Berjangka tidak sepenuhnya dapat terwujud atau sesuai yang 

diharapkan. Hal tersebut berdasarkan belum dapat terimplementasikannya 

pengaturan dan pelaksanaan perdagangan berjangka secara baik dan benar. 

Keadaan dengan masih adanya perusahaan pialang illegal yang masih beroperasi, 

pelaksanaan perjanjian kontrak dan transaksi yang tidak sesuai peraturan 

Perundang-undangan dan tidak berdasarkan Amanat. Pelanggaran (wanprestasi) 

yang sering dilakukan Pialang berjangka atau bahkan adanya unsur tindak pidana 

(Market Crime) yang tidak sedikit sering mewarnai aktifitas perdagangan 

berjangka. Berdasarkan beberapa indikator tersebut yang pada dasarnya menjadi 
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penghambat dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan 

investor. 

Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan 

terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Komoditi. Praktiknya dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Pialang 

Berjangka atau Wakil Pialang tidak terimplementasikan dengan semestinya. 

Berdasarkan hasil wawancara terkait perlindungan hukum terhadap investor 

dalam transaksi forex margin trading. Terhadap Peraturan Perundang-undangan 

dan Peraturan Bappebti tidak menyebutkan lebih jelas tentang bentuk upaya 

perlindungan hukum yang harus dilakukan Perusahaan Pialang Berjangka 

terhadap Investor . 

Peraturan Bappebti No.64/Bappebti/Per/1/2009 hanya mengatur tentang 

Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Pialang Berjangka dalam 

pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, berkewajiban:  

17. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata 

cara penerimaan Investor yang disetujui oleh Bappepti ; 

18. Membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai 

Perdagangan Berjangka kepada calon Investor ; 

19. Membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling 

sedikit meliputi ; 
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f. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan Berjangka ; 

g. Pengetahuan tentang komoditi dan  kontrak Berjangka ; 

h. Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan resiko di bidang 

Perdagangan Berjangka ; 

i. Hak-hak dan kewajiban Investor ; 

j. Sarana penyelesaian peselisihan perdata ; 

20. Menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening terpisah (Segregated 

Acount) ; 

21. Menjelaskan bahwa dana Investor harus ditransfer atau disetorkan ke 

rekening terpisah (segregated Account) ; 

22. Menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Investor ; 

23. Menyediakan sarana simulasi transaksi perdagangan berjangka bagi calon 

Investor ; 

24. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tetang 

pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah 

disetujui oleh Bappepti ; 

25. Menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisah dengan 

ruangan penyelesaian (settlement room) ; 

26. Menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupu tidak langsung ; 

27. Merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Investor dalam kartu 

Amanat; 
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28. Mengkonfirmasikan kepada Investor tentang transaksi yang telah 

dilaksanakan, dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak 

langsung oleh Investor ; 

29. Menyampaikan Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada Investor 

30. Menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai 

sengketa keuangan ; 

31. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang 

penanganan pengaduan Investor oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui 

oleh Bappepti ; dan 

32. Membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan 

Investor dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan. 

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan diatas hanya menyebutkan 

tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka yang pada dasarnya belum 

dapat mengakomodir kepentingan investor sepenuhnya. Peraturan tersebut hanya 

berlaku sebagai ketentuan formal dan sebagai wujud upaya perlindungan hukum 

terhadap kepentingan investor dalam praktik transaksi perdagangan berjangka 

khususnya transaksi forex margin trading. Pelaksanaannya hanya saja masih saja 

ada penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang sudah ada yang 

berakibat timbulnya kerugian bagi investor.  

Berdasarkan contoh kasus yang dialami oleh Ibu Minda dan Bapak Rudy 

dimana keduanya mengalami kerugian transaksi yang diakibatkan bukan atas 

berdasarkan amanat yang diberikan oleh keduanya. Terhadap Perusahaan Pialang 

tempat Ibu Minda dan Bapak Rudi berinvestasi. Wanprestasi yang dilakukan 
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Perusahaan Pialang tempat mereka berinvestasi ialah adanya pelanggaran 

terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi yang juga diatur dalam Peraturan Bappebti 

Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang 

Berjangka. 

Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: Pialang Berjangka dilarang melakukan 

transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening investor, kecuali telah menerima 

perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari investor atau kuasanya yang 

ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Investor yang bersangkutan. 

Berdasarkan isi Pasal diatas jelas terbukti bahwa pialang berjangka telah 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1)  yang merugikan investor 

sebagaimana yang dialami oleh Ibu Minda dan Bapak Rudy. 

Berdasarkan hasil penelitian, terhadap pelanggaran (wanprestasi) dapat 

ditempuh upaya penyelesaian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 

tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi. Adapun upaya penyelesaian 

hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara: 

1. Penyelesaian secara Perdata 

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian 

sengketa dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang 

berbunyi : Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan 

perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui 
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arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya 

melalui: 

a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; 

atau; 

b.  pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa 

Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, tidak tercapai. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara, apabila dalam 

pelaksanaan kontraknya terjadi suatu wanprestasi atau pelanggaran maka 

dilakukan penyelesaian sebagai berikut : 

a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka 

Pertama-tama akan dilakukan melalui badan penyelesaian yangada di setiap 

perusahaan pialang berjangka, dimana setiap perusahaan pialang berjangka 

diwajibkan untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan (compliance) yang wajib 

melakukan penanganan pengaduan investor untuk pertama kalinya. 

Sebagai contoh kasus yang dialami olehIbu Minda bersama dengan 

tigatemannya.Ibu Minda mengadukan permasalahan tersebut kepada Pialang 

Berjangka yang mengelola rekening mereka di Perusahaan Pialang Berjangka 

Century dan ke Pemimpin Perusahaan Pialang BerjangkaCentury. Dengan adanya 

laporan tersebut maka pemimpin Perusahaan Pialang Berjangka Century Future, 

menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan penyelesaian 

sengketa yang terdapat dalam perjanjian investasi yang disepakati yaitu melalui 
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musyawarah yang dilakukan oleh divisi kepatuhan dari Perusahaan Pialang 

Berjangka Century Future. 

Berdasarkan musyawarah tersebut pihak Perusahaan Pialang Berjangka 

Century Future menyatakan bahwa mereka tidak akan mengganti kerugian yang 

terjadi karena pihak investor telah memberikan amanat untuk melakukan transaksi 

kepada Pialang Berjangka, dan Pialang Berjangka menyatakan bahwa dia juga 

sudah memberikan informasi terus menerus. Lebih lanjut menurut pialang 

berjangka, pihaknya sudah memberikan laporan terhadap setiap transaksi dan 

tidak ada komplain atau keberatan dari investor terhadap semua laporan tersebut. 

Terhadap pernyataan itu Ibu Minda membantahnya, karena menurut Ibu Minda 

untuk transaksi terakhir yang mengalami kerugian cukup besar pialang berjangka 

tidak memberikan informasi “pasar”sebagaimana biasanya terlebih dahulu. 

Kukuhnya kedua pihak dengan pendapat masing-masing maka penyelesaian 

secara musyawarah di divisi Perusahaan Pialang Berjangka Century Future tidak 

tercapai, sehingga pihak Ibu Minda bersama tiga temannya yang merasa dirugikan 

melaporkan kasus tersebut langsung ke Badan Pengawasan Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). 

Kasus yang hampir sama juga dilakukan oleh Bapak Rudy. Bapak Rudy 

mengajukan keberatan kepada perusahaan Pialang berdasarkan wanprstasi yang 

dialaminya, akan tetapi Perusahaan Pialang Berjangka  tidak mau bertanggung 

jawab dengan alasan hal tersebut dilaklukan untuk mengurangi resiko padahal 

sesuai dengan prosedur risk management di Perusahaan Pialang Berjangka X dan 
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prediksi dari pialang dan wakil pialang dari Perusahaan Pialang Berjangka X 

mengatakan bahwa kerugian akan dapat diminimalisir dan kerugian paling tinggi 

diperkirakan sesuai dengan keadaan perkembangan pasar yang ada adalah sebesar 

US$2200,-(Dua ribu dua ratus Dolar Amerika). 

Perusahaan Pialang Berjangka X karena tidak mau menerima alasan dari 

investor tersebut maka Bapak Rudy mengajukan penyelesaian kasus tersebut 

kepada Bursa Berjangka sesuai dengan prosedur penyelesaian yang disediakan di 

Bursa Berjangka. 

b. Melalui Bursa Berjangka 

Apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama yaitu melalui internal 

perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan 

bagi investor maka investor dapat memakai penyelesaian yang di sediakan oleh 

pihak Bursa Berjangka. Jika investor masih tidak puas dengan penyelesaian yang 

dilakukan oleh pihak Bursa Berjangka maka barulah investor dapat meminta 

penyelesaian kepada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(BAPPEBTI). 

Berhubungan tidak adanya  penyelesaian di Perusahaan Pialang Century 

maka Ibu Minda dengan tiga temannya menempuh jalur selanjutnya yaitu dengan 

meminta penyelesaian kepada Bursa Berjangka. Lebih lanjutnya mereka hanya 

meminta adanya pengembalian dari kerugian yang terjadi, paling tidak 50% dari 

nilai kerugian yang terjadi ditambah dengan jumlah dana yang masih tersisa di 

rekening. 
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Sebenarnya apabila Ibu Minda dengan tiga temannya dapat membuktikan 

adanya kesalahan dari Pialang Berjangka yang mengelola rekeningnya. 

Permintaaan pengembalian dana tersebut dapat dikabulkan oleh Bursa Berjangka 

yaitu dengan memakai dana kompensasi yang ada di Bursa Berjangka. Pasal 46 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi menyebutkan bahwa Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa 

Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Investor yang bukan 

Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang 

dilakukan oleh Pialang Berjangka. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal yang sama 

diterangkan bahwa Cedera janji atau kesalahan Pialang Berjangka, antara lain, 

tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan 

tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka 

sehingga mengakibatkan kerugian Investor. 

Dana Kompensasi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 18 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 

adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Investor yang 

bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang 

dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang 

Berjangka. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa Bursa Berjangka wajib 

menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi. 

Tujuan diadakannya dana ini adalah sebagaimana diterangkan dalam 

penjelasan Pasal 45 ayat (1) yaitu Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah 
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satu bentuk perlindungan terhadap Investor dari perbuatan Pialang Berjangka 

yang tidak bertanggung jawab. Pialang Berjangka diwajibkan menyerahkan 

sejumlah dana tertentu kepada Bursa Berjangka agar terbina kebersamaan di 

antara Pialang Berjangkauntuk saling mengawasi dan mengingatkan dalam 

pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka. 

Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan 

diberikan dengan persentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti 

sepenuhnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Ganti Rugi 

dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia 

diBursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini 

diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia diBursa Berjangka. 

Keadaan yang sama juga berlaku untuk Bapak Rudy investor dari Perusahaan 

Pialang Berjangka X, ketika penyelesaian di Bursa Berjangka dilakukan, Bapak 

Rudy berhasil membuktikan adanya ketidak sesuaian antara langkah 

penyelamatan atau prosedur risk management di Perusahaan Pialang Berjangka X 

dengan tindakan yang dilakukan oleh Pialang atau Wakil Pialang Perusahaan 

Pialang Berjangka X.  

c. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka 

Komoditi (BAPPEBTI) biasanya akan dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi 

tersebut dilakukan guna menampung aspirasi investor yang mengadukan kasusnya 
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yang biasanya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian 

sengketa secara cepat. 

Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(BAPPEBTI) merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir secara perdata 

melalui badan-badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan 

Berjangka Komoditi. Karena jika padatahap ini investor masih belum menemukan 

kepuasan juga terhadap penyelsaian yang ada maka penyelesaian berikutnya dapat 

dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan. 

 

2. Penyelesaian secara Pidana 

Penyelesaian secara pidana dilakukan terhadap tindakan pelanggaran yang 

temasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran 

dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Sesuai dengan cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara pidana maka 

setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh 

pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di 

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui 

Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Tinjauan Yurudis 

Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading 

pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka, penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengaturan Pialang Berjangka diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi  

jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Komoditi. Praktiknya masih ada 

Perusahaan Pialang ilegal yang tidak memiliki izin resmi dapat beroperasi. 

Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dilakukan langsung oleh 

Bappebti berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Terhadap 

tugas pengawasan harian, Bappebti hanya melakukan pemantauan kegiatan 

di bursa berjangka dan tidak disebutkan adanya pengawasan langsung 

terhadap Pialang Berjangka.  

5.1.2 Pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara Pialang Berjangka dengan 

investor dalam transaksinya masih sering tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan dan perjanjian kontrak. Pialang Berjangka 
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dalam melaksanakan transaksi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka Pasal 52 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Komoditi  Pasal 108. Pengaturan terhadap amanat Investor tidak 

disebutkan adanya amanat yang harus disampaikan secara tertulis terhadap 

setiap transaksi oleh Investor. 

5.1.3 Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading 

oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat 

mengakomodir kepentingan Investor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa dan tidak 

menyebutkan lebih lanjut tentang bentuk upaya perlindungan hukum yang 

harus dilakukan Pialang Berjangka. Penyelesaian sengketa antara Investor 

dengan Pialang Berjangka dilakukan dengan penyelesaian secara Perdata 

meliputi penyelesaian di internal Pialang Berjangka, penyelesaian melalui 

lembaga bursa berjangka dan penyelesaian melalui Bappebti. Penyelesaian 

secara pidana dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bappebti atau 

melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap tinjauan yuridis perlindungan 

hukum terhadap nasabah dalam transaksi forex margin trading pada Bursa 

Berjangka oleh perusahaan Pialang Berjangka, penulis memberi saran sebagai 

berikut: 
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5.2.1 Bagi Pialang Berjangka : 

1. Pialang Berjangka dalam melaksanakan transaksi seharusnya 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berdasarkan 

amanat dan ketetuan yang telah diatur didalam perjanjian kontrak. 

Terhadap pelaksanaan amanat haruslah sesuai dengan ketentuan yang 

Investor kehendaki, guna melindungi kepentingan Investor dan untuk 

meminimalisir adanya sengketa antara pialang berjangka dengan 

Investor. 

5.2.2 Bagi Investor : 

1. Hendaknya aktif memantau setiap aktifitas transaksi yang dilakukan 

Pialang Berjangka, sehingga apabila terjadi suatu ketidak sesuaian dapat 

langsung ditindak lanjuti guna mengatisipasi dan meminimalisir 

kemungkinan timbulnya kerugian. 

2.  Investor dalam Pelaksanaan transaksi pada bursa berjangka hendaknya 

melakukan transaksinya sendiri secara langsung. Investor apabila 

menyerahkan transaksi kepada pialang berjangka, hendaknya amanat 

terhadap setiap transaksi yang diberikan dibuat secara tertulis. Hal 

tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi Investor sehingga 

apabila terjadi sengketa terdapat alat bukti yang dapat dijadikan 

pegangan bagi Investor. 

5.2.3 Bagi BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) : 

1. Bappebti haruslah lebih ketat dengan mengawasi setiap aktifitas dan 

transaksi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka secara massif, dan 
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adanya langkah represif dan preventif dalam upaya meminimalisir 

adanya sengketa antara Investor dan Pialang Berjangka.  

2. Bappebti sebagai badan pengawas tunggal dalam mengawasi seluruh 

aktifitas perdagangan berjangka diseluruh Indonesia, hendaknya 

memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan minimal disetiap 

provinsi di Indonesia. Hal tersebut guna memaksimalkan tugas dari 

Bappebti dalam melakukan pengawasan harian terhadap aktifitas 

perdagangan berjangka khususnya pengawasan terhadap Pialang 

Berjangka. 

3. Bappebti juga seharusnya membuat aturan lebih lanjut terkait amanat 

investor. Guna lebih dapat memberikan kepastian hukum dalam setiap 

kali transaksinya hendaknya amanat dibuat langsung secara tertulis oleh 

investor. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR 

DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA 

BERJANGKA OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA 

  

1. IDENTITAS INFORMAN 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai forex margin trading pada 

perdagangan berjangka ? 

2. Bagaimana legalitas dan pengawasan dalam transaksi forex margin 

trading pada perusahaan pialang berjangka? 

3. Bagaimana pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara perusahaan 

pialang dengan investor dalam transaksi perdagangan berjangka?  

4. Bagaimana sistem pelaksanaan transaksi Forex Margin Trading pada 

pialang berjangka? 

5. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan pialang 

berjangka dalam transaksi forex margin trading terhadap nasabah? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR 

DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING PADA BURSA 

BERJANGKA OLEH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA 

  

3. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

4. PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kontrak berjangka antara investor dengan 

pialang berjangka? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan investasi pada perdagangan berjangka?  

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan pialang berjangka? 

4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang investor ketahui dalam 

transaksi pada perdagangan berjangka? 

5. Apakah investor mengetahui tentang pengaturan mengenai perdagangan 

berjangka? 
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Kantor Bappebti Biro Hukum di Jakarta 

 

 

 

Foto Peneliti di Kantor Bappebti Ruang Biro Hukum 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Peneliti dengan Perwakilan Staf Bappebti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wawancara dengan Bapak Himawan selaku Kepala Bagian Pelayanan Hukum 

Biro Hukum Bappebti 


