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RINGKASAN 

Penelitian  terhadap bisnis piramid  dilatar belakangi oleh maraknya investasi 
bodong  yang merugikan  dan  meresahkan masyarakat, bahkan tidak mustahil 
mengancam bisnis lembaga keuangan nasional yang legal. Investasi bisnis pyramid 
merupakan system pemasaran produk maupunjasa yang banyak disalahgunakan. Hal 
ini dapat dibuktikan dari kajian dan analisis terhadap objek yang meliputi:  (1) Cara 
dan prosedur rekruitmen investor ke dalam perjanjian investasi bisnis piramid; 
(2)Hubungan hukum antara pemberi penawaran (offeror) dan investor yang direkrut 
(offeree) kaitannya dengan tanggungjawab para pihak; (3)Penyelesaian sengketa 
bisnis  baik yang sudah dilakukan  secara intern oleh para pihak maupun 
penyelesaian sengketa Bisnis Piramid oleh Satgas OJK dan/atau Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK); (4) Efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik yang 
sudah dilakukan  secara intern oleh para pihak maupun penyelesaian sengketa Bisnis 
Piramid oleh Satgas OJK dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Dari beberapa kasus yang diteliti, objek 
yang ditawarkan kebanyakan objek perjanjiannya tidak riil, sehingga berakibat pada 
ketidak keabsahan perjanjian. Selain itu, dengan  cara perekrutan investor secara 
bertingkat dan berjenjang yang kemudian pola hubungannya menyerupai piramid ini 
sebagian besar melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan transaksinya 
seringkali melibatkan lembagam jasa keuangan perbankan. Pada Transaksinya 
bertendensi pada bisnis yang tidak fair, yaitu  mulai dari tahapan penawaran (offer) 
sampai dengan tahapan pasca pelaksanaan kontrak sarat dengan resiko yang 
merugikan masyarakat investor yang pada level tertentu di margin minus. Sumber 
sengketa  dari aspek hukum perdata antara lain, terjadinya penyalahgunaan keadaan 
(undue influence), ketidak absahan perjanjian yang disebabkan cacat kesepakatan 
dan/atau objeknya tidak riil serta isi (causa) tidak halal yang akan berakibat pada 
batal demi hukum dari perjanjian, terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum. Dari aspek hukum pidana antara lain, penipuan, tindak pidana korporasi. 
Dari aspek hukum ekonomi antara lain pelanggaran prinsip utmost good fait dan asas 
indemnitas.  

Dari data yang diperoleh penyelesaian kasus bersifat partial, sehingga 
menimbulkan ketidakpastian terselesaikannya sengketa bisnis. Kondisi ini kurangnya 
perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini menghasilkan produk berupa 
Model tanggungjawab  konvergensi dan buku pedoman penyelesaian sengketa bisnis 
piramid. Model  pendekatan tanggungjawab konvergensi merupakan pengembangan 
dari tanggungjawab terdekat yang diakomodir dari aspek hukum pidana, dan 
tanggungjawab dari strict liability dari perbuatan melawan hukum, dan prinsip 
indemnitas dan best effort dari aspek hukum ekonomi yang diharapkan dapat 
memberikan solusi penyelesaian sengketa secara adil dan menciptakan hukum yang 
responsif. Produk laiinya yaitu berupa buku pedoman tentang penyelesaian sengketa 
bisnis piramid yang mengadopsi model pendekatan tanggungjawab konvergensi ini 
diharapkan dapat memberikan pencerahan dan dapat dijadikan pedoman untuk 
penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.  

 
Kata kunci: Model Konvrergensi, penyelesaian sengket,  bisnis piramid.  
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PRAKATA 

Alhamdulillahhirrabil Allamin, dengan mengucap puji syukur kehadiran 

Illahi Rabbi,  penelitian  yang didanai oleh Kemenristek dari Program Hibah 

Bersaing Produk Terapan  Dirjen Dikti Tahun 2016 yang berjudul “  Penyelesaian 

Sengketa Bisnis Piramid Melalui Pendekatan Model Tanggungjawab Konvergensi 

Tanggungjawab Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Perjanjian” telah dapat 

kami selesaikan.   

Produk yang dihasilkan dari penelitian berupa model penyelesaian sengketa 

bisnis piramid,  buku pedoman penyelesaian sengketa bisnis piramid, artikel 

jurnal ilmiah, dan poster. Model penyelesaian sengketa bisnis piramid ini 

diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan untuk menyelesaikan kasus 

hukum yang terjadi akibat dari sengketa yang terjadi dalam bisnis piramid. 

Pembuatan model ini dilatar belakangi oleh kondisi terjadinya kekosongan hukum  

dan kekosongan (saling lempar kewenangan) pengawasan dan pembinaan, serta 

kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat investor karena kelemahan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Model penyelesaian sengketa bisnis 

piramid ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi OJK, BPSK, dan Para pihak 

yang bersengketa guna terwujudnya penyelesaian kasus hukum yang berkeadilan, 

memiliki kepastian hukum dan terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan 

teratur. 

Produk ke-2 yang dihasilkan dari penelitia ini berupa buku pedoman 

penyelesaian sengketa bisnis piramid. Buku ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan pengetahuan kepada offeror dan offeree tentang bisnis piramid dan 

resiko dan akibat hukum yang akan menjadi sumber sengketa. Buku pedoman 

sendiri menyajikan pengenalan terhadap bismis piramid yang sering 

disalahgunakan oleh pelaku bisnis, sumber sengketa bisnis, dan metode 

pendekatan tanggungjawab konvergensi yang dapat diterapkan untuk 

menyelesaikan sengketa bisnis piramid.  



Diharapkan dengan produk yang dihasilakn dari penelitian ini, selanjutnya 

dapat dijadikan eferensi untuk pembaharuan hukum nasional, terutama 

pembaharuan hukum perjanjian yang masih mengacu kepada Buku III 

KUHPerdta. KUH Perdata sendiri sudah dapat lagi mengakomodir kebutuhan 

masyarakat yang terus mengalami perkembangan dalam melakukan 

kontrak/perjnjian. 

Terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang 

terkait. Untuk itu dalam kesempatan ini kami haturkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kemenristek- Dikti yang telah mendanai penelitian ini;  

2. Ketua Lembaga Penelitian Unpas dan jajarannya; 

3. Kepala BKPMD dan jajarannya; 

4. OJK Wilayah Regional Bandung dan OJK Pusat dan Jajarannya; 

5. BPSK Kota Bandung dan  jajarannya; 

6. Bappepti dan jajarannya; 

7. Komunitas Korban Bisnis Piramid; 

8. Beberapa pihak responden; 

9.  Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

 

Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamannya. Semoga segala aktivitas 

kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesama. 

 

Bandung,    Oktober 2017 

 

                                                                                    Tim Peneliti 
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BAB 1. PENDAHULUAN  
 

Investasi bisnis piramid merupakan sistem pemasaran produk maupun jasa 

yang banyak menimbulkan kontroversial di masyarakat. Investasi bisnis dengan 

menggunakan sistem ini banyak memperkaya investor asing dan orang perorangan 

tertentu, tetapi juga banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bahkan 

kerugian negara karena dana yang terakomulasi dari masyarakat Indonesia 

tersedot ke luar negeri. Inflasi menjadi acaman bagi negara akibat dari bisnis 

investasi piramid ini. Dana masyarakat yang terakumulasi semestinya dapat 

dipergunakan untuk pembangunan, tersimpan di negara lain yang tidak mustahil 

dipergunakan untuk mendanai kejahatan internasional.  

 Istilah investasi  bodong yang mencuat akhir-akhir ini di media masa 

Indonesia sebagian besar menyalahgunakan sistem investasi bisnis piramid. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi 262 penawaran investasi yang 

terindikasi bermasalah. (KOMPAS, Sabtu 28 Maret 2015) Kerugian akibat dari 

investasi ini sekitar 13 trilyun rupiah. (Republika, , Jumat, 19 Desember 2014). 

Dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi bisnis piramid ini tidak terlepas 

dari kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum perikatan dan perjanjian 

nasional yang masih mengacu ke KUH Perdata. KUH Perdata yang merupakan 

warisan kolonial Belanda tidak lagi dapat menjangkau investasi bisnis piramid ini. 

Sistem tanggungjawab hukum dalam KUH Perdata mengandung kelemahan yang 

jauh tertinggal dari sistem common law yang banyak diterapkan dalam konvensi 

internasional (Konvensi CSIG- United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods). Sistem hukum perjanjian nasional Indonesia tidak 

menjangkau tanggungjawab hukum terhadap perbuatan yang dilakukan pada 

tahap sebelum terjadinya kesepakatan.  

Kegiatan investasi apapun namanya, pada dasarnya merupakan perjanjian. 

Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan yang melahirkan 

hak dan kewajiban para pihak.  Menciptakan hubungan hukum (intention to creat 

legal relation)  dalam berbisnis tak terlepas dari komunikasi dan informasi. 

Komunikasi dan informasi ini dibangun oleh salah satu pihak (dalam hal ini 

offeror, pihak yang menawarkan) dalam rangka menciptakan atau menarik  niat 
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pihak lain  (calon offeree) yang akan dimasukan dalam hubungan hukum tersebut. 

Tidak mungkin terjadi hubungan hukum tanpa  didahului dengan komunikasi dan 

informasi.  Dengan demikian komunikasi dan informasi memegang peranan 

penting terutama sebelum terciptanya niat para pihak untuk melakukan hubungan 

hukum.  Referensi dari offeror yang didasarkan dari informasi  ini akan  menjadi 

pertimbangan (recital) untuk sampai pada tahap terjadinya kesepakatan. Untuk 

tercapainya persesuai kehendak (meeting of mind) ada peran aktif offeror, yaitu 

dengan menyampaikan informasi tentang objek yang ditransaksikan, hak dan 

kewajiban, apa keuntungan dan manfaat, yang pada dasarnya informasi yang 

disampaikan tersebut berkaitan dengan  segala syarat dan ketentuan dalam 

perjanjian investasi yang akan dibangun. Tahap awal ini disebut dengan tahap 

penawaran (offerte) dan penerimaan  (acceptance). Dalam hukum perjanjian 

Indonesia  hubungan hukum dalam tahap ini tidak terjangkau Undang-Undang, 

sehingga apabila syarat sah penawaran dan penerimaan tidak terpenuhi, atau 

adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence), bahkan sering mengandung 

unsur penipuan terhadap investor, maka investor kurang mendapatkan 

perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum.  Tanggung jawab hukum 

atas informasi dan aktivitas komunikasi offeror yang merupakan rangkaian 

tindakan untuk sampai pada terjadinya cacat kesepakatan tidak tersentuh oleh 

hukum.  Persoalan penyelesaian tuntutan atas kerugian yang diderita oleh investor 

hanya bersandar pada teori kesepakatan, doktrin dan asas kepatutan yang tidak 

memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang yang bersifat memaksa. 

Kelemahan tidak terjangkaunya tanggungjawab hukum tahapan awal ini oleh 

undang-undang menyebabkan pihak pembuat (dader) dalam istilah hukum pidana 

menjadi dalih untuk melepaskan tanggungjawab hukum.  Padahal, apabila tahap 

awal tersebut tidak sah, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut mengandung 

unsur cacat kesepakatan, sehingga perjanjiannya dapat dibatalkan. Fakta hukum 

yang terjadi di masyarakat, selain dari adanya cacat kesepakatan, investasi bodong 

juga mengandung unsur penipuan, objeknya tidak tentu atau tidak dapat 

ditentukan, sebab (causa) yang tidak halal, sehingga perjanjian investasi tersebut 

batal demi hukum.  
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Investasi dengan menggunakan sistem pemasaran piramid adalah  

perekruitan investor dilakukan secara  berantai dan  berjenjang  oleh offeror  ke 

offeree, yang posisinya kemudian menjadi offeror ketika merekruit investor baru 

demikian dan seterusnya. Pihak offeror yang memiliki posisi tawar (bargaining 

power) yang kuat akan  berlindung dibawah asas kebebasan berkontrak dan asas 

kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam 

1338 ayat (1) KUH Perdata. Kelemahan dalam penerapan asas ini kemudian 

menjadi dalih  untuk membebaskan offeror dari jerat  tanggungjawab hukum. 

Selain itu, transaksi melalui internet menambah panjang daftar persoalan karena 

diluar jangkauan pengawasan yang melekat dan ketat dari otoritas lembaga 

pengawas pemerintah. Otoritas jasa Keuangan, Bappepam dan Bappepti saling 

lempar peranan dan kewenangan, sehingga investasi bisnis pyramid ini dibiarkan 

tumbuh di masyarakat tanpa rambu-rambu hukum. 

Metode pemasaran sistem piramid ini berkembang di masyarakat semakin 

meluas dan tidak terkendali. Hukum perjanjian Indonesia yang sudah memiliki 

kelemahan akan berhadapan juga dengan keberlakuan asas diskriminasi yang 

menimbulkan transaksi bebas hambatan dan tanpa batas wilayah  (border less)  

pada  era globalisasi, keberlakuan WTO dan AEC/MEA  (Asean Economic 

Community).  

Persoalan-persoalan di atas menimbulkan ketidak pastian hukum dalam 

berinvestasi, tidak adanya perlindungan hukum bagi para pihak, dan menimbulkan 

sengketa bisnis piramid yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian hukum 

secara adil. Penelitian ini dihasilkan bentuk pertanggungjawaban  hukum  Offeror 

dengan pengembangan model sistem tanggungjawab konvergensi, sehingga 

diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dapat timbul antara para pihak. 

Penelitian diharapkan dapat mendobrak paradigma klasik yang 

memungkinkan offeror dapat mengelak dari jerat hukum dan membebaskan 

tanggungjawab dengan memformulasikam model tanggungjawab konvergensi 

antara hukum privat, hukum publik   dan hukum ekonomi.  Sebagai kajian hukum 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam rangka memperbaiki 

kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, BPSK,dan Bappepti. Pembaharuan hukum 
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melalui model tanggungjawab hukum offeror pada sistem investasi bisnis piramid 

merupakan hal penting, mengingat KUH Perdata yang merupakan warisan 

kolonial Belanda tidak lagi dapat menjangkau investasi bisnis piramid ini. 

Sementara di masyarakat, sistem bisnis piramid ini telah disalahgunakan dan 

menimbulkan banyak kerugian masyarakat dan negara.  

Target dari penelitian ini diharapkan memunculkan paradigma hukum yang 

responsif dalam rangka pembentukan hukum perjanjian nasional. Penerapan hasil 

penelitian berupa pengembangan model investasi bisnis piramid ini dengan 

perangkat hukum berupa bentuk konvergensi  tanggungjawab hukum  pidana, 

hukum perdata dan hukum ekonomi dapat dipakai oleh lembaga pengawas antara 

lain Otoritas Jasa Keuangan, Bappeti, dan Bappepam untuk menyelesaikan 

persoalan kerugian investor dan permasalahan tanggungjawab hukum dari offeror. 

Pada tahap pertama ini luaran yang dihasilkan dari penelitian ini berupa model 

tanggungjawab hukum dalam rangka pembaharuan hukum perjanjian nasional dan 

publikasi ilmiah. Selanjutnya penelitian perlu ada tahap lanjutan dengan luaran 

berupa naskah akademik sebagai bahan masukan bagi pembuat undang-undang, 

dalam rangka pembentukan hukum perjanjian nasional  yang responsip.  

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Penelusuran studi pendahuluan berdasarkan beberapa hasil penelitian 

terhadap  investasi bisnis pyramid, dari penelitian Peter J. Vander Nat (Journal of 

Public Policy and Marketing, 2002; Vol 21-1, 139-151), menunjukan bahwa,  

Pyramid Scheme “The organization is deemed a pyramid scheme if the 

participants obtain their monetary benefits primarily from recruitment rather than 

the sale of goods and services to consumers”. Sistem piramida merupakan 

pemasaran berjenjang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara 

langsung. Promotor (upline) adalah anggota yang sudah mendapatkan hak 

keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (downline) adalah anggota baru 

yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Penelitian menunjukkan sistem 

piramida itu hanya menguntungkan member-member yang pertama bergabung, 

bonus untuk sponsor di peroleh terutama dari uang pendaftaran member baru. 
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(Yuyun Wahyuni, .blogspot.com: 5 Desember 2014). Pyramid scheme adalah 

sistem bisnis yang tidak ‘fair’ yang menjanjikan ‘income’ yang melimpah bagi 

para anggotanya hanya dengan mencari anggota baru tanpa menjual sebuah 

produk nyata kepada publik, kalaupun ada produk yang dijual itu hanya 

merupakan kedok untuk menyamarkan skema priramida tersebut.  

Ciri utama dari skema piramida ini adalah tidak mengutamakan penjualan 

produk untuk meraih income, namun lebih mengutamakan perekrutan anggota 

baru dimana anggota lama disubsidi oleh anggota baru hingga akhirnya sampai ke 

level paling bawah dimana anggotanya akan mengalami kesulitan dan akhirnya 

sistem ini menjadi berhenti. Skema pyramid yang digabungkan penjualan barang 

ini disebut inventory loading,  harus diwaspadai ciri utamanya. Sebagaimana 

dalam sejarahnya yang dikenalkan bisnis ini oleh Ponzi, mengandung unsur 

penipuan. (Rizald: http:// junkcrix.multiply.com/journal: diunggah 31 Maret 

2015). Dari penelitian ditemukan bisnis pyramid dibungkus dengan kedok badan 

usaha koperasi, yayasan, asuransi, bank gelap. Kajian lain disampaikan oleh Ester 

Magdalena (Jurnal ilmiah: 2014) yang mengupas investasi pyramid dengan 

penerapan Pasal 378 KUH Pidana Terhadap Kasus Wanrestasi pada Perjanjian 

Utang Piutang.  Di beberapa negara, bisnis pemasaran pyramid ini illegal, namun 

di Indonesia terdapat sistem penjualan langsung yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.  

Pada bisnis ini terjadi hubungan hukum antara penjual akhir dengan 

konsumen akhir. Sebab, pada umumnya, tenaga penjual menjual produk 

perusahaan secara langsung kepada konsumen yang merupakan orang terdekat 

atau melalui pemasaran dari mulut-ke-mulut. Dengan demikian perjanjian 

dilakukan antara konsumen akhir dengan pemberi penawaran (offeror). Beberapa 

pihak menggunakan istilah penjualan langsung sebagai sinonim untuk MLM 

(Multi Level Marketing), meskipun pada kenyataannya MLM hanyalah salah satu 

bentuk dari penjualan langsung. 

Untuk menyelesaikan persoalan pada investasi bisnis piramid ini dapat 

menggunakan beberapa teori hukum, yaitu: 
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A. Teori Tanggungjawab Hukum 

Perbuatan yang melibatkan model pemasaran secara piramid, dan cara 

melakukan perekrutan terhadap investor dengan upaya-upaya yang tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum keperdataan (cacat kesepakatan) terhadap persoalan 

di atas dapat dikaji  dengan sistem  pertanggungjawaban secara hukum perdata, 

sistem pertanggungjawaban secara hukum ekonomi, maupun sistem 

pertanggungjawaban secara hukum pidana. 

1. Sistem Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata 

Hukum perdata mengenal sistem tanggungjawab dengan sanksi 

ganti kerugian. Tanggungjawab perdata didasarkan sumber terjadinya 

kewajiban (perikatan). Jika melanggar perjanjian maka gugatan didasarkan 

atas wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa tanggungjawab 

hukum untuk memberikan ganti rugi (contractual liability). Salah satu 

ajaran yang penting adalah tanggungjawab berdasarkan perbuatan 

melawan hukum (Onrecht matigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 

1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata.  Ada tiga macam konsep 

tanggungjawab hukum yang didasarkan dari perbuatan  melawan hukum, 

yaitu tanggungjawab hukum (legal liability) atas dasar kesalahan (based 

on fault liability), tanggungjawab hukum praduga bersalah (presumption 

of liability) dan tanggungjawab hukum tanpa bersalah (liability without  

fault) yang sering disebut tanggungjawab mutlak (absolute liability atau 

strict liability), tanggungjawab renteng (vicarious liability), dan 

tanggungjawab resiko (risk liability). 

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan 

melawan hukum (Munir Fuady, 2002:3), yaitu sebagai berikut; (a) 

Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; (b) Perbuatan melawan 

hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); (c) 

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Model tanggung jawab 

hukum (Munir Fuady, 2002;3) adalah sebagai berikut:  

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata. 
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b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian 

sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata. 

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat 

dalam pasal 1367 KUHPerdata. 

Pengertian perbuatan melawan hukum secara luas telah memberikan 

pertimbangan, “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige 

daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan 

dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan, pergaulan hidup 

terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai 

akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 

berkewajiban membayar ganti kerugian” (Rosa Agustina, 2003: 38-39) 

Dengan meninjau perumusan luas dari onrechmatige daad, maka yang 

termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan ; (a) 

Bertentangan dengan hak orang lain, atau;  (b). Bertentangan dengan 

kewajiban hukumnya sendiri, atau;  (c) Bertentangan dengan kesusilaan baik, 

atau (d); Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam 

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan 

tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang bertanggung jawab 

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga 

untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 

2. Tanggungjawab Hukum Pidana 

Sistem pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya perbuatan 

yang memenuhi syarat adanya perbuatan yang melanggar hukum. Sistem 

pertanggungjawaban diterapkan terhadap pelaku sebagai unsur pembuktian 

terhadap kesalahan si pelaku, dan sekarang ini sistem pertanggungjawaban 

pidana semakin berkembang menyesuaikan dengan perkembangan perbuatan 

pelaku. 
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Pelaku perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh manusia secara 

perorangan (naturalijke persoon), tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi 

atau badan hukum (rechtpersoon), dan biasanya perbuatan yang dilakukan 

oleh korporasi banyak dilakukan dalam sektor ekonomi. Korporasi sebagai 

pelaku perbuatan pidana berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus 

mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya, selain itu masih 

dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan 

pengurus atau pengurusnya saja. (Heni, Blogspot,2015) 

Ketentuaan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, 

harus dapat terlihat di dalam : 

1. Perbuatan yang dilakukan itu berada didalam lingkup pekerjaannya; 

2. Perbuatan itu untuk kepentingan korporasi. 

Sistem pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap korporasi dapat 

menggunakan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”, yang diatur 

di dalam Pasal 38 ayat (1), (2) RUU KUHP, yaitu : 

(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan 
bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah 
dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan 
adanya kesalahan; 

(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
lain. 
 

Selain dari sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, maka 

hukum pidana juga mengatur sistem pertanggungjawaban secara perorangan 

yang mendasarkan kepada asas negative liability, hal ini diterapkan apabila 

perbuatan pidana murni dilakukan oleh si pelaku baik di luar korporasi 

(sendiri) maupun di dalam korporasi, hanya yang harus dibuktikan adalah 

adanya kepentingan sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan. 

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap 

korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek tindak 

pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. (Heni, 

Blogspot, 2015) 
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Pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat berasal dari perundang-

undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para 

direktur, pekerja atau agennya, tetapi pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh direktur atau agen tidak diterapkan sepenuhnya dan diserahkan kepada 

kepada korporasi, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu 

pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi, barulah dipertanyakan 

siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan 

pertanggungjawaban. 

Penggunaan hukum pidana di dalam meminta pertanggungjawaban 

korporasi, harus memperhatikan; (1). The degree of loss to the public; (2) The 

level of complicity by high corporate managers; (3) The duration of the 

violation, (4) The frequency of the violation by the corporation; (5) Evidence 

intent to violate; (6) Evidence of extortion, as in bribery cases, (7) The degree 

of notariety engedment by the media; (8) Precedent in law; (9) The history of 

serious violation by the corporation 

3. Tanggungjawab Hukum Ekonomi 

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis 

sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya 

mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek saja, 

tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara 

(Fahri Januardi, Blogspot.com; 27/2011). Setiap ilmu ekonomi positif mencoba 

menjelaskan berbagai fenomena empirik (Allan M. Feldman: 2000). Sistem 

pertanggungjawab ekonomi lebih menekankan pada mengembalikan para 

pihak pada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian (asas idemnitas), 

prinsip best effort  sebagai upaya hukum yang terbaik baik bagi para pihak. 

Secara garis besar kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar. 1 Kerangka Konseptual  

Proses pembaharuan hukum dimulai dengan menyelesaiakan persoalan 

hukum terkait penyelesaian sengketa untuk kemudian mengkaji dari persoalan 

tersebut untuk terjadinya pembaharuan hukum, yang dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2. Proses Pembaharuan Hukum  
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B. Teori Pembaharuan Hukum 

Mochtar Kusumaatmadja (2006;21) berpandangan bahwa ada 2 (dua) hal 

yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum 

sebagai alat perubahan serta pembinaan masyarakat dan perkembangan hukum 

itu sendiri. Pembaharuan hukum pada hakikatnya mengandung makna, suatu 

upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan 

nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosifik dan sosio kultural masyarakat 

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan 

penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief: 1996: 31). Proses 

aktualisasi nilai norma yang tidak pernah final karena pembaharuan hukum 

menuntut adanya mindset yang berempati terhadap nilai kemanusiaan dan 

komitmen rekatnya kohesi sosial. Pembaharuan hukum menuntut adanya 

pembaharuan ideologi hukum yaitu sistem nilai yang dijadikan spirit dalam 

perangkat hukum tersebut. Pembaruan hukum juga berkorelasi dengan ideologi 

penegak hukum, karena legitimasi hukum dapat muncul dari praktek penerapan 

hukum. 

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, didasari karena 

pertimbangan keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Mochtar 

Kusumaatmadja berpandangan bahwa  konsep hukum sebagai sarana 

permaharuan mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh 

dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan 

sesuai dengan kehedak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan 

nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 

2010: 12). Lalu bagaimana sebenarnya membentuk hukum yang mencerminkan 

keadilan yang didambakan? Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang 

berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju 

terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi 

sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan 

kehidupan  sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif 

itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya 

manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, 
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seiring dengan pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, 

dan terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan 

kebutuhan. Istilah “pembaharuan hukum” sebenarnya mengandung makna yang 

luas mencakup sistem hukum. Menurut Friedman (1994, p. 80), sistem hukum 

terdiri atas struktur hukum (structure), substansi/materi hukum (substance), dan 

budaya hukum (legal culture), sehingga pembaharuan yang dimaksudkan adalah 

pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan. Perubahan hukum ini memiliki 

arti yang positif dalam rangka menciptakan hukum baru yang sesuai dengan 

kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum masyarakat. Pembaharuan hukum 

merupakan upaya untuk merombak struktur hukum lama yang umumnya 

dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Sedangkan pada pihak lain, 

pembaharuan hukum dilaksanakan dalam kerangka atau upaya memenuhi 

tuntutan pembangunan masyarakat.  

Saat ini di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah 

tidak up to date namun tetap dipertahankan, dalam rangka menyonsong era 

mendatang jelas peraturan-peraturan hukum tersebut memerlukan revisi dan jika 

perlu dirubah total dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena 

masyarakat saat ini. Masalahnya adalah apakah proses perubahan atau 

pembaharuan hukum yang berlangsung di Indonesia telah dilakukan sesuai 

dengan kaedah-kaedah normative dan atau sesuai dengan nilai- nilai hukum 

dalam masyarakat? Sebagaimana disarankan oleh para ahli hukum. Pertanyaan 

ini perlu diajukan mengingat fungsi hukum tidak semata-mata sebagai alat 

kontrol sosial (social control), tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana 

rekayasa atau pembaharuan sosial. 

C. Teori Kesejahteraan 

Ekonomi kesejahteraan membahas tentang bagaimana akhirnya kegiatan 

ekonomi bisa berjalan secara optimal, yang juga akan memikirkan prinsip 

keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini mengarahkan kegiatan 

ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi. Dalam 

pengertian yang lebih luas, pembahasan dalam ekonomi kesejahteraan adalah 
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pembahasan yang tidak terlepas dari konteks ilmu sosial. (Fahri Januardi, 

Blogspot.com:27/2011) 

Ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan hubungan antara pasar yang 

kompetitif dan optimalitas, sehingga pasar kompetitif menjadi sempurna. Sisi 

praktis dari ilmu ekonomi kesejahteraan memulihkan kesenjangan antara pasar 

privat yang sempurna dengan realitas adanya eksternalitas dan barang publik 

(Allan M. Feldman: 2000), sehingga ketika pasar tidak berjalan sempurna maka 

akan semakin sulit pula mewujudkan ekonomi kesejahteraan. (Fahri Januardi, 

blogspot.com: 27/2011).  Untuk mengukur efisiensi ekonomi, sebagian besar 

ahli ekonomi menggunakan teori efiensi Pareto. Menurut parameter teori ini, 

suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada individu dapat dibuat lebih baik 

tanpa membuat orang lain lebih buruk. (www.menkokesra.go.id). 

D. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum 

Konsep teori kesejahteraan sebagaimana diuraikan diatas sangat bersinergi 

dengan teori keadilan. Keadilan muncul ketika adanya ketidak adilan yang 

dirasakan. keadilan itu merupakan suatu keadaan dimana adanya suatu 

keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap 

individu/masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. (Desmon Sitorus, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No.1 Tahun2013). Hal 

ini sejalan dengan pendapat Herbet Spenser, yang menyatakan bahwa setiap 

orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak 

melanggar kebebasan yang sama dari lain orang”. Sedangkan John Salmond, 

yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari 

kemerdekaan individual dalam mengejar ke makmuran individual, sehingga 

dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai 

dengan kesejahteraan umat manusia. Sebagai perbandingan, konseptual Rawls 

menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, “bahwa 

orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk 

mengembangkan kepentingan -  kepentingannya hendaknya memperoleh suatu 

kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat 
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yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka 

hendaki. 

Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. 

Penganut paradigma Hukum Alam  sebagai stoisisme norma hukum alam primer 

yg bersifat umum menyatakan, “berikanlah kepada setiap orang apa yang 

menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang 

(neminem laedere). Dalam paradigma hukum Utiliranianisme, keadilan dilihat 

secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur keadilan adalah seberapa 

besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Adapun apa 

yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif 

ekonomi.  Perspektif tentang keadilan menurut Purnadi Purbacaraka  pada 

dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian 

hukum dan kesebandingan hukum. 

Indonesia memiliki konsep tersendiri tentang teori keadilan, yaitu teori 

keadilan Pancasila. Keadilan merupakan prasyarat terwujudnya cita negara 

kesejahteraan. Terwujudnya keadilan dapat dikatakan sebagai prasyarat utama 

bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial merupakan 

bagian dari cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila 

ke v (lima). Artinya, keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicita-citakan 

oleh semua rakyat.  

Kerangka teori sebagai pijakan dalam melakukan pembaharuan hukum 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

UUD 45

KUH PERDATA 

KUH PIDANA 

UU NO. 25 THN 2007

Menjadi Acuan Dalam Melakukan

Penelitian, Pengkajian, dan Analisis

Terhadap tanggungjawab hukum

offeror pd   sistem investasi piramid

TEORI 

TANGGUNGJAWAB

HUKUM  

Menjadi Acuan Dalam Melakukan

Penelitian, Pengkajian, dan Analisis

Pembaharuan Hukum terhdap

model tanggungjawab

Pada investasi piramid

TEORI KEADILAN

TEORI KEPASTIAN 

HUKUM 

-

TEORI 
KESEJAHTERAAN

RESIKO
KERUGIAN 

INVESTOR

Menjadi Acuan Dalam Melakukan

Penelitian, Pengkajian,Analisis Hukum

Dalam Rangka Pembaharuan Hukuk

Dan Pembentukan Hukum

Nasional Yang Responsif

Teori Hukum

Pembangunan
Mochtar Kusumaatmadja

 

Gambar. 3 Kerangka Teori Pembaharuan Huum 
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BAB.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Objek  penelitian ini mengkaji investasi bisnis piramid dengan Materi: (1) 

Cara dan prosedur rekruitmen investor ke dalam perjanjian investasi bisnis 

piramid; (2)  Hubungan hukum antara pemberi penawaran (offeror) dan investor 

yang direkrut (offeree) kaitannya dengan tanggungjawab para pihak; (3) 

Efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik yang sudah dilakukan  secara intern 

oleh para pihak maupun penyelesaian sengketa Bisnis Piramid oleh Satgas OJK 

dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); (4) Problem solving 

penerapan Model tanggungjawab konvergensi untuk pada investasi bisnis 

piramid, maka tujuan khusus dari kegiatan penelitian ini  berorientasi pada 

pengembangan model sistem pemasaran  piramid dalam rangka memberikan  

perlindungan  hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat investor, sedangkan 

produk luaran yang dihasilkan berupa model tanggungjawab hukum konvergensi 

diharapkan dapat menyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang 

terlibat dalam investasi bisnis piramid. Model tanggungjawab konvergensi ini 

diharapkan dapat memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa secara adil dan 

memberikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi yang 

beritikad baik. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan target khusus 

dalam penelitian ini adalah memformulasikan model tanggungjawaban hukum 

terhadap investor yang berkedudukan sebagai pemberi penawaran (offeror) dalam 

rangka pembaharuan dan pembentukan hukum perjanjian nasional.  

Urgensi (keutamaan) penelitian diharapkan dapat mendobrak paradigma 

klasik yang memungkinkan offeror dapat mengelak dari jerat hukum dan 

membebaskan tanggungjawab dengan memformulasikam model tanggungjawab 

konvergensi antara hukum privat, hukum publik   dan hukum ekonomi.  Hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi kajian hukum dan memberikan solusi dalam 

rangka memperbaiki kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, Bappepam, dan Bappepti. 

Pembaharuan terhadap model tanggungjawab hukum offeror pada sistem investasi 
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bisnis piramid ini sangat penting, mengingat KUH Perdata yang merupakan 

warisan kolonial Belanda tidak lagi dapat menjangkau investasi bisnis piramid ini. 

Sementara di masyarakat, sistem bisnis piramid ini telah disalahgunakan dan 

menimbulkan banyak kerugian masyarakat dan negara.  

Manfaat dari penelitian ini, meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritis  dari hasil penelitian ini antara lain; (1) dapat menjadi referensi 

untuk penelitian lebih lanjut dengan bidang garapan yang sama atau lebih luas 

lagi; (2) Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan 

ilmu hukum, khususnya hukum perdata, hukum pidana dan hukum ekonomi, serta 

pengembangan ilmu-ilmu humaniora lainnya.  

Manfaat praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi lembaga terkait pengawasan, pembinaan dan penyelesaian sengketa 

bisnis piramid antara lain OJK, BPSK, BKPMD, BAPPEBTI, dan 

BAPPEPAM. 

2. Bagi BPHN dan Legislator, hasil penelitian ini dapat dijadikan kerangka 

berpikir dan konsideran untuk pembentukan dan pembaharuan hukum 

perjanjian,  sehingga targetnya terbentuknya hukum didalamnya 

mengakomodir model pertanggungjawaban hukum konvergensi. Hukum 

perjanjian hasil pembaharuan merupakan hukum yang responsif terhadap 

perubahan tata globalisasi.  

3. Bagi offeror dan masyarakat yang bertransaksi dalam investasi bisnis piramid 

diharapkan memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup ketika 

akanmelakukan investasi bisnis. Model tanggungjawab hukum konvergensi 

dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan sengketa  bagi para pihak yang 

memiliki kasus hukum.  

4. Bagi satgas OJK dan Satgas waspada investasi, model tanggyngjawab hukum 

konvergensi dengan mengintegrasikan tanggungjawab hukum  pidana, hukum 

perdata dan hukum ekonomi untuk  untuk menyelesaikan persoalan kerugian 

investor dan permasalahan tanggungjawab hukum dari offeror.  

5. Selanjutnya penelitian perlu ada tahap lanjutan dengan luaran berupa naskah 

akademik sebagai bahan masukan bagi pembuat undang-undang dalam 
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rangka pembentukan hukum perjanjian nasional  yang responsip, dan bagi 

OJK dapat membuat produk hukum berupa peraturan OJK sebagai dasar 

untuk menyelesaikan persoalan  investasi bisnis piramid. 

6. Sehubungan penelitian ini menghasil Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid, maka buku pedoman ini dapat dijadikan bahan referensi 

untuk menyelesaikan sengketa bisnis piramid. 

7. Bagi praktisi hukum, hakim, pengacara, jaksa dan konsultan dapat 

menggunkan model tanggungjawab hukum konvergensi untuk menyelesaikan 

perkara yang diajukan kepadanya. 

 

BAB 4. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan 

investasi bisnis piramid. Fakta hukum yang terjadi diawali dengan gambaran 

mengenai terjadinya hubungan hukum diantara para pihak (offeror dan offeree) 

sampai dengan pelaksanaan investasi bisnis piramid. Selain itu digambarkan 

permasalahan yang timbul dari mulai tahap pra kesepakatan, tahap kesepakatan, 

dan tahap pelaksanaan investasi, serta berakhirnya investasi.  Data yang di dapat 

dari lapangan (primer) maupun data sekunder sebagai hasil penelusuran kemudian 

dianalisis dengan peraturan perundang-undang yang berlaku terkait 

tanggungjawab hukum offeror dalam investasi  bisnis piramid. Pendekatan 

penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode 

yuridis empiris, dengan pendekatan multidisiplin, meliputi hukum perdata dan 

hukum pidana serta hukum ekonomi, kemudian  dianalisis secara yuridis 

kualitatif, yaitu dengan mengkaji KUH Perdata dan peraturan perundang 

undangan yang terkait dengan persoalan  perlindungan hukum  dan kepastian 

hukum terhadap investor pada investasi bisnis piramid. dan diterapkan pada 

persoalan hukum yang dihadapi oleh offeror dan offeree khususnya pada kasus 

investasi bisnis piramid, sehingga data yang diperoleh dari hasil  penelitian baik 

data primer maupun data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode 

yuridis kualitatif.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative dengan 

didukung yuridis empiris. Dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)  

Mengiventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan dengan 

mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu bahan hukum 

yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder 

yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, maupun bahan 

hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

2. Penelitian Lapangan (Fielf research) 

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan data 

tersebut akan dipakai untuk mendukung analisis hasil penelitian kepustakaan. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan tehnik kuesioner dan 

wawancara yang terstruktur terhadap sampel terpilih (purposive sampling).  

Guna memberikan kelancaran pada penelitian ini dan untuk mempermudah 

peneliti memperoleh data primer maupun data sekunder, maka lokasi penelitian 

yang akan kami gunakan adalah : 

1. Penelitian kepustakaan : Perpustakaan BPHN, Perpustakaan UI, Perpustakaan 

UNPAD, Perpustakaan UNPAS. 

2. Penelitian lapangan :  di Bandung dan Jakarta.  Antara lain ke Otoritas Jasa 

Keuangan, BPSK, Bappepti, dan BKPMD.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, maka tahap selanjutnya 

dilakukan pengolahan data yaitu dengan menganalisis data secara yuridis 

kualitatif, dengan cara berfikir secara induktif, deduktif yang akhirnya 

menghasilkan output pengembangan model  tanggungjawab Hukum offeror pada 

investasi bisnis piramid, pengembangan model dapat dijadikan alternatif 

penyelesaian persoalan pada kasus hukum yang  terjadi di masyarakat baik yang 

penyelesaiannya dilakukan melalui OJK atau pengawas lembaga keuangan 

lainnya, sehingga outcome yang ingin dicapai adalah adanya pembaharuan hukum  

investasi dan hukum perjanjian nasional yang responsif. 
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Diagram fishbone Metode Penelitian 
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JADWAL PELAKSANAAN 

Gambar. 5 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RISET  TAHUN  I 

Tahap I 
Mengiventarisir data 

sekunder: Bahan-bahan 
hukum primer, 

sekunder, tersier. (1 
Bulan) 

 

Tahap II 

a. Menginventarisir data 

primer (terkait  pemaha- 

man tanggungjawab 

hukum offeror pada 

investasi bisnis piramid (2 

Bulan) 

b. Mengkaji Data Primer (2 

Bulan) 

c. Mengkualifikasikan Data 

primer (1 Bulan) 

 

Tahap III 
a. Mengkaji model  tanggungjawab 

hukum –KUH Perdata-
konvensional  (2 Bulan) 

b. mengevaluasi model  
Tanggungjawan hukum –Pada 
investasi bisnis pyramid  (2 
Bulan) 

 

Tahap IV  

Mengkontruksi kan Model  

TJ Hukum pd  kasus  

investasi piramid (3 Bulan) 
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BAB. 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Objek yang diteliti adalah investasi bisnis piramid. Penelitian ini lebih 

menitik beratkan pada hubungan hukum antara pemberi penawaran (offeror) 

dengan penerima penawaran (offeree) pada pola pemasaran produk barang dan 

jasa secara bertingkat dan berjenjang sehingga terbentuk jaringan pemasaran yang 

menyerupai piramid. Oleh karena itu dikenal dengan sistem pyramid. Materi yang 

akan diteliti meliputi:  

1. Cara dan prosedur rekruitmen investor ke dalam perjanjian investasi bisnis 

piramid. 

2. Hubungan hukum antara pemberi penawaran (offeror) dan investor yang 

direkrut (offeree) kaitannya dengan tanggungjawab para pihak. 

3. Efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik yang sudah dilakukan  secara 

intern oleh para pihak maupun penyelesaian sengketa bisnis piramid oleh 

Satgas OJK dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

4. Problem solving penerapan Model tanggungjawab konvergensi untuk pada 

investasi bisnis piramid.  

Berdasarkan meteri yang diteliti di atas dan segi penelitian yang bersifat 

deskriptif analitis akan digambarkan pertama, cara dan prosedur rekruitmen 

investor ke dalam perjanjian investasi bisnis piramid kemudian dianalis dengan 

KUH Perdata, hukum kebiasaan, dan perbandingan dengan sistem hukum yang 

berlaku secara global, antara lain Convention International Sales of Good (CISG).  

Kedua, penelitian ini mendeskripsikan hubungan hukum antara pemberi 

penawaran (offeror) dan investor yang direkrut (offeree) kaitannya dengan 

tanggungjawab para pihak selanjutnya akan dianalisis dengan aspek hukum 

perjanjian dan aspek hukum ekonomi.  

Ketiga, sehubungan dengan cara dan prosedur rekruitmen ini melahirkan 

hubungan hukum dengan sistem piramid banyak menimbulkan persoalan hukum 

maka sudah tentu menimbulkan sengketa. Sengketa terjadi terkait dengan  

penyalahgunaan keadaan (undue influence), wanprestasi sebagaimana dikenal 

dalam hukum perjanjian, sengketa terkait dengan persoalan hukum dan 
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tanggungjawab atas informasi, sengketa  terkait dengan persoalan hukum dan 

tangungjawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang 

dapat dilihat dari sudut pandang hukum  perdata, sengketa terkait dengan 

persoalan dan tanggungjawab pidana yang dapat dianalisis dengan tanggungjawab 

terdekat, dan sengketa terkait persoalan hukum ekonomi yang dapat dikaji 

berdasarkan asas indemnitas, asas utmost goodfait dan prinsip best effort. 

Keempat, selanjutjnya sengketa tersebut di atas tentu saja perlu dicari akar 

masalahnya, agar dapat ditemukan penyelesaian sengketa dari bisnis piramid di 

atas. Oleh karena itu harus digambarkan penyelesaian sengketa bisnis piramid 

yang sudah dilakukan kemudian dicari  faktor-faktor yang mempengaruhi baik 

secara intern maupun ekstern. Efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik yang 

sudah dilakukan  secara intern oleh para pihak maupun penyelesaian sengketa 

Bisnis Piramid oleh Satgas OJK dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). Dalam penelitian ini akan dikemukan kelemahan dan 

kelebihan dari peyelesaian yang sudah dilakukan, untuk kemudian dibuatkan 

model penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak 

(offeror dan offeree), instansi  terkait  baik yang berwenang mengawasi maupun 

instnasi yang seharusnya melakukan penanganan perkara dan menyelesaikan 

perselisihan. Penyelesaian sengketa bisnis piramid dengan menggunakan model 

pendekatan tanggungjawab konvergensi memadukan tanggungjawab dari berbagai  

aspek hukum untuk menyelesaian persoalan mulai dari pra kesepakatan, saat 

terjadinya (post) perjanjian,  pelaksanaan perjanjian, dan akibat hukum (pasca) 

yang menimbulkan sanksi perdata, pidana dan ekonomi.   

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, objek penelitian dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:  
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Gambar.6 Objek Penelitian 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan data primer. Data 

sekunder menggunakan library reseach sedangkan data primer diperoleh dari 

hasil obeservasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  

1. Cara dan prosedur rekruitmen investor ke dalam perjanjian investasi 

bisnis piramid. 

Penelitian terhadap cara dan prosedur rekruitmen investor ke dalam 

perjanjian investasi bisnis piramid  dilakukan melalui perilaku offeror 

dalam merekrut offeree,  dokumen-dokumen perjanjian para pihak, baik 

berupa standar kontrak  yang digunakan, buku pedoman investasi bisnis 

yang digunakan oleh offeror, materi presentasi rekruitmen yang digunakan 

oleh offeror terhadap investor. 

Berdasarkan wawancara dengan responden diperoleh hasil penelitian 

bahwa, cara dan rekruitmen investor bisnis piramid dilakukan sebagai 

berikut:   

a. Mencari dan menentukan target 

b. Memberikan informasi 
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c. Mengikat offeree 

d. Memberikan tanda kepersertaan 

e. Melakukan pembinaan dan pengembangan bisnis piramid 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan offeror dan offeree (Wawancara 

denga offeror  pada tanggal 23 Pebruari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017, 

sedangkan dengan offeree tanggal 3 Maret 2017 dan tanggal 6 Maret 2017) 

diperoleh data bahwa offeror akan mencari terlebih dahulu target sasaran 

penawaran yang memiliki ke dekatan secara emosional, hubungan kerabat, 

hubungan kerja, hubungan kepercayaan (trust), hubungan kolega, hubungan 

pertemanan, hubungan alumnus dengan dosen/gurunya. Dari data wawancara 

dan observasi dengan responden yang berkedudukan sebagai offeror (pemberi 

penawaran/perekruit) dihasilkan data bahwa,  sebagian besar diawali dengan 

ajakan secara lisan dengan mempromosikan sebagai investasi riil berupa 

misalnya berupa emas, jasa pemberangkatan ibadah umrah, komoditi, dan 

sebagainya. Penawaran dilakukan secara personal untuk mendapatkan 

kepercayaan, dan pendekatan emosional, sehingga mendapatkan target 

rekruitmen pengembangan piramid lebih efektif. Informasi yang baru 

tersampaikan pada tahap awal hanya  tentang bisnis yang menguntungkan, 

riil, jaminan pribadi offeror, terdapat juga yang menyatakan bisnis halal 

bersifat syariah.( Offeror menggunakan sertifikat halal dari MUI, wawancara  

penelitian tanggal 22 Pebruari 2017).  Offeror ini pada posisinya ada di dua 

kedudukan yaitu sebagai offeree juga dari upline (peserta yang terdahulu 

sebagai perekruit pada dirinya).  

Mekanisme rekruitmen selanujtnya mendatangkan upline dari offeror 

sebagai narasumber untuk memberikan informasi lebih lanjut, informasi yang 

disampaikan pada tahap ini  menitik beratkan pada teknik perekruitan yang 

berimbas pada perolehan keuntungan yang besar. Nara sumber, yaitu upline 

dari offeror memberikan simulasi dan memberikan gambaran dengan brosur-

brosur dan bahkan account bank dalam bentuk chas flow di buku tabungan 

atau giro. Dalam presentasi ini sangat minim menjelaskan  atau 
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menginformasikan resiko bisnis. Narasumber  menjelaskan bahwa bisnisnya 

riil, emas misalnya aman dari resiko fluktuasi keuangan perbankan, karena 

bisnis riil nya stabil. Dalam presentasinya nara sumber membanding 

keuntungan ketika berinvestasi di lembaga keuangan resmi, misalnya dengan 

deposito, obligasi, atau tabungan yang ditawakan perbankan atau lembaga 

keuangan lainnya. Pada saat perekrutan nara sumber menyarankan untuk 

beralih dari menabung ke investasi bisnis piramid, yang menawarkan 

keuntungan besar. Terhadap resiko bisnis pengelolaan perusahaan yang 

buruk, narasumber kebanyakan mengatakan bahwa  ada perusahaan terafiliasi 

di Indonesia (Wawancara dengan offeree tertanggal 16 Agustus 2017), atau 

menunjukkan adanya induk perusahaan yang bonafid (Wawancara dengan 

oferee (member MCP anak perusahaan PT Panghegar Group), tertanggal 18  

juli 2017) sebagai penjamin bonafiditas perusahaan. 

Upline dari offeror ini memberikan pemaparan dengan metode modern 

melalui presentasi menggunakan infocus. Data tersajikan melalui jaringan 

internet dengan menunjukkan materi berupa keberhasilan upline dalam 

memperoleh keuntungan, sebagai bentuk promosi dengan iming-iming 

keuntungan dan perhitungan yang dianggap logis. Selain itu materi tayangan 

berupa gambar kegiatan perusahaan dan produk, serta tempat kegiatan 

(pabrik). 

Tahap selanjutnya, setelah presentasi selesai, offeror dan uplinenya 

memfasilitasi untuk mendaftar dan melakukan aktivasi dengan membuka 

account bank, dan kebanyakan semua transaksi dilakukan melalui perbankan 

dimainkan oleh upline. Dengan terlebih dahulu disepakati bahwa, (a) Resiko 

kehilangan atau kerugian ditanggung oleh Offeror, setidak-tidaknya akan 

dikembalikan sebesar uang yang masuk; (b) Transaksi dikuasakan kepada 

upline.  

Bisnis yang bergerak dalam future trading dilakukan transaksinya 

melalui broker. Namun untuk perekruitan biasanya terlebih dahulu dilakukan 

secara personal yang kemudian ditindaklanjuti oleh upline. Sekarang ini ini 

bisnis investasi dengan pola piramid ini merambah polanya melalui  lembaga 
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keuangan perbankan dan asuransi.  Bahkan berdasarkan BKPMD terdapat 

kecenderungan berbagai bidang usaha menggunakan pola piramid untuk 

memasarkan produknya. Misalnya kasus jual beli tanaman pohon jati. Bidang 

usaha riil bergerak pada penjualan bibit pohonjati, namun pola pemasaran 

menggunakan pola piramid (Wawancara BKPMD, 8 Agustus 2017). 

Berdasarkan wawancara, 0fferee (downline) diberikan kewajiban untuk 

melaksanakan rekruitmen selanjutnya untuk memperoleh keuntungan 

tambahan. Demikian selanjutnya perekruitan dilakukan secara berjenjang dan 

menyerupai piramida. 

 

gambar 7. Bentuk Piramid Rekrutmen Investor 

 

Model piramid inipun dipakai pula dalam bidang usaha pelayanan kost 

mahasiswa di Jatinagor. Menurut pelaku usaha, model piramid ini digunakan 

untuk memperoleh modal usaha. Modal usaha diperoleh dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat secara piramid. Menurut responden, 

mendapatkan sumber permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan 

lain, mekanisme dan perosedurnya tidak efisien, dan terkena potongan pajak, 

sedangan modal yang dibutuhkan relatif kecil, maka menghimpun dana dari 

masyarakat lebih menguntungkan. Masyarakat menanamkan modalnya  

relatif kecil dan resiko bisnis yang dikelola pelaku usaha juga relatif kecil. 

Hal yang menarik, pelaku usaha (red. Mahasiswa) menggunakan model 

piramid dengan membatasi pada level tertentu, dengan perhitungan margin 

harus nol antara modal dari penghimpunan dana masyarakat dengan asset 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

27 

 

perusahaan. Aktiva dijadikan jaminan sebagai antisipasi kewajiban terhadap 

masyarakat.( Wawancara terhadap pelaku usaha, 16 Agustus 2017) 

2. Hubungan hukum antara pemberi penawaran (offeror) dan investor yang 

direkrut (offeree) kaitannya dengan tanggungjawab para pihak. 

Penelitian terhadap hubungan hukum antara pemberi penawaran (offeror) 

dan investor yang direkrut (offeree) kaitannya dengan tanggungjawab para 

pihak dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku para pihak dalam 

berbisnis, observasi dan wawancara terhadap investor dan offeror, dan 

penelitian dokumen transaksi. 

Menurut responden bahwa dari mekanisme perekruitan sampai menjadi 

peserta dan ditandai dengan telah memasukan dana pada account bank, maka 

menurut pengetahuan mereka hal tersebut telah menimbulkan hubungan 

hukum, sehingga  dianggap telah terjadi perikatan. Oleh karena itu, sesusai 

hukum perjanjian maka seharusnya sudah berdampak pada  akibat hukum 

pada para pihak. Para pihak telah memiliki hak dan kewajiban, serta 

tanggungjawab.  

Menurut responden (offeree), offeror menyatakan kesanggupan 

bertanggungjawab secara pribadi untuk menjaga kepercayaan dan nama 

baiknya. Namun ketika wawancara terhadap responden yang sudah terkena 

kasus wanprestasi, gugatan baik secara litigasi atau non litigasi, serta 

kepailitan setelah digali pemahaman mereka terhadap tanggungjawab, 

responden (offerror) menolak untuk bertanggungjawab. Menurut para 

responden, mereka dalam posisi yang sama harus mendapatkan hak dari 

uplinenya. Dengan demikian, para responden belum memahami hubungan 

hukum yang ditimbulkan diantara para pihak. Para responden belum 

memahami tentang tanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan 

ketika melakukan rekruitmen. Tanggungjawab lebih ditekankan pada posisi 

mereka yang secara bersama-sama dirugikan. Faktor intern, yaitu pemahanan 

akan tanggungjawab dari diri responden sebagai offeror sangat lemah. Ketika 

diajukan pertanyaan, apakah responden ketika merekruit telah mempelajari 

terlebih dahulu tentang  investasi yang akan ditawarkan kepada offeree. 
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Responden menyatakan tidak mempelajari dengan seksama. Dengan 

bermodal buku-buku panduan dan brosur-brosur mereka menganggap bahwa 

offerree harus mengetahui informasi tersebut, sementara dirinya sendiripun 

tidak cukup memahami tentang tanggungjawab atas informasi dan transfer 

pengetahuan (transfer knowledge) dan gugatan yang dapat diajukan kepada 

uplinenya. Selain itu, berdasarkan wawancara responden offeror tidak mau 

berusaha untuk mempelajari (Wawancara dengan beberapa responden 

mengatakan bahwa, buku pedoman berbahasa Inggris jadi tidak dimengerti), 

hanya mengandalkan upline yang notabene adalah anggota keluarga, 

hubungan hukum didasari atas trust (kepercayaan) pada anggota keluarga.  

Dari sebagian besar data yang diperoleh sengketa bisnis piramida 

didasari dari persoalan hukum yang muncul terkait dengan penjualan 

informasi yang menyesatkan yang diberikan secara berantai. Faktor persoalan 

bisnis piramida tersebut berujung menjadi sengketa, antara lain; (1) 

disebabkan kurangnya pengetahuan offeror terhadap tangggungjawab atas 

informasi dan komunikasi; (2) offeror berada pada dua kedudukan yaitu 

sebagai offeror dan/atau offeree. Sebagai offeror, yaitu ketika merekrut dan 

menjadi offeree ketika ditawari oleh upline di atasnya, kedudukan ini 

dijadikan dasar pengelakan tanggungjawab secara berantai pula, dengan 

berdalihkan bahwa offeror pun terkena penipuan berantai; (3), offeror ketika 

merekruit offeree banyak menggunakan faktor keadaan ekonomi, faktor 

kepercayaan, dan keadaan psikologis target pada waktu menawarkan investasi 

piramid ini. Persoalan ini dapat dikaji dengan pendekatan prinsip 

penyalahgunaan keadaan (undue influence),  sedangkan dalam hukum pidana 

dapat dikaji dengan pendekatan tentang tanggungjawab hukum pelaku 

terdekat.  

Dalam praktik investasi bisnis piramid, resiko seringkali tidak 

diinformasikan dengan jelas, offeror hanya memfokuskan pada keuntungan 

rekrutmen anggota baru yang akan menguntungkannya, dan hal itu tidak 

disadari oleh offreree. Informasi yang diberikan oleh offeror adalah lebih 

berfokus pada manfaat dan keuntungan dari investasi tersebut. Apalagi, 
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keuntungan dari strategi pemasaran piramid dengan sistem bertingkat dan 

berjenjang lebih menjanjikan keuntungan besar. Oleh karena fokus utama 

pada keuntungan rekrutmen, maka tanpa disadari seringkali offerror 

memanfaatkan keadaan dari offerree. Keadaan atau situasi yang dapat 

disalahgunakan antara lain keadaan ekonomi, keadaan psikis, kepercayaan, 

ketergantungan, sosial ethis, dan sebagainya. Sasaran rekrutmen antara lain 

menggunakan hubungan emosional yaitu faktor kepercayaan dan hubungan 

emosional, kolega dekat, dan kekerabatan.  

Pada bisnis piramid ini informasi yang disampaikan oleh offeror 

tentang resiko bisnis seringkali diabaikan, bahkan ditawarkan dengan 

menyatakan bisnis minim resiko bahkan tanpa resiko. Sekalipun resiko ada, 

Offeror karena berorientasi mendapatkan keuntungan berani memberikan 

jaminan pribadinya dalam hal pengembalian dana yang diinvestasikan, 

terjeratnya offeree untuk berinvestasi piramid sangat dimungkinkan 

terjadinya karena penerimaan penawaran (accept) oleh offeree dibangun atas 

dasar kepercayaan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum sehubungan 

adanya jaminan dari offeror, yaitu sebagai jaminan orang (personal 

guarantie-personal truste). Minimnya pengetahuan offeror terhadap resiko 

bisnis dan kekurangan penggaliannya terhadap praktik bisnis yang 

digelutinya menjadi salah satu faktor offeror lepas tanggungjawab terhadap 

keadaan kerugian offeree dan dampak yang ditimbulkan. Offeror akhirnya 

tidak memberikan jaminan perlindungan secara adil kepada offeree yang 

direkrutnya. 

 

3. Penyelesaian sengketa bisnis  baik yang sudah dilakukan  secara intern oleh 

para pihak maupun penyelesaian sengketa Bisnis Piramid oleh Satgas OJK 

dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Berdasarkan hasil penelitian dengan OJK, bahwa kewenangan OJK 

hanya menangani sengketa lembaga keuangan resmi yang berada dalam 

pengawasannya, sehingga jika terjadi pengaduan masyarakat ke OJK, maka 

bidang perlindungan konsumen hanya memberikan edukasi, selanjutnya jika 
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pengaduan tersebut mengarah ke aspek pidana maka diserahkan ke 

kepolisian. Sekalipun pengaduan bersumber dari cacat kesepakatan, atau 

wanprestasi penyelesaian sengketa diarahkan pada penyelesaian secara 

pidana. Satgas OJK lebih menekankan penyelesaian pada perkara penipuan 

(aspek pidana). 

Berdasarkan wawancara, sebagai upaya preventif   bidang pengaduan 

konsumen telah mengadakan program waspada investasi melalui pelayanan 

informasi lewat SMS kepada masyarakat. Namun untuk penyelesaian 

sengketa satgas OJK, hanya menangani sengketa di lembaga keuangan. 

Sekalipun dalam transakis bisnis bersistem piramid menggunakan fasilitas 

perbankan, sampai penelitian dilaksanakan  belum ada yang ditangani OJK. 

OJK mengarahkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 

Berbeda dengan penyelesaian sengketa di BPSK, ruang lingkup 

penangan perkara adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen 

akhir. Dengan demikian, BPSK hanya dapat menyelesaikan sengketa dengan 

offeree (downline) akhir dan offeror yang diatas langsung. BPSK menerima 

pengaduan mandiri maupun class action. 

Di BKPMD kasus yang muncul untuk sistem piramida antara lain bisnis 

penjualan pohon jati, dengan pola pemasaran piramida. Namun dalam 

perkembangannya semula bidang usaha yang dimintakan ijin bisnis riil 

berupa pohon jati, namuan ketika dalam perkembangan model penjualan 

dengan menggunakan pola piramid, sehingga seolah terjadi perubahan bidang 

usaha ke penjualan bisnis investasi. Penyelesaian kasus di BKPMD hanya 

sebatas pelanggaran ijin usaha karena berubah bidang usahanya, sehingga 

BKPMD hanya berwenang mencabut ijin. Bidang pengendalian di BKPMD 

lebih menitik beratkan pada upaya preventif dengan melakukan penyuluhan 

kepada masyarakat untuk bergerak di bisnis riil (Wawancara  dengan bagian 

pengendalian BKPMD, tanggal 2 Agustus dan  8 Agustus 2017). Ketika 

dilakukan FGD (FGD di Universitas Maranatha, Maret 2016), yang dihadiri 

oleh BAPPEPTI, OJK, BI dan BAPPEPAM diantara mereka saling 
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melemparkan kewenangan, sehingga tim peneliti berasumsi adanya saling 

melimpahkan kewenangan.  

Bapeppti mengatakan bahwa, sengketa yang ditangani ruang lingkupnya 

untuk bisnis future trading dengan bisnis, seperti kopi, cengkeh, emas, karet, 

dan sebagainya.  Sementara di bisnis riil tersebut di atas dibawah pengawasan 

dan kordinasi BAPPEPTI dan pola pemasarannya menggunakan sistem 

piramida, yang mana dalam perkembangan selanjutnya menjadi penjualan 

investasi, tidak lagi  memperhatikan produknya karena transaksi akhir di 

pasar sekunder.   

4. Efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik yang sudah dilakukan  secara 

intern oleh para pihak maupun penyelesaian sengketa Bisnis Piramid oleh 

Satgas OJK dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Penelitian terhadap efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik yang 

sudah dilakukan  secara intern oleh para pihak, juga penyelesaian sengketa 

oleh Satgas OJK dilakukan melalui wawancara dan partisipan dengan OJK 

dalam menangani penyelesaian sengketa.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan 

secara kekeluargaan, litigasi melalui Pengadilan Negeri yang lebih diarahkan 

kepada perkara pidana dengan dalil penipuan, secara perdata penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan negeri diajukan dengan mengkategorikan 

sebagai perkara wanprestasi. Penyelesaian dinilai tidak efektif karena bersifat 

separatis terpisah-pisah, padahal seharusnya dapat dilakukan secara 

koneksitas dengan pendekatan konvergensi. 

Pada penelitian ini ditemukan penyelesaian sengketa dilakukan melalui 

Pengadilan Niaga. Sehubungan perusahaan yang menggunakan pola bisnis 

piramid ini telah digugat kepailitan. Namun penyelesaian secara hukum tidak 

ditempatkan pada kedudukan yang seharusnya. Penyelesaian yang 

menyeluruh. Artinya tidak memanfaatkan prosedur dan mekanisme dalam 

kepailitan, sehingga masyarakat tetap dirugikan.  

Kasus kepailitan pada sebuah perusahaan yang kami teliti  yang sedang 

bersengketa dapat digambarkan duduk perkaranya sebagai berikut: sebuah 
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induk perusahan (PT X)  group memiliki anak perusahaan (PT Y). PT X 

bergerak di bidang usaha travel, haji dan umrah. PT Y menggunakan pola 

pemasaran piramid dengan berbagai programnya. Perekrutan dengan pola 

piramid ini terdapat sekitar 5.000 investor. Dana yang dihimpun ole PT Y 

sebagian dipinjam oleh perusahaan induk kemudian ditanamkan di 

perusahaan lainnya, yang merupakan anak-anak perusahaannya. Induk 

perusahaan kemudian di pailitkan  oleh bank pemerintah karena terkena kasus 

kredit macet. Sementara itu direksi perusahaan PT Y meninggal, dan direksi 

ini menjabat rangkap di PT induk sebagai Komisaris. (ada konflik 

kepentinga), sekaligus menjadi pemegang sahan di PT Y maupun di PT 

induk. Salah satu komisaris lain di PT induk menjadi pemegang saham 

mayoritas di PT Y. Ketika proses kepailitan berlangsung, dana investor yang 

trakomulasi dari 5000 orang tidak didaftarkan dalam inventarisasi utang di 

kurator. Investor tidak dapat masuk ke dalam strukturisasi perusahaan di 

PKPU maupun untuk mendaftar ke kurator, sebab yang menjadi debitur 

adalah perusahaan (PT Y). Sementara direksi yang seharusnya mewakili 

perusahaam meningga, satu-satunya solusi adalah majunya komisaris 

mewakili perusahaan untuk embela kepentingan investor yang telah 

menanamkan dananya di PT Y. Penyelesaian kepailitan belum selesai dan 

utang induk perusahaan kepada PT Y belum terselesaikan, pemegang saham 

mayoritas PT Y yang juga komisaris perusahaan induk telah menjual saham 

PT Y kepada pihak ke-3. Hasil penjualan saham seharusnya diperuntukan 

untuk 5.000 orang investor. Sampai penelitian ini dilakukan, investor belum 

mendaftarkan penagihannya kepada kurator dan tidak ikut dalam mekanisme 

acoord. 

Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga pun tidak 

efektif, karena terlambat masuk dalam mekanisme PKPU. Tim kuasa dari 

komunitas ibu-ibu korban investasi piramid kurang memahami terhadap 

mekanisme penyelesaian sengketa pada proses kepailitan. Baik perusahaan 

induk maupun perusahaan anak sudah beralih kepemelikan sahamnya kepada 

pihak lain. Dikhawatirkan model investasi piramid terus dilanjutkan oleh 
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perusahaan baru dengan tidak melihat keadaan masyarakat yang dirugikan. 

Namun dari beberapa nasabah yang tergabung dalam komunitas ibu-ibu 

korban bisnis piramid lebih setuju dan efektif penyelesaian utang dengan 

pengembalian dana nasabah oleh upline saja (gugatan berdasarkan prinsip 

indemnitas) . Dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan keadaan, pelanggaran 

prinsip utmost good fait, dan pelanggaran tata kelola perusahaan yang baik 

(GCG-good corporate governance). Pemegang saham mayoritas dapat 

dituntut dengan dasar gugatan piercing corporate veil, dan komisaris dapat 

digugat dengan pelanggaran tata keloa perusaah berdasarkan prinsip TARIF 

(transfarancy, Accountabilitas, Responsibility, Independency, dan fairness)  

Berdasarkan wawancara dengan OJK menyatakan bahwa investasi 

piramid bukan kewenangannya,  sekalipun menggunakan fasilitas lembaga 

keuangan perbankan. Patut dikaji bahwa investasi bisnis piramid ini banyak 

bergerak di bidang penghimpunan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, 

bisnis ini mirip dengan lembaga keuangan. Selain itu, penghimpunan dana 

dari masyarakat inipun akan berimbas pada moneteri keuangan secara 

nasional dan berimbas pada kinerja perbankan. Tentu saja akan bermuara 

pada kesejahteraan rakyat dan krisis ekonomi jika tidak ada upaya penertiban 

dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.  

Penyelesaian sengketa yang tangani perkaranya oleh OJK diserahkan 

kepada satgas OJK. Satgas ini terdiri dari unsur kepolisian, Bank Indonesia 

dan OJK sendiri. Penyelesaian sengketa lebih diarahkan kepada kasus 

penipuan dan diarahkan pada penyelesaian secara litigasi. Upaya pre-mpetive 

yang dilakukan oleh OJK lebih menitik beratkan pada pendidikan hukum 

(legal education). Program ini dilakukan untuk menumbuhkan prinsip kehati-

hatian dalam bertransaksi. Tindakan pre-mptive lainnya dengan memberikan 

informasi melakui media sosial (SMS) yang bersifat informasi kepada 

masyarakat untuk berhati-hati terhadap transaksi-transaksi penghimpunan 

dana illegal. 

Berdasarkan hasil penelitian OJK menyatakan bahwa kewenangan 

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bukan menjadi 
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kewenangannya, namun menjadi kewenangan Badan Kordinasi Penanaman 

Modal.  Penanganan yang dilakukan oleh OJK bersifat partial dan tidak 

berkordinasi baik dengan BKPMD maupun dengan BPSK, dan Bappepti. 

Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan secara kasuistik, 

namun masyarakat sendiri tidak menggunakan lembaga ini. Penyelesaian 

sengketa di BPSK sendiri dapat dilakukan dengan pola class action. Subjek 

yang berperkara pada BPSK adalah pelaku usaha dan konsumen akhir. 

Dengan demikian BPSK hanya dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa 

bisnis piramid antara offeror  dengan offeree yang tidak lagi merekrut peserta 

lain. Offeree yang dimaksud diposisikan sebagai konsumen akhir. 

Peranan BKPM seharusnya menjadi ujung tombak masuknya bentuk 

investasi apapun tak terkecuali investasi bisnis pola piramida. Pengawasan 

dapat dilakukan dengan penertiban ijin usaha. Jika investasi tersebut 

melibatkan investasi saham dari luar negeri sebaiknya BKPM bekerja sama 

dengan BAPPEPAM, dan jika objeknya investasi komoditi maka 

berkordinasi dengan BAPPEPTI, sedangkan pembinaan sendiri dilakukan dan 

menjadi kewenangan BKPM/BKPMD. 

Upaya yang dilakukan BKPM bersifat pre-mptive, mengawasi perilaku 

dan menertibkan perijinan terhadap badan-badan usaha baik yang berbadan 

hukum maupun bukan badan hukum.  Tentu saja BKPM sebaiknya bekerja 

sama dengan Kemenkumham terkait prosedur dan persyaratan pengesahan 

pendirian perusahaan. 

Menjajaki diterapkannya model tanggungjawab konvergensi dalam 

penyelesaian sengketa Bisnis Piramid yang produknya dapat dipergunakan 

oleh Satgas OJK dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  

Kajian dilakukan terhadap kelompok konsumen yang memiliki kasus hukum 

pada investasi bisnis piramid.  Sasaran penerapan model yaitu investor dan 

para pihak yang terlibat dalam investasi bisnis piramid.  Untuk efisiensi 

penerapan model ini dibuatkan pedoman penyelesaian sengketa bisnis 

piramid dengan pendekatan tanggungjawab konvergensi. Untuk mengetahui 
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keberhasilan adaptasi model ini dilakukan pengujian tingkat kepuasan dan 

penyelesaian kasus hukum yang dihadapi investor.   

B. Analisis Dan Pembahasan  

Dengan memanfaatkan data sekunder dan data, kemudian dianalisis 

secara yuridis kualitatif  hasil dan kajian penelitian menunjukkan bahwa, 

sebelum terjadi kesepakatan terlebih dahulu diawali penawaran. Penawaran 

dibuat oleh offeror untuk offeree. Kesepakatan merupakan pernyataan 

kesediaan untuk terikat pada jangka waktu tertentu dengan melakukan hak 

dan kewajiban tertentu. Penawaran mungkin secara lisan, tertulis atau tersirat 

dari perilaku. Penawaran yang benar memiliki karakteristik yaitu harus pasti 

(certainty) dan dikomunikasikan (communication).  Dengan demikian, offeror 

pada tahap ini telah dibebani tanggungjawab terhadap informasi.  

Selanjutnya berikut ini digambarkan pembahasan dan analisis dalam 

bentuk bagan. 
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Gambar 8. Pembahasan dan Analisis Penelitian 

 

Kajian terhadap  hubungan hukuam dalam kaitannya dengan cara  dan 

prosedur dalam rekruitment di awal pembentukan bisnis piramid ini dapat 

dikaji dengan pendekatan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Kajian akan 

dimulai dari tahap pra kesepakatan. Kesepakatan  (agreement) diawali dengan 

adanya penawaran (offer) yang mana pihaknya disebut offeror dan pihak yang 

ditawari disebut offeree.  

1. Kajian Terhadap Cara dan Prosedur Rekrutmen Pada Sistem Investasi 

Bisnis Piramida dan Akibat Hukum dari Hubungan Sistem Piramid 

Berdasarkan data tersebut di atas, kajian terhadap cara dan prosedur 

rekruitmen investor ke dalam perjanjian investasi bisnis piramid berkaitan 
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dengan teori dan konsekuensi yuridis dari komunikasi dan informasi yang 

disampaikan oleh  offeror,  berlakunya prinsip Undue influence, dan  utmost 

good fait. 

Dari sebagian besar data yang diperoleh sengketa bisnis piramida 

didasari dari persoalan hukum yang muncul terkait dengan penjualan 

informasi yang menyesatkan yang diberikan secara berantai. Faktor persoalan 

bisnis piramida tersebut berujung menjadi sengketa, antara lain pertama 

disebabkan kurangnya pengetahuan offeror terhadap tangggungjawab atas 

informasi dan komunikasi. Kedua, offeror berada pada dua kedudukan yaitu 

sebagai offeror dan/atau offeree. Sebagai offeror, yaitu ketika merekrut dan 

menjadi offeree ketika ditawari oleh upline di atasnya, kedudukan ini 

dijadikan dasar pengelakan tanggungjawab secara berantai pula, dengan 

berdalihkan bahwa offeror pun terkena penipuan berantai. Ketiga, offeror 

ketika merekruit offeree banyak menggunakan faktor keadaan ekonomi, 

faktor kepercayaan, dan keadaan psikologis target pada waktu menawarkan 

investasi piramid ini. Persoalan ini dapat dikaji dengan pendekatan prinsip 

penyalahgunaan keadaan (undue influence),  sedangkan dalam hukum pidana 

dapat dikaji dengan pendekatan tentang tanggungjawab hukum pelaku 

terdekat.  

Dalam praktik investasi bisnis piramid, resiko seringkali tidak 

diinformasikan dengan jelas, offeror hanya memfokuskan pada keuntungan 

rekrutmen anggota baru yang akan menguntungkannya, dan hal itu tidak 

disadari oleh offreree. Informasi yang diberikan oleh offeror adalah lebih 

berfokus pada manfaat dan keuntungan dari investasi tersebut. Apalagi, 

keuntungan dari strategi pemasaran piramid dengan sistem bertingkat dan 

berjenjang lebih menjanjikan keuntungan besar. Oleh karena fokus utama 

pada keuntungan rekrutmen, maka tanpa disadari seringkali offerror  

manfaatkan keadaan dari offerree.  

Ketentuan di lembaga keuangan dan konvesi internasional (CSIG-

Convention Sales International of Good) memanfaatkan keadaaan dikenal 
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dengan bentuk penyalahgunaan keadaan (undue influence).  Keadaan atau 

situasi yang dapat disalahgunakan antara lain keadaan ekonomi, keadaan 

psikis, kepercayaan, ketergantungan, sosial ethis, dan sebagainya.  

Pada bisnis piramid ini informasi yang disampaikan oleh offeror 

tentang resiko bisnis seringkali diabaikan, bahkan investasi ditawarkan 

dengan menyatakan bisnis minim resiko bahkan tanpa resiko. Sekalipun 

resiko ada, Offeror karena berorientasi mendapatkan keuntungan berani 

memberikan jaminan pribadinya dalam hal pengembalian dana yang 

diinvestasikan, terjeratnya offeree untuk berinvestasi piramid sangat 

dimungkinkan terjadinya penerimaan penawaran (accept) oleh offeree 

dibangun atas dasar kepercayaan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum 

sehubungan adanya jaminan dari offeror sebagai jaminan orang (personal 

guarantie-personal truste) dan informasi tersebut disampaikan secara 

berantai. Minimnya pengetahuan offeror terhadap resiko bisnis dan 

kekurangan  penggaliannya terhadap praktik bisnis yang digelutinya menjadi 

salah satu faktor offeror melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap 

keadaan kerugian offeree dan dampak yang ditimbulkan. Offeror akhirnya 

tidak memberikan jaminan perlindungan secara adil kepada offeree yang 

direkrutnya. Persoalan tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan 

menggunakan prinsip utmost good fait sebagaimana berlaku investasi bisnis 

pada lembaga keuangan. Berdasarkan prinsip tersebut maka perjanjian atau 

hubungan hukum yang didasari pelanggaran prinsip utmost goodfait 

akibatnya batal demi hukum, dan berdasarkan prinsip indemnitas maka 

offeror harus mengembalikan kedudukan finansial offeree seperti semula. 

Prinsip ini sejalan dengan prinsip tanggungjawab terdekat. Dalam sistem 

piramida, tanggungjawab terdekat ada pada upline dan down yang 

berhadapan atau berkontrak langsung.  

Keadaan dan situasi di atas terjadi sejak pada tahap proses untuk 

terjadinya kesepakatan. Proses tersebut berkesinambungan dengan syarat dan 

sahnya penerimaa (offer) dan penawaran (accept) dalam proses kesepakatan. 
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Kelemahan hukum di Indonesia,  dalam KUH Perdata tidak di atur ketentuan 

penerimaan dan penawaran.  Persoalan hukum hanya menggunakan sumber 

hukum berupa doktrin. Dengan demikian, KUH Perdata mengandung 

kelemahan, hukum perikatan  lebih ketinggalan dibandingkan dengan  hukum 

pidana dan hukum ekonomi.   

Tidak diaturnya ketentuan hukum tentang proses terjadi kesepakatan 

melemahkan perlindungan hukum terhadap investor pada bisnis pyramid, 

padahal dalam praktek, pengaturan hukum dalam proses terjadinya 

kesepakatan  menjadi penting, karena akan menentukan sahnya dan tidaknya 

kesepakatan, yang akhirnya akan berimbas pada sah dan tidaknya perjanjian.  

Sudikno Mertokusumo (1998:56) menanggapi bahwa, “Pada 

Penyalahgunaan Keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi 

perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat 

lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan 

pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak cacat”. 

Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan 

mempengaruhi syarat-syarat subjektif tentang cacat kesepakatan, selain dari 

mempengaruhi pula  syarat objektif sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH 

Perdata. Dalam prakteknya hakim sering menemukan adanya penyalagunaan  

keadaan (undue influence)  sebab  bertentangan dengan kebiasaan, dan 

kepatutan, serta mencederai nilai ethis sosiologis,  sehingga sering pula 

mengakibatkan putusan hakim yang membatalkan suatu perjanjian, baik 

sebagian atau keseluruhan. Dalam kenyataannya putusan hakim tersebut 

tidaklah berdasarkan pertimbangan salah satu alasan pembatalan perjanjian 

yaitu cacat kehendak klasik (Pasal 1321 KUH Perdata), yaitu : (1) kesesatan 

(dwaling), (2) paksaan (dwang), (3) penipuan (berdog), melainkan 

mempengaruhi pihak lain untuk menyepakati apa yang ditawarkan offeror  

yang berkecenderungan memanfaatkan keadaan calon offeree untuk 

menerima penawaran (acceptance).  
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Upaya pemulihan pihak yang dirugikan atas kesesatan informasi yang 

disampaikan dapat diselesaikan dengan pendekatan prinsip best effort dan 

prinsip indemnitas, serta berkaitan dengan resiko dari terpenuhinya penyalah 

gunaan keadaan (undue influence) dilakukan dengan menggunakan prinsip 

utmost good fait. Analisis dan kajian terhadap prinsip penyalahgunaan 

keadaan (undue influence) dapat dikontruksikan dari tiga aspek hukum yaitu 

hukum perdata, hukum pidan dan hukum ekonomi pada studi kasus investasi 

bisnis pyramid. 

Penyalahgunaan keadaan (undue influence) sendiri akan menimbulkan 

persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian investasi. Perjanjian  yang 

dibangun atas dasar penyalahgunaan keadaan dan kaitannya dengan prinsip 

itikad baik yang teramat baik (utmost good fait). Prinsip ini dapat menjawab 

(1)  hubungan hukum berdasarkan informasi dan komunikasi pada bisnis 

piramida melalui prinsip utmost good fait  ditinjau dari aspek hukum perdata, 

aspek hukum pidana, dan aspek hukum ekonomi; (2).  Informasi dan 

komunikasi dari offeror kepada offeree dalam hubungan bisnis dapat 

dipengaruhi oleh beberapa kondisi atau keadaan. Akibat hukum 

penyalahgunaan keadaan (undue influence) terhadap keabsahan perjanjian 

dan konsekuensi hukum dari para pihak, serta pihak yang menawarkan 

(offeror)  tidak dapat berlindung berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan 

force Majeur; (3)  perlunya mengkontruksikan prinsip penyalahgunaan 

keadaan (undue influence) pada bisnis piramid untuk mewujudkan 

tanggungjawab hukum dalam rangka pembaharuan hukum perikatan. 

Proses terjadinya kontrak tidak serta merta terjadi ikatan kontrak. Suatu 

perjanjian selalu dimulai dengan penerimaan atas penawaraan. Agar 

perjanjian dapat dilaksanakan sebagai suatu kontrak yang mengikat harus 

dipastikan maksud dan tujuan dari para pihak untuk  menciptakan hubungan 

hukum.  

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang 

dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah 
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perjanjian (agreement). Atas dasar itu, Subekti (1984:36) mendefinisikan 

kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, di 

mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri 

merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang 

menyatakan suatu keadaan tertentu atau affair exists, atau akan melakukan 

suatu perbuatan tertentu.(A.G. Guest, 1979:2) Orang terikat pada janjinya 

sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji 

itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi. (J.Satrio, 

1995:146) 

Sebagaimana diketahui bahwa proses terjadinya kontrak tidak serta 

merta terjadi suatu ikatan perjanjian. Dapat digambarkan di sini bahwa proses 

terjadinya kontrak dilalui pertama tahap pra kesepakatan (pra agreement) 

yang dikenal dengan proses penawaran dan penerimaan, kemudian tahap 

kesepakatan (post agreement),  tahap terjadinya kontrak dan pelaksanaan 

kontra. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: 

 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

42 

 

 

Gambar.9 TahapTerjadinya Kontrak 

Tahap pertama pra kesepakatan akan terjadi proses penawaran dan 

penerimaan. Pada pola bisnis piramid, pihak yang berkedudukan sebagai 

penerima penawaran, disebut dengan down line. Pada sistem common law 

yang diadopsi pada konvensi perdagangan disebut offeree, dan pihak yang 

memberikan penawaran akan berposisi sebagai up line atau dalam sistem 

common law dan konvensi internasional disebut offeror. Pada praktik bisnis 

piramid seringkali pihak offeror berlindung dengan asas kebebasan 

berkontrak.   

Pada waktu dilakukan penawaran, sebelum dilakukan penerimaan 

(acceptance), offeror tentu saja  memberikan penawaran dengan 

menginformasikan terlebih dahulu tentang syarat dan ketentuan isi perjanjian, 

KONTRAK

(KEABSAHAN) 

syarat subjektif syarat objektif 

KESEPAKATAN ( Agreement)

POST  tanpa paksaan

kekeliruan

penipuan

penyalahgunaan keadaan

illegal

sesuai kepatutan,

kebiasaan

tidak merugikan 

PRA KESEPAKATAN  (pra -agreement)
utmost Good Fait - informasi fakta materil

PENAWARAN-

Memberikan informasi dan 
komunikasi

PENERIMAAN

Menerima  informasi dan 
komunikasi 
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berdasarkan informasi yang dikomunikasikan pada waktu penawaran tersebut 

maka offeree akan menentukan apakah akan dilanjutkan dengan kesepakatan 

atau menolaknya. Dengan demikian terjadi komunikasi terlebih dahulu dalam 

menentukan penerimaan. Hubungan hukum terjadi setelah penawaran 

diterima. Penawaran yang diterima berangkat dari informasi yang pasti 

tentang maksud dan tujuan apa yang disepakati. Dalam hal ini syarat dan 

ketentuan perjanjian. Berdasarkan informasi yang pasti itulah hubungan 

hukum terjadi. 

Apabila dikaji dari aspek hukum investasi/hukum bisnis, informasi dan 

komunikasi berkaitan erat dengan prinsip utmost good fait, atau dalam 

padanan bahasa Indonesianya ”prinsip itikad baik yang teramat baik”. Prinsip 

ini diterapkan pada perjanjian asuransi. Kontruksi hukum penerpan prinsip 

utmost good fait ini didasarkan,sehubungan perjanjian asuransi adalah 

lembaga keuangan yang melibatkan dana dari masyarakat. Oleh karena itu 

pula merupakan ruang lingkup kajian hukum investasi, maka prinsip utmost 

goodfait yang berlaku dalam perjanjian asuransi dapat dikontruksikan 

penerapannya terhadap bisnis firamid yang berkarakteristik sama, yaitu 

melibatkan dana dari masyarakat. Dalam perjanjian asuransi, prinsip utmost 

goodfait adalah prinsip yang paling pertama yang harus dimiliki oleh para 

pihak.  Prinsip Utmost Good Fait diartikan sebagai suatu kewajiban yang 

positif dari tertanggung tentang objek yang diasuransikan, dengan 

menyampaikan seluruh informasi penting  (fakta materil) secara lengkap dan 

akurat, tanpa ada yang ditutup-tutupi atas resiko yang akan timbul dari objek 

yang diperjanjikan baik diminta ataupun tidak. (lihat Pasal 251 KUHD). Pasal 

251 KUHD dikaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa, 

setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.  
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Suatu fakta dianggap penting (material fact)  dan  wajib disampaikan 

adalah fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan 

dalam memutuskan apakah dia bersedia menerima (acceptance) atau tidak 

suatu perjanjian. Fakta materil tersebut tentu saja berkaitan dengan resiko 

yang mungkin timbul dari objek yang diperjanjikan. Kewajiban untuk 

memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku: 

a. Sejak saat memberikan penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini pada 

saat pra kesepakatan. Sebab, informasi fakta materil ini  menentukan 

tercapainya kesepakatan.  

b. Pada waktu pelaksanaan  perjanjian berlangsung, yaitu saat pemenuhan 

hak dan kewajiban.  

c. Pada saat perpanjangan kontrak 

d. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak  dan mengenai hal-hal yang ada 

kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. 

e. Tidak menyembunyikan informasi penting yang jelas dan benar yang 

dibutuhkan masing-masing pihak. 

Apabila perjanjian diibaratkan suatu bangunan, maka prinsip Utmost 

Good Faith adalah fondasinya, artinya kalau fondasi tersebut tidak 

dikonstruksikan dengan baik, dikhawatirkan bangunan perjanjian itu akan 

ambruk atau gagal mencapai tujuannya. Dalam beberapa kasus investasi 

bisnis piramid, masalah prinsip Utmost Good Faith sering menjadi pokok 

permasalahan. 

Prinsip Utmost Good Faith atau Prinsip Itikad Teramat Baik 

mengandung pengertian kedua belah pihak secara timbal balik harus 

mendasari kesepakatan dengan itikad sangat baik. Pada bisnis investasi 

piramid dalam praktiknya banyak ditemui, offeror  (terutama untuk offeror 

yang berposisi sebagai up line sekaligus berposisi down line) mengelak untuk 

bertanggungjawab atas informasi dan komunikasi yang telah disampaikannya. 

Eksepsi yang diajukan mereka dikarenakan informasi berantai. Informasi 
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yang disampaikan berasal dari upline diatasnya. Demikian selanjutnya saling 

lempar tanggungjawab, dan yang paling dirugikan adalah downline yang 

menjadi sasaran empuk bisnis bodong. Sebenarnya persoalan ini dapat 

dikembalikan pada prinsip tanggungjawab hukum atas informasi. 

Tanggungjawab hukum dapat diselesaikan dengan mengkaji awal terjadinya 

kesepakatan. Offeror bertanggungjawab terhadap informasi yang 

disampaikan. Berdasarkan Pasal 251 KUHD yang dikontruksikan kepada 

bisnis investasi maka perjanjian yang tidak didasari prinsip Utmost Good 

Fait, akibatnya batal demi hukum. Sejak semula kesepakatan tersebut tidak 

mengikat, dan berdasarkan prinsip indemnitas maka para pihak harus 

dikembalikan pada suatu kondisi awal (semula). Investasi yang sudah 

ditanamkan harus dikembalikan.  

Apabila dikaji dengan aspek hukum perdata, pada persoalan kasus 

pengelakan tanggungjawab dari offeror atas informasi berantai yang tidak 

akurat  dapat dijawab dengan ketentuan Pasal 1321 sampai denngan 1325 

KUH Perdata. Kesepakatan akan cacat apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Khilafan akan 

berakibat batalnya suatu perjanjian jika kekhilafan terjadi mengenai hakikat 

barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan 

kebatalan, yaitu jika mengenai diri orang untuk mengadakan perjanjian, 

kecuali jika perjanjian mengutamakan  orang yang bersangkutan. Paksaan 

dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan 

batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga apabila paksaan itu dilakukan 

oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. 

Paksaan terjadi, apabila tindakan dilakukan itu sedemikian rupa sehingga 

memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal 

sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar 

dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus 

diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. 
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Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut 

lagi, bila setelah paksaan berhenti perjanjian itu dibenarkan, baik secara tegas 

maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang 

ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke 

keadaan sebelumnya (lihat Pasal 1327 KUH Perdata) 

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, 

apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, 

sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu 

tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, 

melainkan harus dibuktikan (Pasal  1328.KUHPerdata).  

Konsep penyalahgunaan keadaaan (undue influence) yang diberlakukan 

pada awal pra kesepakatan dapat dikontruksi dari Pasal 1321 sampai dengan 

Pasal 1328 KUH Perdata. Penyalahgunaan keadaaan (undue influence)  

praktiknya banyak terjadi, namun secara eksplisit dalam KUH Perdata belum 

diatur. Oleh karena itu dikontruksikan dari Pasal 1321 sampai dengan Pasal 

1328 KUH Perdata). Penyalahgunaan Keadaan (Undue influence) merupakan 

suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang dalam etika bisnis. Konsep ini 

sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. 

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu: Pertama di 

mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan 

secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui 

sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. 

Kedua, di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan 

kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain 

untuk melakukan suatu transaksi (John D. Calamari and Joseph M. Perillo, 

1977: 273).  

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan 

bahwa, jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau 

penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada 
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kesepakatan antar para pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan. 

Namun adanya tindakan undue influence dapat berakibat batal demi hukum 

jika kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok 

perjanjian.  

Pada kasus hukum investasi bisnis piramid, pemasarannya 

menggunakan pola rekrutmen secara bertingkat dan berjenjang, objek yang 

dipasarkan sebenarnya adalah informasi. Objek fisik hampir tidak dapat 

dibuktikan. Jadi bukan bisnis riil. Dari Praktik yang ada objek fisik hanya 

diperlihatkan dalam photo-photo. Seperti yang dilakukan komunitas VGMC 

domn line dibawa untuk mempercayai adanya objek perjanjian dengan 

adanya kunjungan ke Dubai oleh beberapa up line. Kunjungan tersebut 

dipakai untuk seolah-oleh memastikan objek perjanjian riil. Selanjutnya 

photo-photo emas batangan disajikan dalam bentuk informasi,  bentuk 

keberhasilan bisnis disampaikan dalam bentuk seminar, galadiner, dengan 

kemasan acara sedemikian rupa.  

Pada komunitas up line tersebut informasi yang berkembang tentang 

bentuk penipuan di media masa tidak efektif (baca hukum online: sudah 

ditipu, merasa tak tertipu, dan malah melakukan penipuan). Informasi yang 

dikemas sedemikian rupa dipasarkan secara berjenjang. Pelatihan dan talenta 

pemasaran informasi pun gencar seolah-olah pelatihan atau kursus lembaga 

pendidikan. Jadi dapat dipastikan, ada transfer pengetahuan.  

Apabila dilihat dari pola hubungan hukum, maka up line dan 

komunitas-komunitas yang terbentuk dapat diposisikan sebagai pemberi 

kuasa (principal) untuk memberikan informasi kepada down line secara 

berjenjang. Dengan demikian penipuan berupa informasi menyesatkan 

menjadi tanggungjawab up line sebagai principal. Pola hubungan demikian 

dalam hukum perdata dapat dikaji dengan perbuatan melawan hukum dari 

orang yang berada dalam pengawasannya (perbuatan melawan hukum tidak 

langsung) sebagaimana diatur dalam  ketentuan Pasal 1367jo 1365 sampai 

dengan Pasal 1369 KUH Perdata.   
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Perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 

KUHPerdata : 

(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian 

yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya; 

(2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang 

disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka 

dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali; 

(3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan 

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 

dipakainya; 

(4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab 

tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang 

mereka selama waktu orang–orang ini berada dibawah pengawasan 

mereka; 

(5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-

orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu 

membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk 

mana mereka seharusnya bertanggung jawab. 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian 

bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan 

melawan hukum (Munir Fuady, 2002:3), yaitu sebagai berikut: 

(1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 
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(2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian) 

(3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian 

Dengan meninjau perumusan luas dari onrechmatige daad, maka yang 

termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan : 

1) Bertentangan dengan hak orang lain, atau 

2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau 

3) Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau 

4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam 

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan 

tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 

KUHPerdata, sebagai berikut “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja 

untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 

Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata 

tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk 

kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang 

diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara 

berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan 

pekerjaan tersebut atas petunjuknya.  

Dengan demikian, sandaran untuk menyelesaikan kasus hukum 

investasi bisnis piramida  atas informasi yang menyesatkan yang dilakukan 

secara berantai dari up line ke downline yaitu  tanggung jawab atas informasi 

yang mengandung  unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) diselesaikan 

dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab atas informasi 

menyesatkan dengan unsur untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian 
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atau kurang hati-hatinya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 

KUHPerdata, dan ketentuan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) 

sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata. 

Selanjutnya apabila penawaran itu diterima oleh offeree maka terjadilah 

kesepakatan. Syarat yang harus dipenuhi agar penerimaan sah, maka harus 

terpenuhi sebagaimana dimintakan dalam penawaran, penerimaan merupakan 

tindakan yang positif,  ketika offeror menyampaikan informasi tentang objek 

perjanjian yang akan disepakatinya   

Dalam tahap ini, dapat dikaji dengan teori kesepakatan.  Kesepakatan 

sah dan mengikat jika terpenuhi syarat penawaran (offer)  dan penerimaan 

(accept).  Offeror harus menginformasikan fakta materil dan objek perjanjian 

dengan jujur. Artinya tidak mengandung unsur penipuan dan kekeliruan. 

Dikaitkan dengan sistem piramida sehubungan adanya metode bertingkat dan 

berjenjang harus dipastikan terjadi transfer knowledge tentang segala sesuatu 

terkait objek perjanjian, hak dan kewajiban, tanggungjawab hukum, resiko 

bisnis, alternatif penyelesaian sengketa, dan  pilihan forum dan pilihan 

hukum. Oleh karena itu, offeror memiliki peranan dan tanggungjawab yang 

besar terhadap segala sesuatu terkait resiko bisnis.  

Dalam hukum perjanjian, objek bisnis yang ditawarkan harus 

diinformsikan oleh offeror. Informasi harus diberikan secara jujur (fair), tidak 

menyesatkan dan mengungkapkan fakta materil (lihat Pasal 251 KUHD), 

tidak mengandung kekeliruan, penipuan dan paksaan (Lihat Pasal 1321 KUH 

Perdata). Apabila dikaitkan dengan Pasal 251 KUHD maka akibat dari tidak 

memberitahukan fakta materil termasuk kedalam melanggar prinsip utmost 

good fait. Prinsip ini harus diterapkan ketika sebelum terjadi kesepakatan. 

Pelanggaran terhadap prinsip ini adalah batal demi hukum.  Pasal 251 KUHD 

menyatakan bahwa, tertanggung harus memberikan keterangan/informasi 

tentang fakta materil secara jujur objek yang diasuransikan. Memang dalam 

Pasal 251 KUHD lebih menekankan penegakkan prinsip utmost good fait 

pada tertanggung. Namun, beberapa doktrin  menegaskan bahwa Pasal 
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251KUHD bersifat diskriminasi, sehingga berdasarkan prinsip indemnitas, 

prinsip yang meletakan hak dan kewajiban secara seimbang, maka 

penanggung pun dibebankan kewajiban memberikan informasi/keterangan 

yang jujur tentang ruang lingkup objek yang dilindungi, dalam hal ini objek 

yang diperjanjikan.  Ketentuan Pasal 251 KUHD berbeda dengan ketentuan 

Pasal 1321 KUH Perdata. Pasal 1321 KUHD menekankan pada proses 

pembentukan kesepakatan. Apabila kesepakatan mengandung unsur paksaan, 

penipuan dan kekeliruan maka terjadi cacat kesepakatan. Syarat adanya 

kesepakatan merupakan syarat subjektif perjanjian, sehingga pelanggaran 

terhadap syarat subjektif  berakibat pada perjanjiannya dapat dibatalkan.   

Jadi ada insinkronisasi akibat hukum dari Pasal 1321 KUH Perdata dan 251 

KUHD. Namun apabila diterapkan pada kasus investasi bisnis piramid, 

ketentuan  Pasal 251 lebih tepat prinsip yang ditegakkan adalah prinsip 

utmost good fait, sehubungan dengan investasi bisnis piramida memiliki 

karakteristik yang sama dengan perjanjian asuransi dilihat dari kegiatan 

usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.  

Pasal 251 KUHD mengandung ketentuan prinsip utmost good fait yang 

diberlakukan terhadap perjanjian asuransi.  Lalu kenapa, prinsip utmost good 

fait seharusnya diterapkan terhadap investasi bisnis piramida. Sebab, 

kebanyakan investasi bisnis piramid memiliki karakteristik yang sama dengan  

asuransi, yaitu pelaku usaha melakukan penghimpunan dana dari masyarakat 

layaknya sebuah lembaga keuangan asuransi. Pada perjanjian asuransi, pelaku 

usaha (Penanggung) ketika menawarkan produk asuransi, maka memiliki 

kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi tentang ruang 

lingkup perlindungan yang akan diberikan kepada tertanggung, demikian pula 

tertanggung berkewajiban untuk memberikan informasi tentang subjek dan 

objek materil yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi memberikan 

informasi tersebut merupakan penegakkan prinsip utmost good fait 

merupakan prinsip utama dalam perjanjian asuransi.  

Apabila dalam penawaran investasi piramid atas dasar pemberian 

informasi yang mengandung unsur penipuan, kekeliruan, kelalaian dan 
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kesalahan, maka tidak menutup kemungkinan timbul sengketa. Salah satu 

pihak dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan prisnip undue influence 

dan perbuatan melawan hukum. Selain itu, persoalan pun dapat mengarah 

pada perbuatan tindak pidana penipuan. Namun apabila dalam proeses 

mencapai  kesepakatan terdapat unsur penipuan, kekeliruan, kesalahan dan 

kelalaian dan terlanjur sudah terbentuk perjanjian, maka perjanjian tersebut 

menjadi tidak sah, sebab mengandung cacat kesepakatan dan/atau objeknya 

tidak tentu dan/atau sebabnya tidak halal 

Apabila kesepakatan telah tercapai, maka untuk sampai pada 

pengikatan perjanjian harus dipenuhi syarat sahnya perjanjia (lihat Pasal 1320 

KUH Perdata), yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif 

meliputi terpenuhinya kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif 

terpenuhinya syarat objektif dan sebab/isi perjanjian (causa) yang halal. 

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian dapat 

dibatalkan. Artinya dapat dibatalkan, perjanjian tersebut kemungkinan tetap 

berlanjut atau diberhentikan. Hal tersebut tergantung dari para pihak, apakah 

akan menggugat dan meminta untuk diberhentikan perjanjiannya dan batal 

kesepakatan yang di buat. Pihak yang mengajukan gugatan dapat dirinya 

sendiri, kuasanya, atau orang yang mendapatkan kewenangan dan kedudukan 

mewakili pihak yang dirugikan.  

Cacat kesepakatan secara mutatis mutandi akan menyebabkan tidak 

sahnya perjanjian. Cacat kesepakatan dapat terjadi disebabkan tidak sahnya 

penawaran dan penerimaan, terjadinya penyalahgunaan keadaan (undue 

influence). Selain cacat kesepakatan melanggar syarat subjektif lainnya, 

adalah tidak terpenuhinya kecakapan. Katidakcakapan (handeling bekwaam) 

meliputi feitlijke handeling bekwaan dan yuridis handeling bekwaam. 

Terdapat perbedaan antara kecakapan dan kewenangan. Parameter kecakapan 

dapat dilihat dari kedewaaan (cukup umur), tidak gila, dan tidak dibawah 

pengampuan, sedangkan kewenangan hukum  terkait dengan wewenang 

untuk melakukan perbuatan hukum dari subjek hukum.  
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 Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak 

dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia 

pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti 

biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, 

berperasaan, dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti 

yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan 

manusia berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti 

manusia pribadi. Secara prinsipil badan hukum berbeda dengan manusia 

pribadi. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: a. Manusia 

pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, 

kehendak, dan dapat mati. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan 

manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya. 

Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak 

tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian 

tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum 

perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada.  

Jadi, salah satu syarat agar suatu perjanjian sah, perjanjian tersebut haruslah 

dibuat oleh orang yang cakap berbuat berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, 

antara lain dibuat oleh orang yang sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 330 

KUH Perdata, orang yang belum dewasa menurut hukum adalah mereka yang 

belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Oleh 

karena itu, apabila ditafsirkan secara terbalik, maka orang yang dianggap 

dewasa dan cakap berbuat menurut hukum adalah: 1. Sudah genap berumur 

21 tahun 2. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun 3. Tidak berada di 

bawah pengampuan  (Munir Fuad, 2014:196-197 1) . Akan tetapi, Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, umur 

dewasa seseorang adalah 18 tahun (vide Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan tentunya undangundang 

ini berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa melihat gender, suku, rasa, 

agama, dan sebagainya. Dengan demikian secara yuridis, sekarang ini umur 

dewasa seseorang adalah 18 tahun. Umur dewasa 18 tahun ini telah diperkuat 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

54 

 

pula oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/1976 

tanggal 13 Oktober 1978. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, 

misalnya untuk membuat perjanjian yang penting, untuk umur dewasa, masih 

banyak yang memberlakukan 21 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam 

KUH Perdata.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata yang menentukan 

bahwa, :“Setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat  perikatan-

perikatan,  jika  ia  oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Ketentuan 

tersebut menegaskan bahwa kecakapan bertindak berlaku bagi semua orang, 

setiap orang pada asasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang 

menentukan lain. Kecakapan bertindak (handeling bekwaamheid) adalah 

kewenangan umu yang dipunyai oleh persoon umumnya, untuk melakukan 

tindakan hukum umumnya, sehingga untuk membuat suatu perjanjian, oleh 

karenanya dipandang telah dewasa, sehingga tidak di bawah pengawasan 

karena perilaku tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-

undang dilarang membuat suatu perjanjian. 

Cakap tidaknya seseorang bertindak di dalam hukum dapat pula 

dihubungkan dengan keadaan diri seseorang, yaitu seorang dewasa atau akil 

balig, sehat jasmani dan rohani, dianggap cakap menurut hukum sehingga 

dapat melakukan tindakan hukum atau membuat suatu perjanjian. Terdapat 

beberapa golongan orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 1330 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

adalah (1) orang yang belum dewasa; (2) orang yang dibawah pengampuan; 

(3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang.   

Kedewasaan dan kecakapan menjadi penting ketika dihadapkan pada 

syarat sahnya subjek hukum dalam melakukan perjanjian. Sebab, hal tersebut  

berkorelasi dengan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum 

sebagaimana tujuan hukum pada umumnya.  
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Terkait dengan kewenangan dalam membuat suatu perjanjian, pada 

sebuat perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas perbuatan hukumnya 

diwakili oleh direksi sebagai pengurus, sedangkan  pada perusahaan 

berbentuk lain seperti Persekutuan, Firma, CV, Koperasi, Yayasan, atau 

konsorsium, penyebutan pengurus berlainan. Pengurus dalam persekutuan 

diwakili oleh sekutu yang tidak dikecualiakan demikian pula pad bentuk 

firma. Pengurus dalam bentuk CV disebut Sekutu komplementer, Koperasi 

dan yayasan disebut dnegan pengurus.  

Jika dalam Anggran Dasar PT diatur tugas dan kewenangan dilakukan 

oleh 2 (dua) orang anggota direksi bersama-sama untuk dan atas nama direksi 

serta mewakili perseroan, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-

Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tentang 

pengertian direksi, bahwa  “Direksi adalah Organ Perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar.” 

 Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 

92 (5) UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi 

atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota 

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika kemudian ternyata 

RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, 

maka pembagian tugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan 

keputusan Direksi (Pasal 92 ayat [6] UUPT). 

 Selain berwenang untuk pengurusan sehari-hari Perseroan, Direksi juga 

berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 

(Pasal 98 ayat [1] UUPT). Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 

(satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota 

Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat [2] 

UUPT). 
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Jika dalam anggaran dasar ditentukan yang berwenang newakili 

perseroan terdiri dari 1 (satu) orang, kecuali ditentukan laindalam undang-

undang, maka setiap anggota direksi dapat mewakilli perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Tidak harus bersama-sama kecuali memang 

dikehendaki sedemikian rupa dan ketentuannya ditentukan dalam anggaran 

dasar.  

Dalam praktik dapat temui ada berbagai macam jabatan direksi seperti 

Direktur keuangan dan Direktur personalia, sehingga, setiap anggota direksi 

dapat melakukan tindakan pengurusan yang dipercayakan kepadanya. 

Meskipun Pasal 97 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa, jika anggota Direksi 

terdiri dari dua orang, maka tanggung jawab atas pengurusan PT berlaku 

secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. 

 Dalam hal mewakili perseroan, ketika anggota Direksi terdiri lebih dari 

1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota 

Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Makna dari 

penggunaan kata “setiap” adalah masing-masing (satu per satu) dari orang 

anggota direksi dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. Tidak harus secara bersama-sama kecuali memang dikehendaki 

demikian dan dituangkan dalam anggaran dasar  

Dalam kaitannya dengan pertanggungajwaban dan perbuatan pengurus, 

maka perusahaan (corporation) sesungguhnya tidak memliki wujud nyata 

seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang 

dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis 

dalam tranksaksi perdagangan, meskipun korporasi tidak berwujud namun 

adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami 

bahwa korporasi dapat melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan 

oleh masyarakat. Apapun bentuk perusahaan  baik berbadan hukum maupun 

tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan 

dan atau kuasanya, karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak 

mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi 
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selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan 

usahanya. 

Kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas (PT), tentu karena 

adanya pengangkatan pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) sebagai organ PT yang mempunyai wewenang berdasarkan 

Pasal 94 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. Sebab pengangkatan dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk 

mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan undang 

undang dan ketentuang anggaran dasarnya. Kewenangan mewakili 

berdasarkan pengangkatan sebagaimana undang undang dan anggaran dasar 

tersebut akan hilang manakala kewenangan tersebut ditarik oleh orang yang 

memberikannya. (Nindyo, Pramono, 2007:15) 

Menurut Nidyo Pramono  ( 2007:15) hubungan antara Pengurus atau 

Direksi dengan PT yang diwakilinya adalah hubungan melakukan pekerjaan  

dan hubungan pemberian kuasa. Lebih lanjut diterangkan kuasa (Volmacht) 

ditentukan dari isi kuasa itu sendiri, apabila kuasa hanya dirumuskan dalam 

bentuk yang umum maka kuasa tersebut hanya akan berisi perbuatan 

pengurusan saja, padahal direksi tidak hanya berwenang untuk mengurus 

(beher daden) PT, tetapi juga berwenang untuk  mengelola perusahaan. 

Namun demikian, pada kenyataannya permasalahan kemudian timbul 

keberadaan perusahaan selain bermanfaat bagi masyarakat,  tidak sedikit dari 

perusahaan (corporation) melakukan kejahatan. Dalam investasi bisnis 

piramid seringkali perusahaan dijadikan boneka (alter ego) untuk kegiatan 

tidak riil, hanya menjual informasi secara berantai dan menyesatkan. 

sejumlah dana masyarakat yang banyak digelapkan mencapai trilyunan rupiah 

dan sangat merugikan perekonomian negara.   

Korporasi sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan 

masyarakat Indonesia dan dunia, pada satu sisi positif korporasi memberikan 

kontribusi besar bagi pembangunan industri pada hampir seluruh negara 

dunia termasuk Indonesia. Namun demikian dari kemunculan berbagai 

bentuk korporasi menimbulkan pengaruh negatif korporasi dalam kehidupan 
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masyarakat. Kasus hukum yang terjadi memiliki kompleksitas dan 

kerumitannya. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan kerah putih (White 

Collar Crime) dan kejahatan korporasi (Corporate Crime) merupakan tindak 

pidana yang lebih serius dari pada tindak pidana lainnya  ( Sutan Remy 

Sjahdeni, 2006; 4) seperti pembobolan dan perampokan (Clinard dan Yeager, 

1983:5-6). Pada kejahatan biasa umumnya seseorang dapat langsung 

menyadari dirinya sebagai korban atas tindakan kejahatan, akan tetapi pada 

kejahatan korporasi sering dari korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah 

menjadi korban kejahatan korporasi. Menurut Blacks Law Dictionary antara 

lain diberi penjelasan sebagai berikut : 

Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the 

authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, 

of a single person and his successors, being the incumbents of a particular 

office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals. 

Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan 

suatu badan usaha yang sah : badan hukum.( KBBI; 2013 . Korporasi disebut 

juga sebagai badan hukum karena memiliki unsur  unsur : (1) . Mempunyai 

harta sendiri yang terpisah; (2) Ada suatu oraganisasi yang ditetapkan oleh 

suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; dan (3)  Ada 

pengurus yang menguasai dan mengurusnya. 

Menurut Sutan Remy Sjahdeni (2007), membedakan arti korporasi 

dalam arti sempit dan arti luas dilihat dari bentuk hukumnya. Suatu korporasi 

dikatakan dalam arti sempit jika ia merupakan badan hukum. sementara 

dalam arti luas korporasi meliputi korporasi yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum.( Sutan Remy Sjahdeni, 2006: 43). selain itu 

menurut Yusuf Sofie (2011; 41)  meskipun korporasi bukan realitas yang 

hakiki sebagaimana halnya manusia. 

Eksistensi korporasi  merupakan realitas hakiki yang ditujukan oleh 

aktivitas manusia  manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai 

pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan suatu  korporasi. 

Pemikiran A.Ct Hart (1986)  terkait pidana korporasi  menyatakan bahwa 
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dalam hukum pidana manusia lebih diartikan sebagai keberadaan yuridis  

(eksistensi yuridis), bukan manusia yang semata  mata terdiri atas daging dan 

darah. Argumentasi ini memberikan ruang yang cukup bagi subjek hukum 

lain selain dari subjek hukum manuisia, yaitu korporasi.  

Dalam melakukan hubungan hukum, korporasi akan diwakili oleh 

pengurusnya. Dalam sebuah Perseroan terbatas melakukan perjanjian akan 

diwakili oleh direksi. Pada koperasi akan diwakili oleh pengurus, demikian 

pula pada bentuk usaha persekutuan perdata, firma dan persekutuan 

komanditer (CV).  

 

2. Pendekatan Tanggungjawab Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa 
Piramid. 

Terdapat beberapa pengertian tentang tanggung jawab hukum. Ridwan 

Halim mendefinisikan bahwa, tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat 

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan 

kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum 

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku 

menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. 

(Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca 

Sarjana, Medan 2008, hlm. 4). Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, 

yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk 

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum 

orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (. Titik Triwulan dan 

Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 

2010, hlm 48). Menurut Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah 

kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku 

dan disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung 

jawab. Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka 

pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum 

yang dilanggar.(www.suduthukum.com, Tanggung jawab Hukum, di unduh 
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tanggal 1 Juli 2017). Adapun prinsip tanggung jawab dalam hukum secara 

umum dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Pinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault). 

b. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability). 

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of 

nonliability). 

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). 

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). 

Dengan demikian tanggung jawab hukum  dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya 

yang sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan atau norma hukum lainnya. Orang yang melanggar 

tersebut wajib bertanggung jawab dan/atau  mengganti kerugiaan yang telah 

diperbuatnya. 

Bagaimana menerapkan tanggungjawab hukum terhadap 

offeror/marketer harus dilakukan secara kasuistis. Dari beberapa kasus yang 

muncul pada investasi bisnis piramid ini sebagian besar berdalihkan investasi 

riil. Informasi dikemas sedemikian rupa padahal objek perjanjian akan terlihat 

jelas setelah menjadi tidak riil setelah diwajibkan melakukan rekrument. 

Bidang usaha yang diminta ijin berupa produk dan jasa. Namun dalam proses 

pemasarannya kemudian menggunakan sistem piramid. Rekrutmen dengan 

menggunakan pola penjualan informasi bisnis, sedangkan bisnis riilnya tidak 

ada (objeknya maya). Namun bisnis ini diinformasikan seolah-olah objeknya 

riil. Terdapat kesalahan dari pihak up line dalam perekrutan investor terhadap 

downline,  yaitu ketika up line menjadi marketer produk investasi bisnis. 

Marketer memasarkan produk seolah-olah bisnis riil. Terdapat kelalaian dan 

kurang hati-hatian marketer dalam menggali pengetahuan dan menyampaikan 

informasi tentang objek bisnis yang digelutinya. Sebab fakktanya dalam 

investasi bisnis pola piramid objeknya adalah memasarkan informasi 

menyesatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Marketer hanya 
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berorientasi hanya pada rekrutmen berjenjang yang menjanjikan keuntungan 

yang berlipat. Resiko hukum oleh marketer dari bisnis ini dikesampingkan, 

menyebabkan pelaku tidak peduli terhadap akibat perbuatannya bagi pihak 

lain yang dirugikan. Pada akhirnya, pelaku sebagai marketer informasi berada 

pada dua sisi yaitu sebagai upline dan downline. Posisi ini menjadi dalih 

untuk mengelak dari tanggungjawab terhadap informasi yang menyesatkan 

yang menyebabkan kerugian ekonomi dan kerugian immateril (psikologis, 

retak hubungan kepercayaan/silaturahmi) dari pihak yang direkrut masuk 

dalam bisnis piramid ini. Padahal dari aspek hukum pidana marketer yang 

berposisi sebagai up line dan downline justru dapat dijerat sebagai pelaku dan 

turut serta menjadi pelaku. 

Dari aspek hukum perdata marketing informasi menyesatkan dalam pola 

investasi bisnis piramid sangat dekat dengan prinsip  penyalahgunaan 

keadaan  (undue influence). Pertama, penyalahgunaan keadaan ketika tahap 

penawaran dalam rangka merekrut down line. Marketer/offeror menggunakan 

hubungan baik, kepercayaan, yang memungkinkan kesepakatan karena 

tekanan psikologis, atau marketer mengiming-imingi keuntungan yang 

berlebihan dalam rangka perekrutan yang sasarannya adalah orang yang 

sedang kesulitan ekonomi. Dalam hal ini ada keadaan yang menyebabkan 

ketidak bebasan orang yang ditawari dalam menyepakati persetejuan. Dengan 

demikian perjanjian tersebut cacat kesepakatan dan berakibat tidak sahnya 

perjanjian.  

Berdasarkan prinsip indemnitas atas kerugian yang didasarkan atas 

penyalahgunaan keadaan, maka oferror bertanggungjawab untuk 

mengembalikan keadaan finansial sebagaimana kondisi semua keadaan 

offeree.  

Kedua, berkaitan dengan informasi yang menyesat tentang hakikat 

barang (objek) perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi 

hukum. Artinya,  perjanjian tersebut tidak mengikat sejak semula. Oleh 

karena itu berdasarkan prinsip indemnitas maka, pihak yang direkrut yang 

dirugikan harus dikembalikan pada posisi keadaan semula sebelum adanya 
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penyalahgunaan keadaan. Jika investasi berupa uang sudah masuk, maka ada 

tanggungjawab dari marketer/ upline untuk mengembalikan investasi pokok, 

juga  dapat dikenakan kewajiban membayar ganti atas biaya dan bunga yang 

seharusnya di dapatkan. Berdasarkan prinsip indemnitas maka perjanjian 

tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Pihak 

marketer/offeror  pun tidak dapat berlindung dibawah asas kebebasan 

berkontrak, sebab kebebasan berkontrak dibatasi tidak boleh merugikan 

kepentingan umum, melanggar kepatutan, dan norma-norma hukum lainnya. 

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur objek tertentu dan causa yang halal, 

maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Ketiga, pola rekrutmen investasi bisnis piramid dengan menggunakan 

informasi yang menyesatkan yang disampai pada waktu penawaran sebelum 

terjadinya kesepakatan, kemudian memasarkan informasi tersebut dilakukan 

secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada investasi bodong 

berbentuk piramid ini pelaku masih terus gencar melakukan kegiatannya. 

Dengan demikian meskipun pada awalnya berupa kelalaian, kecerobohan, 

kurang hati-hati dan minimnya pengetahuan, namun seiring perkembangan 

pemberitaan media masa tentang investasi bisnis bodong yang modus 

operandinya penipuan, selain itu adanya beberapa masukan dari pihak lain 

tentang perbuatan curang, informasi yang menyesatkan dan mengandung 

penipuan, perbuatan marketer tetap dilakukan secara berkelanjutan, maka 

perbuatan rekrutmen berjenjang ini dapat dikategorikan menjadi kesalahan 

yang memberatkan. Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 

sampai dengan 1367 KUH Perdata. Tanggungjawab marketer diwajibkan 

membayar ganti rugi kepada atas perbuatan melawan hukum terhadap down 

line. 

Ke empat,  marketer harus bertanggungjawab atas informasi yang 

menyesatkan  berkaitan dengan penarikan investor jaringan dibawahnya 

(downline), sebab menjadi suatu kewajiban marketer/upline memiliki 

pengetahuan tentang bisnis yang digelutinya. Tanggungjawab ini berdasarkan 
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asas utmost good yang menekankan pada kewajiban para pihak memberikan 

keterangan (informasi) fakta materil yang benar dan jujur, maka sudah 

selayaknya marketer/offeror atau penyampai penawaran yang ketika akan 

melibatkan pihak lain kedalam sistem invesatasi bisnis mempelajari terlebih 

dahulu. Offeror harus memiliki pengetahuan yang kuat dan fakta yang akurat  

sebelum disampaikan kepada offeree. Downline telah mempercayai upline 

sehingga melakukan investasi. Keadaan penyalahgunaan menjadikan 

downline pada posisi dirugikan tidak lain karena faktor ketergantungan dan 

kepercayaan. Oleh karena itu, berdasarkan asas kepatutan dalam bisnis upline 

dibebani kewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya 

(fiduciary duty).  

Mengkaji kasus penyalahgunaan keadaan pada investasi bisnis piramid 

dilihat dari berbagai aspek hukum menjadikan ruang lingkup bahasan 

menjadi melebar pada perbuatan melawan hukum yang  pendekatanan 

tanggungjawabnya dapat diterapkan secara konvergensi antara pidana, 

perdata, dan hukum ekonomi.  

Tanggungjawab offeror berdasarkan perbuatan melawan hukum 

menentukan harus memberikan ganti rugi kepada offeree yang berhubungan 

langsung, Dasar hukum yang dipergunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata, 

sedangkan upline-upline diatasnya dimungkinkan pula bertanggungjawab atas 

perbuatan offeror/marketer dengan kewajiban membayar ganti rugi 

berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.  

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum memiliki ruang lingkup 

yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan 

hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan 

undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum 

bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang 
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dirugikan. (Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2001), hlm 12).   

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian 

bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan 

melawan hukum (Djojodirdjo,Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung 

gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan 

melawan hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 53) yaitu sebagai 

berikut: 

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian) 

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat 

dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut : 

a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya 

dilakukan. 

b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care). 

c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 

d. Adanya kerugian bagi orang lain. 

e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan 

perbuatan dengan kerugian yang timbul. 

Persyaratan (unsur) pokok terhadap kelalaian tersebut sejalan dengan 

persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdata untuk suatu 

perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur pokok dari perbuatan melawan 

hukuk versi Pasal 1365 KUHPerdata (Munir Fuady, Perbuatan Melawan 
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Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2005, hlm. 73) adalah sebagai berikut : 

a. Adanya suatu perbuatan 

b. Perbuatan tersebut melawan hukum. 

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun 

kelalaian) 

d. Adanya kerugian bagi korban. 

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugiaan.  

Model tanggung jawab hukum Tanggung jawab dengan unsur 

kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 

1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang 

bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-

hatinya. 

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam 

Pasal 1367 KUHPerdata yaitu: 

a. seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugain yang disebabkan 

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 

disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya; 

b. orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan 

oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap 

siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali; 
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c. majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan 

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 

dipakainya; 

d. guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka 

selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; 

e. tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, 

guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka 

tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya 

bertanggung jawab. 

Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata dapat diterapkan untuk  menunutt 

offeror/marketer.  

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata 

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. 

Gugatan wanprestasi timbul akibat dari adanya perjanjian yang melahirkan 

hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian 

tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau 

melanggar kewajiban yang dibebankan memberikan ganti rugi, dan/atau 

membatalkan perjanjian, an/atau melaksanakan perjanjian dengan ganti rugi.  

Terhadap offeror  untuk dapat dinyatakan lalai (wanprestasi), maka debitur 

offeror harus diberikan somasi sebanyak tiga kali. Atas dasar itulah debitur 

dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. 

Dengan demikian dapat dibedakan antara tanggungjawab hukum perdata 

berdasarkan perbuatan melawan hukum yang hak dan kewajibannya 

dititahkan oleh undang-undang dan/atau hukum, sedangkan tanggungjawab 

berdasarkan wanprestasi yang didasarkan adanya hubugan hukum yang mana 

hak dan kewajiban yang bersumber pada perjanjian (Djojodirdjo,Moegni, 

Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk 
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kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1979), hlm. 55). 

Dengan demikian tanggung jawab hukum dalam hukum perdata 

tergantung pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak 

keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan 

berdasarkan pertanggung jawaban kerugian karena perbuatan melanggar 

hukum (onrechtsmatigedaad) atau pertanggung jawaban atas kerugiaan yang 

disebabkan wanprestasi, pertanggung jawaban atas kerugian karena 

wanprestasi lebih disebabkan adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan 

oleh salah satu pihak, dari perjanjian yang telah disepakatinya. 

Sebagaimana suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atas 

dasar kesepakatan bersama, maka kedua belah pihak saling mengikatkan 

dirinya satu sama lain, hal ini berarti kedua belah pihak mempunyai hak dan 

kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan yang 

diperjanjikan bersama-sama, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi 

janjinya atau prestasinya sebagaimana seharusnya dan karena kesalahannya 

tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka pihak tersebut telah 

melakukan ingkar janji yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi.  

Suatu   perjanjian   yang   dibuat   oleh   kedua   belah   pihak   atas   

dasar kesepakatan  bersama,  maka kedua belah pihak tersebut  saling 

mengikatkan dirinya satu sama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 

Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Hal ini berarti kedua belah pihak 

mempunyai hak dan kewajiban  masing-masing  yang  harus  dipenuhi  sesuai  

dengan  yang  telah diperjanjikan bersama-sama. Apabila salah satu pihak 

tidak dapat memenuhi janjinya  atau prestasinya  sebagaimana  seharusnya  

dan karena  kesalahannya tersebut telah mengakibatkan  kerugian bagi pihak 

lain, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji yang lebih  dikenal 

dengan istilah Wanprestasi.  
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Adapun wujud atau bentuk wanprestasi terbagi kedalam 3 bagian yaitu: 

(1). Sama sekali tidak berprestasi; (2) Salah satu pihak keliru dalam 

berprestasi; (3) Salah satu pihak terlambat dalam melakukan prestasi. 

Sama sekali tidak berprestasi., maksudnya pihak tersebut sama sekali 

tidak memberikan dan melakukan suatu prestasinya sebagaimana yang telah 

ia janjikan kepada pihak lain tanpa adanya suatu alasan-alasan  mengapa ia 

sampai  tidak dapat memenuhi  prestasinya,  dalam  hal ini pihak tersebut 

dapat dikatakan telah lalai dan dengan sengaja untuk tidak memenuhi janji 

atau  prestasinya  sebagaimana  yang  seharusnya  kepada  pihak  lain  dan 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain berarti pihak tersebut tidak 

memenuhi kewajibannya dikarenakan kesalahannya sendiri bukan karena 

faktor-faktor lain. Bagi pihak yang tidak menepati janjinya karena 

kesalahannya  sendiri,  maka  pihak  tersebut  telah  melakukan  perbuatan 

yang  melanggar  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365 

KUHPerdata yang menyatakan : Tiap-tiap Perbuatan yang melanggar hukum, 

yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Salah satu pihak keliru dalam berprestasi, yaitu dalam hal ini salah 

satu pihak tersebut  pada dasarnya  telah melakukan janji atau prestasi 

sebagaimana seharusnya, akan ada kesalahpahaman atau kekeliruan dalam 

pemenuhan prestasi tersebut. Hal ini cenderung terjadi pada pihak debitur, 

dimana menurut pemikiran debitur telah memberikan prestasinya kepada 

pihak debitur, akan tetapi dalam kenyataannya prestasi yang   diterima   oleh   

pihak   kreditur   berbeda   dengan   prestasi   yang seharusnya diperjanjikan.  

Salah satu contohnya debitur membeli bawang merah akan tetapi yang 

dikirim adalah bawang putih. Jadi dalam hal ini dapat  dianggap  debitur  

tersebut  pada  dasarnya  tidak  berprestasi  hal ini dikarenakan prestasi yang 

diberikan oleh pihak debitur tersebut tidak sebagaimana mestinya dalam 

artian tidak sesuai dengan apa yang telah ia perjanjikan. 

Salah satu pihak terlambat dalam melakukan prestasi, yaitu salah  

satu pihak pada dasarnya  telah melakukan  prestasi sebagaimana yang 
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seharusnya ia perjanjikan begitupula terhadap prestasi yang diberikannya  

pada dasarnya tidak ada kekeliruan melainkan sesuai dengan apa yang 

diperjanjikan,  akan tetapi prestasi yang telah dipenuhi pihak tersebut tidak 

tepat pada waktunya sebagaimana mestinya yang diperjanjikan sehingga 

mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Dalam hal ini orang terlambat 

dalam memenuhi prestasinya sama halnya dengan orang   yang   lalai   dalam   

menjalankan    dan   memenuhi    prestasinya dikarenakan pihak tersebut telah 

mengetahui secara jelas kapan waktu ia akan memenuhi prestasinya kepada 

pihak lain. 

Suatu perbuatan wanprestasi dapat terjadi cenderung disebabkan oleh 

dua hal yaitu : (1) Karena kesalahan salah satu pihak; (2) Adanya Unsur 

Kesengajaan. 

Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

Siberutang adalah wajib ganti biaya, rugi dan bunga kepada siberpituang,  

apabila  ia  telah  membawa  dirinya  dalam  keadaan tidak mampu untuk 

menyerahkan  kebendaan  atau tidak merawat sepatutnya guna 

menyelamatkannya. 

Ketentuan ini sebenarnya  konsekuensi  lebih lanjut dari Pasal 1235 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa : 

a. Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk kewajiban 

siberutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk 

merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat 

penyerahaan. 

b. Kewajiban  yang  terakhir  ini  kurang  atau  lebih  luas  terhadap 

perjanjian-perjanjian  tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini 

ditunjuk pada Bab-bab yang bersangkutan. 

Ketentuan   Pasal   1235   KUHPerdata  ini menyatakan mengenai 

kewajiban debitur pada perikatan untuk memberikan sesuatu, sehingga 

apabila kita ingin menafsirkan  hal tersebut, maka kita harus  

menghubungkannya   dengan   Pasal   1235 KUHPerdata, Sedangkan Pasal 
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1236 KUHPerdata  merupakan  kelanjutan  dari  Pasal  1235  KUHPerdata 

yang mengatur  mengenai  akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban   pihak   

debitur   kepada   kreditur   sehingga   mengakibatkan kerugian. Perbuatan 

yang dilakukan tersebut mengandung unsur kesalahan terjemahan dari kata 

“Schuld” yang dalam arti luas meliputi Kesengajaan (opzet) dan Kelalaian 

(onachtzaamheid). Apabila   pihak  kreditur  mengalami   keadaan   yang  

sedemikian   rupa sehingga ia tidak dapat berbuat lain dari pada yang 

menimbulkan kerugian tersebut atau dengan kata lain perstiwa yang 

menimbulkan kerugian pihak lain tersebut bukan karena kesalahannya, maka 

debitur tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut. Apa   yang   

terdapat   dalam   Pasal   1235   KUHPerdata menunjukkan  bahwa  

kewajiban  untuk membayar  biaya, rugi  dan  bunga  akan  terjadi  dengan   

syarat  adanya   kesalahan   yang dilakukan   oleh   pihak   debitur   dalam   

memenuhi   prestasinya.   Dalam kerugian   yang   timbul   merupakan   

kesalahan   debitur   sehingga   yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk 

memenuhi kewajibannya dan prestasinya sebagaimana seharusnya yang 

diperjanjikan hal ini merupakan Sculd dalam artian yang luas. Setiap  

kerugian  yang  disebabkan  karena  kesalahan  salah  satu  pihak, maka  

kepada yang bersangkutan kerugian itu dapat dipersalahkan dengan syarat  

dari kesalahan  tersebut  terdapat  unsur  kelalaian  dan kesengajaan yang 

merugikan bagi pihak lain yang selanjutnya harus dipertanggungjawabkan  

oleh  pihak  tersebut.  Maksud  dari  unsur kesengajaan  pada  kalimat  ini 

adalah  apabila  kerugian  yang diakibatkan karena kesalahan seseorang 

memang dikehendakinya, sedangkan kelalaian yang  dimaksudkan  adalah  

suatu  peristiwa  seorang  debitur  seharusnya paham dan dapat menduga 

bahwa dengan perbuatan atau sikap yang telah diambil olehnya akan 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikan   kesalahan   (sculd)   

berkaitan   erat   dengan   masalah   “dapat dihindari”  atau (dapat berbuat 

atau bersikap lain) dan “dapat menduga” akan timbulnya suatu akibat. 
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Dalam hal ini kesengajaan yang dimaksudkan adalah salah satu pihak 

memang ada niat atau kehendak untuk tidak memenuhi prestasi dan 

kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menimbulkan 

kerugian pada orang lain, akan tetapi jangan diperkirakan bahwa niat atau 

kehendak pihak tersebut untuk melakukan sesuatu hal atau mengambil 

tindakan baik itu untuk tidak memenuhi prestasinya dan kewajibannya atau 

tindakan lain yang dapat merugikan orang lain semata-mata merupakan 

tujuan yang bersangkutan agar merugikan pihak lain sekalipun itu   bukan   

merupakan   tujuan   yang   dikehendaki   oleh   pihak   yang bersangkutan 

agar merugikan pihak lain namun ia mengetahui dan dapat menduga atas 

tindakannya atau perbuatan tersebut akan merugikan orang lain atau tidak, 

maka hal tersebut tetap masih mengandung unsur kesengajaan.  

Berkaitan dengan ketentuan di atas seseorang dapat dikatakan lalai 

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat untuk memenuhi 

kewajibannya  tidak seperti  yang telah diperjanjikan.  Hal ini merupakan 

salah satu syarat  dari Wanprestasi  selain kelalaian  yang dilakukan  oleh 

salah   satu   pihak   sehingga   tidak   dapat   memenuhi   prestasi       atau 

kewajibannya  dan  akibat  dari  kelalaian  tersebut  menimbulkan  kerugian 

bagi orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa 

yang bersangkutan berkewajiban untuk mengganti setiap kerugian yang 

ditimbulkannya dan pihak yang dirugikan dalam hal ini juga mempunyai hak 

untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dialaminya akibat perbuatan 

tersebut. 

Adapun langkah awal yang dapat dilakukan oleh pihak yang  mengalami  

kerugian  sebelum  mengajukan  tuntutan  kepada  pihak yang berwenang  

adalah dengan cara memberikan peringatan yang lebih dikenal dengan  istilah 

“Sommatie”. Sommatie atau peringatan ini dilakukan melalui pihak yang 

berwenang yaitu oleh seorang Juru Sita dan pihak Pengadilan yang akan 

membuat proses verbal atau dengan berupa Surat, akan tetapi jangan sampai 

mudah untuk dipungkiri oleh pihak   bersangkutan. Menurut   ketentuan   
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Peraturan   Perundang- undangan   bahwa   peringatan   atau   sommatie   

yang   diberikan   kepada seseorang  harus  dalam bentuk  tertulis  hal ini 

dapat  dilihat  dalam  Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

“Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta 

sejenis itu dinyatakan telah lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini 

menetapkan,  bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu   

yang   ditentukan”.   Disamping itu perlu diingat bahwa Peringatan  atau 

sommatie  dalam  bentuk  tulisan  dibuat  oleh pihak yang berwenang untuk 

hal tersebut sehingga dengan demikian peringatan atau sommatie tersebut 

menjadi sah. Tidak selamanya peringatan atau sommatie diperlukan, jika 

siberutang suatu ketika dengan sendirinya dapat dianggap telah lalai. 

misalnya seseorang mengadakan perjanjian untuk membuat pakaian 

mempelai dan harus selesai sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi 

sampai perkawinan dilangsungkan pakaian tersebut belum selesai dikerjakan 

oleh yang bersangkutan. (Nurvina Pratiwi, Analisis Yuridis Terhadap 

Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Utang di PT. BPR Artha 

Mitra dihubungkan dengan Asas Prudential Banking, Bandung, 2011, hlm. 

31) 

Akibat Hukum Wanprestasi, artinya dari perbuatan konsekuensi yang 

harus dihadapi oleh debitur. Apabila dengan cara sommasi yang tidak 

berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan baik 

berupa ganti kerugian, biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, maupun 

berupa bunga, dan tuntutan itu dapat diajukan kepada pihak yang berwenang. 

Beberapa hal yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, antara lain : 

a. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu 

sudah terlambat. 

b. Ia dapat meminta penggatian kerugian saja, yaitu berupa kerugian yang 

dideritanya yang dikarenakan perjanjian tidak dilaksankan atau terlambat 

dilaksankan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. 

c. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian dan penggantian kerugian yang 

diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. 
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d. Dalam hal perjanjian yang meletakan hubungan timbal balik, maka 

kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta 

kepada Ketua Hakim Pengadilan supaya dibatalkan perjanjian disertai 

dengan permintaan ganti kerugiaan. 

Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Penggantian  biaya,  

rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya suatu perikatan, apabila 

siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya, tetap 

melalaikannya  atau jika sesuatu yang harus diberikan atau yang dibuatnya 

hanya dapat diberikan atau dibuatnya dengan tenggang waktu yang telah 

dilampaukan. 

Berdasarkan ketentuan di atas penggantian kerugian yang dapat dituntut 

antara lain :  

a. Berupa Kosten (biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan). 

b. Berupa Schaden (kerugian  yang sunguh-sungguh  menimpa  harta benda 

si berutang). 

c. Interesen (keuntungan yang didapat senadainya si berutang tidak lalai) 

Pada  prinsipnya  bahwa  apabila  terjadi  suatu  wanprestasi  oleh  salah  

satu pihak, maka pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti 

kerugian yang diderita  oleh pihak  lain baik itu berupa  biaya  lain atau 

ongkos, kerugian atau bunga sebagaimana  diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan 

ganti rugi ada juga kemungkinan pihak yang telah dirugikan menuntut untuk 

membatalkan perjanjian, pelaksanaan hak  retensi  dan  hak  reklame. 

(J.Satrio, Hukum Jaminan, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 22).  

Berkaitan dengan ganti rugi akibat dari wanprestasi, maka pada dasarnya 

besarnya ganti rugi adalah sebesar yang diderita. Namun dalam Pasal 1249 

KUHPerdata menyatakan bahawa, jika dalam suatu perikatan ditentukannya, 

bahwa yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu 

jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan 

jumlah yang kurang dari jumlah itu. Berdasarkan ketentuan tersebut wajib 

melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besarnya ganti 
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rugi yang harus dibayar dalam hal debitur melakukan wanprestasi, dengan 

terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan 

wanprestasi berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya 

adalah sebesar apa yang telah disepakati dalam perjanjian. 

Selanjutnya dari perbuatan hukum yang dilakukan dalam suatu 

perjanjian yang melahirkan suatu kesepakatan, dan dari kesepakatan juga, 

bahkan sampai menimbulkan kelalaian atau sampai terjadi wanprestasi, maka 

dari perbuatan hukum tersebut akan berakibat kepada tanggung jawab yang 

harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan perbuatan tersebut 

Dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi bisnis piramid ini tidak 

terlepas dari kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum perikatan dan 

perjanjian nasional yang masih mengacu ke KUH Perdata. KUH Perdata yang 

merupakan warisan kolonial Belanda tidak lagi dapat menjangkau investasi 

bisnis piramid ini. Sistem tanggungjawab hukum dalam KUH Perdata 

mengandung kelemahan yang jauh tertinggal dari sistem common law yang 

banyak diterapkan dalam konvensi internasional (Konvensi CSIG- United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Sistem 

hukum perjanjian nasional Indonesia tidak menjangkau tanggungjawab 

hukum terhadap perbuatan yang dilakukan pada tahap sebelum terjadinya 

kesepakatan. Pelanggaran utmost good fait sangat melekat pada invesatasi 

bisnis piramid ini. Investasi bisnis piramid ini mengandung unsur 

pelanggaran juga kejahatan bisnis.  

Penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus yang muncul selain dapat 

menggunakan pendekatan hukum perdata tentang penyalahgunaan keadaan, 

perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi, juga dapat digunakan 

pendekatan hukum pidana delik kejahatan, pidana korporasi serta pendekatan  

hukum ekonomi.  

Oleh karena itu, kajian terhadap tanggung jawab investasi bisnis piramid 

ini perlu menggunakan konstruksi hukum, dan selanjutnya perlu melakukan 

pembaharuan hukum terhadap hukum perjanjian. KUH Perdata sebagai 

kodifikasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi posisinya sebagai kitab 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

75 

 

lengkap dan sistematis. Beberapa persoalan hukum sudah diatur dalam 

undang-undang tersendiri, baik melalui perubahan atau pembentukan 

peraturan perundang-undangan baru. Beberapa pembentukan peraturan 

perundang-undangan dilatar belakangi oleh kebutuhan terhadap perbuatan 

atau transaksi bisnis dalam  masyarakat yang semakin tumbuh dan 

berkembang.  Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu persoalan yang 

belum diatur dengan tegas dan pasti dalam KUHPerdata. Padahal bentuk 

penyalahgunaan keadaan tersebut banyak menimbulkan persoalan hukum. 

Bentuk penyalahgunaan keadaan yang banyak  pada investasi bisnis piramida. 

Bisnis ini banyak menjadi sorotan, banyak menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat,  perlu penanganan serta perlu diselesaikan agar tidak merugikan 

secara meluas. Sehubungan bisnis ini menghimpun dana dari masyarkat. 

Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang dapat dijadikan dikontruksikan 

untuk menyelesaikan persoalan. Namun, itupun jika dipakai tidak sinkron jika 

diterapkan dengan fakta hukum. Pasal 1321 KUH Perdata diterapkan 

terhadap  cacat kesepakatan sebelum terjadinya perjanjian, sedangkan 

penyalahgunanaan keadaan terjadi pada saat penawaran sebelum terjadinya 

kesepakan. Penawaran, penerimaan, kesepakatan, dan perjanjian merupakan 

rangkaian tahapan yang memiliki syarat keabsahan tersendiri, namun 

memiliki akibat hukum yang berkesinambungan. KUH Perdata sendiri tidak 

mengatur saat penawaran dan penerimaan. Persoalan yang muncul biasanya 

menggunakan teori-teori yang juga dipaksakan. Untuk itu dalam penelitian ini 

disarankan untuk dibuat ketentuan penawaran dan penerimaan, serta 

penyalahgunaan keadaan kedalam KUH Perdata yang baru. 

Terhadap persoalan penyalahgunaan keadaan tersebut selain memiliki 

aspek hukum perdata juga sarat dengan aspek hukum pidana dan hukum 

ekonomi. Dari aspek hukum pidana ketentuan yang dapat dijadikan acuan 

adalah ketentuan tentang perbuatan curang dan kemudian dikontruksikan 

terhadap penyelesaian persoalan penyalahgunaan keadaan. Namun jika 

persoalan tersebut dikontruksikan dengan penyalahgunaan keadaaan akan 

bersinggungan dengan sanksi hukum pidana. 
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Berdasarkan bentuk-bentuk pemasaran yang dilakukan dalam sistem 

pemasaran piramid yang menimbulkan persoalan dan pelanggaran baik 

pelanggaran yang berkaitan dengan hukum perdata maupun berkaitan dengan 

hukum pidana (mengarah pada kejahatan korporasi) di dalam praktinya, maka 

di dalam hukum pidana terdapat sistem pertanggung jawaban bagi kejahatan 

korporasi dapat diterapkan kepada: 

a. Bentuk Pertangung Jawaban PidanaTerhadap Perusahaan  

b. Bentuk Pertangung Jawaban PidanaTerhadap Offeror  

Perusahaan sebagai pelaku usaha pada dasarnya harus mengetahui dan 

memahami kegiatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Sebab,  pada dasarnya 

kegiatan yang dilakukan perusahaan memiliki kepentingan, tujuan dan 

maksud bagi perusahaan, dan pengurus pada saat melakukan kegiatan 

umumnya adalah atas nama perusahaan atau mewakili perusahaan dalam 

rangka melaksanakan tugas dari perusahaan, termasuk pada saat pengurus 

atau orang yang diperintahkannya melakukan tugas menawarkan suatu 

produk. 

Pada saat suatu perusahaan sebagai pelaku usaha/bisnis melaksanaan 

tugasnya dalam menawarkan atau menarik konsumen, maka harus 

memperhatikan berbagai aspek, terutama kegiatan yang bertujuan untuk 

menarik konsumen, seperti membentuk citra sebagai pembentuk kualitas pada 

produk. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap 

konsumen, seperti : 

a. Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis; 

b. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas; 

c. Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan 

dijual; 

d. Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 

Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang 

dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak tersendiri bagi 

konsumen. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang 
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memuaskan dan hasil produk yang berkualitas dapat diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen, tetapi persoalannya adalah, pada saat sekarang 

ini, banyak perusahaan dalam memasarkan suatu produk atau jasanya tidak 

menggunakan tenaga pemasaran yang langsung disediakan oleh perusahaan. 

Banyak  perusahaan dalam memasarkan produknya menggunakan tenaga 

pemasaran dalam bentuk tehnik piramid atau berjenjang, sehingga dampak 

dari permasalahan di atas adalah perusahaan akan sangat sulit untuk 

dijangkau atau diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat persoalan 

hukum dari perbuatan tenaga pemasaran (mareketer), baik secara hukum 

perdata, secara hukum pidana maupun secara hukum ekonomi. 

Menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang 

dilakukan menjadi sangat penting, karena akan berkaitan dengan sanksi yang 

akan dikenakan, baik sanksi perdata, sanksi pidana atau sanksi ekonomi. 

Konsekuensi dari persoalan pertanggung jawaban perusahaan dengan sistem 

pemasaran piramid adalah perusahaan disatu sisi harus 

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh 

pegawainya tanpa kecuali, karena seluruh kegiatan pengurus atau orang yang 

dipekerjakannya selalu mengatasnamakan perusahaan walaupun 

kemungkinan apa yang dilakukan olehnya  sebetulnya tidak ada hubungannya 

dengan kepentingan perusahaan, seperti di dalam kasus investasi dengan 

sistem piramid, pemasaran yang dilakukan oleh offeror sebagai investor 

perusahaan selain sebagai investor dari suatu perusahaan investasi, tetapi juga 

sebagai tenaga pemasaran dari perusahaan tersebut karena dari kegiatan 

sebagai offeror dia juga mendapatkan laba dalam bentuk point yang akan 

diakumulasikan ke dalam investasinya sendiri, dan setiap pemasaran yang 

dilakukan oleh offeror selalu mengatasnamakan perusahaan.  

Sistem pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada perusahaan 

adalah dapat menggunakan sistem pertanggungjawaban vicarious 

(petanggungjawaban yang diwakilkan), pertanggungjawaban ini dapat 

dibebankan langsung kepada korporasi, atau dapat dibebankan secara 

bersama-sama kepada pengurus dan kepada korporasinya. Inti dari sistem 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

78 

 

pertanggungjawaban pidana vicarious adalah korporasi, tetapi secara praktis 

korporasi tidak dapat dihadapkan ke pengadilan. Oleh  karena itu,  biasanya 

pertanggungjawaban diwakilkan oleh pengurus, dan pengurus yang harus 

dihadapkan ke pengadilan adalah pengurus yang berwenang mewakili 

perusahaan berdasarkan ketentuan dalam anggaan dasar perusahaan dan atau 

ketentuan yang terkait dengan kewenangan pengurus.  Persoalan dader untuk 

pertanggung jawaban pidana di dalam korporasi selalu mengacu kepada 

ketentuan di dalam hukum pidana. 

Persoalan yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana 

dengan sistem piramid adalah masing-masing peserta korporasi tidak 

mengenal secara langsung pengurus dari korporasi, termasuk profile dari 

korporasinya sendiri, hal ini karena pengurus di dalam sistem pemasaran 

berjenjang adalah peserta dari korporasinya sendiri. 

Pada saat seorang offeror melakukan perbuatan yang melanggar 

ketentuan perusahaan, maka akan menjadi sulit untuk meminta 

pertanggujawaban pidana kepada perusahaan berdasarkan ketentuan hukum 

perdata, karena tidak jelas bentuk kepengurusan yang ditunjuk oleh 

perusahaan yang mewakili perusahaan untuk bertanggungjawaban terhadap 

kegiatan yang dilakukan perusahaannya atau atas nama perusahaan, tetapi 

akan berbeda dengan sistem pertanggungjawaban pidana, maka apabila 

offeror melakukan perbuatan atas nama perusahaan dan untuk kepentingan 

perusahaan, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikarenakan offeror melakukan 

perbuatan dengan mengacu kepada sistem piramid adalah atas sepengetahuan 

dan persetujuan dari perusahaan. Dengan sistem pemasaran piramid, 

perusahaan tidak hanya memikirkan dan menghitung keuntungan yang 

didapat dengan sistem di atas, tetapi dibebani kewajiban memilkul 

tanggungjawab.  

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (corporate crime) 

tidak terlepas dari penegakan tata kelola perusahaan. Terhadap offeror yang 

berkedudukan sebagai perusahaan dan terhadap tenaga pemasaran yang 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

79 

 

ditunjuk oleh perusahaan dapat dikaji dengan bentuk Pertanggungjawaban 

Pidana Bagi Offeror menurut hukum pidana korporasi.  

Pada dasarnya terdapat upaya dalam mencegah secara dini terjadinya 

corporate crime yaitu dengan cara menegakkan prinsip good corporate 

governance dalam perusahaan tersebut, karena menurut Munir Fuadi 

(2004:33), dengan berlakunya prinsip good corporate governance dalam 

perusahaan, maka kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan 

oleh perusahaan, apalagi jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran 

hukum pidana.1 masih menurut Munir, bahwa dengan fungsi pengawasan 

yang berjalan dengan baik dalam suatu sistem good coporate governance, 

maka setiap kecenderunan terhadap pelanggaran hukum apalagi pelanggaran 

hukum pidana yang dilakukan oleh pengurus perseroan akan dengan mudah 

terdeteksi. Penerapan prinsip good corporate governance sebenarnya sudah 

harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah 

(BUMN) maupun perusahaan swasta, atau perusahaan dari luar negeri 

ataupun perusahaan dalam negeri, baik perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa maupun perusahaan yang bergerak di bidang produk. 

Prinsip di dalam good corporate governance sangat erat kaitannya 

dengan perbuatan (perilaku) pelaku usaha, hal ini karena akan berimbas pada 

tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh perusahaan tersebut, walaupun 

pada kenyataannya antara perbuatan (perilaku) pelaku usaha dengan tanggung 

jawab sering tidak selaras, sebagai gambaran adalah terkait dengan 

pertanggung jawaban pelaku usaha yang menggunakan sistem pemasaran 

piramid, sering terjadi bahwa pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan 

semata tanpa memperhatikan akibat hukum dan mengabaikan prinsip-prinsip 

good corporate governance, sehingga persoalan siapa yang bertanggung 

jawab terhadap apa yang sudah dilakukan menjadi tidak jelas, sehingga 

mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang melepaskan tanggung 

jawabnya terhadap perbuatan yang dilakukan. 

                                                           
1 Munir Fuadi, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, Hlm. 33 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

80 

 

Di dalam kegiatan usaha, pada saat memasarkan sebuah produk maka 

harus ada perjanjian terlebih dahulu. Pada saat perjanjian itu dilakukan maka 

kedua belah pihak harus tunduk dan memenuhi persyaratan yang telah diatur 

di dalam undang-undang agar perjanjian menjadi sah, baik syarat objektif 

maupun syarat subjektif , pada saat seluruh syarat dipenuhi maka yang tidak 

kalah penting dari suatu perjanjian adalah pemahaman dan persetujuan atas 

seluruh informasi apapun tentang perusahaan yang diperoleh oleh seorang 

offeree dari offeror, apalagi sistem pemasaran yang dilakukan tidak langsung 

dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan tersebut 

atau divisi pemasaran perusahaan tersebut, tetapi diserahkan kepada offeree 

lain yang tidak menjadi bagian dari divisi perusahaan, dengan sistem ini 

seorang offeree memiliki harapan adanya keuntungan yang diperoleh apabila 

dia (offeror) dapat merekrut offeree lain, sehingga dengan sistem pemasaran 

demikian disatu sisi terdapat keuntungan yang diperoleh oleh offeror maupun 

perusahaan, tetapi di sisi lain akan sangat riskan informasi penting tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan yang diberikan menjadi tidak 

jelas dan tidak benar, baik informasi tentang produk, informasi tentang 

bonafit (kesehatan perusahaan), maupun informasi tentang keuntungan dan 

kerugian yang akan ditanggung oleh offeree dari kegiatan perusahaan, 

sehingga kredibilitas dan nama baik perusahaan menjadi persoalan, 

disamping juga arah dan proses perusahaan menjadi tidak terlihat.Dampak 

yang muncul dari sistem pemasaran seperti ini adalah tidak jelasnya informasi 

yang didapat tentang bisnis tersebut, karena offeror sendiri tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang perusahaan tersebut dan dalam praktiknya 

lebih cenderung membujuk offeree untuk mau menginvestasikan uangnya 

dengan asumi lebih kepada mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri 

tanpa memikirkan dan mau menanggung resiko apabila terjadi persoalan di 

dalam perusahaan, karena lebih cenderung bahwa si offeror juga menganggap 

dirinya sebagai korban karena dia juga adalah offeree. Kekhawatiran dari 

informasi dan pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh offeror 

adalah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan curang menurut KUHP atau istilah 
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lainnya adalah penipuan, hal ini karena dalam praktiknya ternyata offeror 

lebih banyak membujuk dengan iming-iming keuntungan yang besar supaya 

offeree menyerahkan sejumlah uang atau dana untuk diinvestasikan ke sebuah 

perusahaan, tanpa menjelaskan dengan tepat syarat-syarat di dalam 

pemasaran suatu produk atau jasa berdasarkan undang-undang, resiko yang 

akan muncul di dalam kegiatan perusahaan, atau dalam arti offeror tidak 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan, sehingga berdasarkan praktik yang terjadi seperti di atas, maka 

terdapat alasan untuk dikategorikan sebagai perbuatan penipuan, hal ini 

karena di dalam Pasal 378 KUHP terlihat tentang unsur-unsur perbuatan 

curang yang dapat dipenuhi, yaitu : 

a. Adanya maksud 

b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 

c. Secara melawan hukum; 

d. Memakai nama palsu atau martabat palsu; 

e. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; 

f. Menggerakan orang lain; 

g. Menyerahkan barang sesuatu kepadanya; 

h. Supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.  

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, maka 

offeror dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana 

(pertanggungjawaban individual), tanpa harus dihubungkan dengan 

perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat investasinya. 

Teori pertanggungajawaban pidana terhadap investasi bisnis ini harus 

bersifat responsif terhadap perkembangan investasi  itu sendiri. Di Indonesia 

pada saat sekarang banyak melibatkan dana yang diperoleh dari masyarakat. 

Sistem pemasaran yang digunakan pun semakin canggih dengan 

menggunakan berbagai media, juga menggunakan tehnik dan cara yang 

semakin menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada 

peruhaan investasi tersebut. 
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Sistem pemasaran yang banyak digunakan dengan menggunakan sistem 

bertingkat dan berjenjang (piramid), artinya bahwa masing-masing peserta 

yang menyimpan dananya merupakan bagian dari peserta lainnya yang 

memiliki peranan untuk merekrut peserta lainnya, dan bagi peserta yang 

merekrut peserta lainnya akan mendapatkan point tambahan yang akan 

diakumulasikan dengan dana investasi yang ditanamkan di perusahaan, 

semakin banyak peserta merekrut peserta lainnya, maka akan semakin banyak 

point yang didapat, sehingga dengan begitu setiap peserta akan mendapatkan 

keuntungan yang berlipat ganda, karena dia mendapatkan keuntungan dari 

investasi yang ditanamkan dan mendapatkan keuntungan dari point yang 

dikumpulkan. 

Tehnik perekrutan ini merupakan bagian dari sistem pemasaran 

berjenjang. Kelebihan dari sistem pemasaran tersebut adalah : 

a. Bahwa perusahaan tidak perlu banyak mengeluarkan biaya (biaya 

marketing) untuk merekrut dana masyarakat yang sebesar-besarnya, 

karena dapat menggunakan tenaga peserta untuk memasarkan 

investasinya; 

b. Orang-orang yang berada di dalam perusahaan tidak perlu berhubungan 

langsung dengan peserta, sehingga mereka tidak banyak dikenal oleh 

pesertanya, sehingga apabila terjadi wanprestasi, maka orang-orang yang 

ada di dalam perusahaan dapat terhindar atau menghindari diri dari 

tanggung jawabnya, baik secara hukum perdata maupun secara hukum 

pidana. Hal  ini sekaligus menjadi kelemahan dari sistem investasi ini, 

karena tidak adanya perlindungan hukum bagi peserta. 

c. Tingkat kepercayaan dari masing-masing peserta terhadap investasi ini 

sangat tinggi, karena tehnik pemasaran umumnya melibatkan orang-orang 

yang sangat kenal dan dekat yang memahami kondisi ekonomi dan sosial 

masing-masing pesertanya,  sehingga banyak peserta yang hanya 

mengandalkan kepercayaan untuk menitipkan dananya di perusahaan 

tersebut, tanpa memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, dan bukti 
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kepemilikan saham perusahan, sehingga pada saat terjadinya persoalan 

hukum, maka bukti terjadinya investasi (perjanjian) akan sulit diperoleh; 

d. Berkaitan dengan tingkat kepercayaan di atas, maka peserta akan sangat 

percaya kepada orang yang merekrutnya, tanpa memperhatikan 

kualitas/tingkat bonafit (prospektus) dari perusahaan tersebut, walaupun 

terdapat penjelasan tentang kualitas perusahaan dari peserta yang 

menawarkan dengan maksud untuk menanamkan kepercayaan, tetapi 

dalam praktiknya dia sendiri tidak mengetahui  persis bagaimana kondisi 

real perusahaan tersebut, jangankan kualitas, untuk kedudukan dan profil 

dari perusahaan tersebut juga banyak yang tidak terlalu memperhatikan, 

karena sudah tertanamnya kepercayaan dari nilai kedekatan diantara 

peserta. Faktor lain juga tergiurnya oleh keuntungan yang akan diperoleh 

dari investasi dan tambahan point yang akan didapatkan, sehingga menjadi 

kemudahan bagi perusahaan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, 

tanpa harus bersusah payah mencari dan menawarkannya. Dengan alasan 

kepercayaan terhadap orang yang menawarkan produk tersebut, maka 

orang-orang yang berada di dalam perusahaan atau yang mengelola 

perusahaan akan sulit untuk dijangkau, karena sistem pemasaran yang 

berjenjang, investor hanya mengetahui dan meminta pertanggung jawaban 

hanya kepada orang-orang yang menawarkan produknya saja, tanpa 

memahami bahwa mereka juga adalah korban dari perusahaan tersebut.  

Namun demikian, selain memiliki kelebihan yang terdapat di dalam 

investasi dengan sistem piramid tersebut, tetapi model investasi ini juga 

memiliki kelemahan, antara lain adalah : 

a. Pola hubungan hukum pada kontak bisnis piramid dapat digambarkan dari 

tahapan demi tahapan, yaitu : 

1). Tahapan pra kesepakatan; 

2). Saat terjadinya kesepakatan (post-agreement), terjadinya kontrak; 

3). Setelah terjadinya kontrak (pasca-contract). 

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting pada tahap 

pertama, yaitu tahap penawaran dan penerimaam. Pada tahap penawaran 
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dan penerimaan harus pula memenuhi unsur sahnya penawaran dan 

penerimaan untuk sampai pada tahap kesepakatan. Pada tahap ini sangat 

rentan terhadap terjadinya penyalahgunaan keadaan (undue influence) 

yang akan berakibat pada cacat keadaan, hal ini dikarenakan dalam 

praktiknya upaya yang dilakukan pada tahap penawaran dan penerimaan, 

offeror akan memberikan keterangan atau penjelasan yang dapat menarik 

minat dari si konsumen, disamping juga offeror sering menggunakan 

keadaan atau kondisi dari konsumen, baik keadaan ekonomi, psikologi 

atau keadaan lainnya yang menjadikan konsumen tertarik dan tergerak 

untuk mengikuti dan menjadi investor dari model investasi tersebut. Dan 

yang menarik untuk dipersoalkan adalah terkait dengan  

b. Lemahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang  terkait 

dengan persoalan investasi, terutama yang terkait dengan investasi dengan 

sistem pemasaran berjenjang. Walaupun di Indonesia telah memiliki 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, 

tetapi tidak dapat menjaring persoalan investasi  sistem tersebut. 

Walaupun terdapat peraturan yang menjadi payung hukum secara umum 

yaitu BW, tetapi BW hanya dapat menjaring sebagian dari persoalan 

investasi dengan sistem berjenjang tersebut.  

c. Di dalam investasi dengan sistem pemasaran paramid memiliki tiga 

komponen proses, yaitu pra  kesepakatan, terjadinya kesepakatan dan 

setelah kesepakatan (pasca kesepakatan). Umumnya pemilik saham 

(investor publik) hanya berhenti sampai pada proses pra kesepakatan dan 

tahap setelah kesepakatan, sedangkan di tahap kesepakatan    

d.  Kesulitan menerapkan pertanggung jawaban terhadap perusahaan, karena 

terkait dengan banyaknya korban yang muncul dan banyaknya pelaku 

yang juga adalah korban, dan tidak saling mengenal satu sama lain, 

termasuk juga tidak terlalu mengenal susunan pengurus dari perusahaan 

tersebut termasuk juga tidak adanya pemahaman dari para investor tentang 

bentuk, status, prospektus dari perusahaan tersebut, sehingga investor 

(korban) akan sangat kesulitan dalam memberikan keterangan tentang 
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profil perusahaan, dan ini yang menjadi kesulitan dari aparat penegak 

hukum dalam mengungkap kasus di atas, termasuk kesulitan di dalam 

meminta pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana. 

Berdasarkan pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, 

maka terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh offeror maupun offere. 

Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan memiliki akibat hukum yang 

tidak dapat dihindari, terutama apabila terjadi persoalan hukum sebagai akibat 

dari cacatnya atau salahnya substansi dari tahapan yang dilakukan, baik 

disengaja ataupun tidak dengan sengaja. Konsekuensi terhadap 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama 

tanggung jawab yang harus dipikul oleh offeror, terutama dalam kaitannya 

dengan teknis pemasaran yang dilakukan dengan sistem piramid. Terdapat 

beberapa jenis tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap pelaku usaha 

dengan sistem pemasaran piramid. Pendekatan hukum pidana sangat penting 

karena berkaitan dengan sanksi yang harus diterima atas kesalahan dari 

perbuatan yang dilakukan. 

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat diterapkan konsep dan makna dari 

Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, 

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi 

Menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah 

suatu bentuk kejahatan (crime) dalam bentuk white collar crime, yang 

merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, 

melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, dimana meskipun 

perusahaan an sich tidak pernah memiliki niat jahat (mens rea), akan tetapi 

dengan pertimbangan tertentu, perusahaan tersebut yang harus 

bertanggung jawab secara hukum, dan karenanya perusahaan tersebut yang 

harus dihukum pidana meskipun hanya terbatas pada hukuman denda, 

hukuman percobaan, atau hukuman tambahan seperti pencabutan ijin dan 

sebagainya.   (Munir Fuadi, 2004, h. 27). 
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Selanjutnya menurut Marshall B Clinard memberikan pengertian 

pada kejahatan korporat sebagai white Collar crime, tetapi white collar 

crime dengan bentuk khusus, yang merupakan suatu kejahatan  

terorganisir (organizational crime) yang terjadi dalam hubungan dengan 

suatu hubungan (relationship) atau antar hubungan (interrelationship) 

yang terstruktur, kompleks dan sangat berfariasi antara para direksi, 

pejabat eksekutif perusahaan, dan manajer di satu pihak, dengan 

perusahaan induk, divisi, atau anak perusahaan di lain pihak. (J.E. 

Sahetapy, 1994, h. 28). 

Selain pengertian kejahatan perusahaan di atas, maka Romli 

Atmasasmita menggunakan istilah “ kejahatan bisnis” sebagai terjemahan 

dari istilah “Business crime” atau lazim dalam beberapa referensi 

kriminologi, disebut “corporate crime”, yang termasuk dalam kelompok, 

white collar crime (kejahatan kerah putih) atau kejahatan yang dilakukan 

atau melibatkan pelaku yang memiliki status sosial tinggi dalam 

masyarakat. (Romli Atmasasmita, 2010, h. 75). Masih menurut beliau, 

bahwa pengertian “kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis,  yuridis 

dan sosiologis. 

Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna 

bahwa telah terjadi perubahan nilai (values) dalam masyarakat ketika suatu 

aktifitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan 

kepentingan masyarakat luas, misalnya kegiatan penanaman modal dalam 

sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang 

sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golon menengah ke bawah, 

seperti yang sekarang banyak terjadi di Indonesia yaitu kasus investasi 

emas dengan sistem pengumpulan dana secara piramid. Perubahan nilai 

tersebut menurut Romli Atmasasmita, adalah bahwa kalangan pebisnis 

sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran (honesty) dalam 

kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, bahkan sering etika berbisnis 

yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku 
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bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan 

(unusual business practices). (Romli Atmasasmita, 2010, h. 76). 

Secara yuridis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” menunjukan 

bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat 

aspek perdata, dan disisi lain pidana. kedua aspek hukum ini memiliki dua 

tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik 

yang juga bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih 

mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi 

lebih mengemuka, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan 

melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga 

sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi. 

Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku 

agar dapat dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban 

kejahatan. Tujuan yang hendak dicapai di dalam hukum perdata dengan 

sifat regulasinya adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara 

kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan 

yang hendak dicapai yaitu membuat jera salah satu pihak ialah pihak yang 

telah menimbulkan kerugian atau kerusakan. Masalah kedua dari sisi 

yuridis dari fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium atau the 

last resort untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna 

menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi primum remedium atau 

the prime resort untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hukum dan 

menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis. 

Terakhir secara sosiologis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah 

menunjukan keadaan nyata yang telah terjadi di dalam aktivitas dunia 

bisnis. Akan tetapi di sisi lain, menunjukan pula bahwa kegiatan bisnis 

sudah tidak ada lagi “keramahan” (unfriendly business atmosphere) atau 

seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya diantara para 

pelaku bisnis. Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun 

dalam keadaan yang bersifat kompetitif. Pengertian istilah kejahatan 

bisnis, sesungguhnya hasil dari kepanikan para pelaku usaha yang melihat 
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kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula 

yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh 

keuntungan.  

Pada perkembangan sekarang, maka perusahaan dimungkinkan 

untuk melakukan kejahatan, baik perusahaan sendiri, maupun bersama-

sama dengan pengurus, komisaris atau pemilik perusahaan, sehingga 

muncul konsep “perusahaan pemeras” (corporateering).  Dalam hal ini 

perusahaan lebih mengutamakan tindakannya yang melulu 

menguntungkan perusahaannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan 

perusahaan lain atau masyarakat.   

Berkaitan dengan perilaku dari perusahaan yang melakukan tindakan 

di atas, maka terdapat upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau 

meminimalisir perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan, walaupun 

perusahaan yang melakukan perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan 

sanksi pidana penjara, tetapi terdapat berbagai alternatif untuk dapat 

memberikan efek jera, salah satunya adalah sanksi denda. Walaupun 

sanksi ini sangat konvensional, tetapi pada masa sekarang sanksi denda 

masih dapat diterapkan terhadap perusahaan mengingat belum adanya 

perubahan terhadap jenis sanksi di dalam hukum pidana.  

Di dalam praktiknya, memang terdapat sejumlah kelemahan dengan 

diterapkannya sanksi denda bagi perusahaan yang melakukan tindak 

pidana, sehingga dirasakan sanksi denda menjadi tidak efektif, antara lain : 

(Munir Fuadi, 2004, h. 28). 

1) Perusahaan akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini 

sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan cost of business dari 

perusahaan tersebut; 

2) Jika denda dianggap sudah sangat membebankan, perusahaan dapat 

mengajukan dirinya untuk dipailitkan. 

Selain  sanksi denda yang dapat dijatuhkan terhadap perusahaan, maka 

apabila mengacu kepada Undang-undang No. 7/Drt/1955 Tentang Tindak 

Pidana Ekonomi, terdapat sanksi yang lain disamping sanksi denda, yaitu 
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sanksi perdata berupa ganti kerugian, bahkan dapat dikenakan ganti rugi 

berlipat (multiple damages), dan sanksi administratif, seperti peringatan-

peringatan, pencabutan ijin usaha. Dimana sanksi ini dirasakan dalam hal-

hal tertentu lebih efektif dibandingkan dengan sanksi-sanksi dua di atas. 

b. Modus Operandi Kejahatan Investasi 

Pada saat sekarang perkembangan ekonomi semakin merambah pada 

sektor apapun, termasuk sektor investasi logam mulia. Hal ini dipicu 

karena perkembangan ekonomi dunia yang mengharuskan pemerintah atau 

orang-orang yang berada di sektor swasta yang berkecimpung di bidang 

ekonomi  untuk mengambil bagian di dalam perkembangan ekonomi 

dunia, sehingga akibatnya adalah banyaknya investor asing yang masuk ke 

wilayah Indonesia dan yang juga tidak kalah banyaknya investor dalam 

negeri yang berinvestasi di luar negeri. 

Pada saat perkembangan investasi  di atas, terutama investor dari 

luar negeri ternyata melibatkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, 

dan tidak hanya melibatkan masyarakat kelas menengah ke atas, tetapi 

juga melibatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, dan tidak hanya  

nilai investasi yang kecil tetapi juga nilai investasi yang besar. Yang 

menjadi persoalan adalah bahwa pada saat investasi itu berjalan, ternyata 

tidak selamanya lancar, pada saat jumlah investor yang melibatkan 

masyarakat semakin banyak dengan jumlah investasi yang semakin tinggi, 

perusahan investasi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dan 

pemilik perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap investor yang 

berasal dari masyarakat, apalagi model investasi  yang dilakukan 

menggunakan model piramid, yaitu dengan melibatkan banyak orang yang 

berperan sebagai marketer. 

Di dalam menghadapi persoalan tersebut, maka yang juga harus 

dikaji adalah bagaimana sistem pertanggungjawaban yang harus 

diterapkan terhadap pelaku perbuatan tersebut, hal ini dikarenakan 

perbuatan tersebut berngkat dari persoalan hukum keperdataan dan 

melibatkan model pemasaran secara piramid, dan cara melakukan 
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perekrutan terhadap investor dengan upaya-upaya yang tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum keperdataan (cacat kesepakatan). 

c. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Investasi bisnis Piramid 

dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban yang dapat secara hukum 

pidana 

Sistem pertanggungjawaban ini muncul karena adanya perbuatan yang 

memenuhi syarat adanya perbuatan yang melanggar hukum. Sistem 

pertanggungjawaban diterapkan terhadap pelaku sebagai unsur 

pembuktian terhadap kesalahan si pelaku, dan sekarang ini sistem 

pertanggungjawaban pidana semakin berkembang menyesuaikan dengan 

perkembangan perbuatan pelaku. 

Pelaku perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh manusia secara 

perorangan (naturalijke persoon), tetapi juga dapat dilakukan oleh 

korporasi atau badan hukum (rechtpersoon), dan biasanya perbuatan yang 

dilakukan oleh korporasi banyak dilakukan dalam sektor ekonomi. 

Korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana berarti korporasi sebagai 

bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua 

perbuatannya, disamping itu masih dimungkinkan pula 

pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau 

pengurusnya saja. (Heni, Blogspot,2015) 

Ketentuaan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, 

harus dapat terlihat di dalam : 

1) Perbuatan yang dilakukan itu berada didalam lingkup pekerjaannya; 

2) Perbuatan itu untuk kepentingan korporasi. 

Sistem pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap korporasi dapat 

menggunakan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”, yang 

diatur di dalam Pasal 38 ayat (1), (2) RUU KUHP, yaitu : 

1) Bagi tindak pidana tertentu, UU dapat menentukan bahwa seseorang 

dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan; 
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2) Dalam hal ditentukan oleh UU, setiap orang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

lain. 

Selain sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, maka 

hukum pidana juga mengatur sistem pertanggungjawaban secara 

perorangan yang mendasarkan kepada asas negative liability, hal ini 

diterapkan apabila perbuatan pidana murni dilakukan oleh si pelaku 

baik di luar korporasi (sendiri) maupun di dalam korporasi, hanya yang 

harus dibuktikan adalah adanya kepentingan sendiri terhadap 

perbuatan yang dilakukan.   

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan 

terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai 

subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya 

manusia. (Heni, Blogspot, 2015). Pertanggungjawaban terhadap 

korporasi dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan 

umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau 

agennya, tetapi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh direktur atau 

agen tidak diterapkan sepenuhnya dan diserahkan kepada korporasi, 

karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari 

peraturan tertentu oleh korporasi, barulah dipertanyakan siapa yang 

melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan 

pertanggungjawaban. Penggunaan hukum pidana di dalam meminta 

pertanggungjawaban korporasi, harus memperhatikan : 

1) The degree of loss to the public 

2) The level of complicity by high corporate managers 

3) The duration of the violation 

4) The frequency of the violation by the corporation 

5) Evidence intent to violate 

6) Evidence of extortion, as in bribery cases 

7) The degree of notariety engedment by the media 

8) Precedent in law 
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9) The history of serious violation by the corporation 

Pada umumnya, berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental 

(Civil law system) maupun berdasarkan sistem hukum Anglo Saxon 

(Common law system), maka pada prinsipnya bentuk 

pertanggungjawaban pidana yang diterapkan menggunakan bentuk 

pertanggungjawaban secara negatif. Hal ini berarti, di dalam hukum 

pidana Indonesia, merumuskan pertanggungjawaban secara terbalik, 

artinya adalah merumuskan keadaan-keadaan yang dapat 

menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. (Andi Zainal, 

1983, h. 260). Artinya adalah perumusan di dalam pasal mengatur 

suatu keadaan yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat tindak 

pidana (strafuitsluitingsgronden). Criminal liability dapat dilakukan 

jika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan  

karena alasan pembelaan. Dengan konsep demikian, maka diharapkan 

hak pelaku lebih terjamin, karena pada saat pelaku melakukan tindak 

pidana dia akan berhadapan dengan penuntut umum selaku wakil 

negara, dan penuntut umum berkewajiban untuk dapat membuktikan 

apa yang dilakukan oleh pelaku. 

Akibat dari pertanggungjawaban pidana adalah 

pemidanaan,sehingga fungsi pertanggungjawaban pidana harus dibuka 

secara luas dan memungkinkan pelaku tindak pidana untuk 

menjelaskan alasan dan latar belakang dia melakukan perbuatan 

pidana, dan juga hubungan kausal antar dia sebagai pelaku dengan 

perbuatan yang dilakukan.  

Fungsi dari sanksi pidana dirumuskan secara negatif adalah 

karena berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, sehingga 

pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu syarat bagi pelaku 

untuk dikenakan sanksi pidana, dan apabila dikaitkan dengan konsep 

monodualistik (daad – dader – strafrecht), maka sanksi pidana tidak 

hanya ditujukan bagi perlindungan atau kepentingan masyarakat saja, 
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tetapi juga ditujukan bagi perlindungan atau kepentingan pelaku tindak 

pidana sendiri. 

Pentingnya pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda 

adalah, “pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat 

ketika melakukan tindak pidana. kemudian pertanggungjawaban 

pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut 

dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan 

demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, 

pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai 

syarat-syarat faktual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya 

pengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana 

merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat 

faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum 

pidana. “It is this connection between conditioning facts and 

conditioned legal consequences which is expressed in the statement 

about responsibility”. Pertanggung jawaban pidana berhubungan 

dengan  keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan 

konsekuensi hukum atas adanya hal itu. (Chairul Huda, 2006, h. 64). 

Masih menurut Chairul Huda, maka konsep pertanggungjawaban 

pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat 

dipidannya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi 

hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, 

baik dirumuskan secara positif, maupun negatif. (Chairul Huda, 2006, 

h. 65). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan  terhadap 

seseorang yang melakukan tindak pidana, sehingga antara tindak 

pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang 

sangat erat.  

Di dalam konsep KUHP, maka terdapat aturan tentang 

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu dalam Pasal 44  ayat 

(i) yang menyatakan bahwa, “korporasi dapat dipertanggungjawaban 

dalam melakukan tindak pidana”. Selain itu dalam Pasal 45 
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menyatakan bahwa, “Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk 

korporasi, penjatuhan pidannya dapat dilakukan terhadap korporasi 

dan atau pengurusnya.”.  menurut Pasal 46 dinyatakan bahwa, 

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara pidana 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dari atau atas nama 

korporasi apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup 

usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau 

ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Dalam 

Pasal 47  ditentukan bahwa, “Pertanggungjawaban pidana pengurus 

korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan 

fungsional dalam struktur organisasi korporasi.” Pasal 48 ayat (1)  

menyatakan bahwa, dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana 

harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan 

perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana 

terhadap suatu korporasi; dalam ayat (2). Pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim. 

Berdasarkan Pasal 49 KUHP bahwa, “Alasan pemaaf atau alasan 

pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan 

atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang 

alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang 

didakwakan oleh korporasi”. 

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka menurut Barda 

Nawawi Arief, bahwa terdapat beberapa pokok kebijakan yang diatur 

di dalam konsep KUHP, yaitu : (Barda Nawawi Arief, 2010, h. 245) 

a. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana; 

b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan; 

e. Penentuan pidana sebagai ultimum remedium bagi korporasi; 

f. Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi. 
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Menurut Barda Nawawi Arief pengertian korporasi yang diatur dalam 

Pasal 162 KUHP  mendasari konsep bahwa, :“Korporasi adalah 

kumpulan terorganisasinya dari orang dan atau kekayaan, baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dalam konsep 

di atas, maka : 

a. Belum diatur secara jelas kapan korporasi sebagai telah melakukan 

tindak pidana, yang ada hanya ketentuan mengenai kapan korporasi 

dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk korporasi; 

c. Tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata 

tertib khusus untuk korporasi. 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka korporasi dapat melakukan tindak 

pidana, hal ini sebagai konsekuensi dari perkembangan pemahaman subjek 

hukum berdasarkan hukum perdata, dimana bahwa korporasi merupakan salah 

satu subjek hukum disamping manusia, dan karena korporasi sebagai subjek 

hukum maka korporasi juga dapat melakukan perbuatan pidana. Hal ini karena 

korporasi dapat melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum, 

terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi dunia termasuk di 

Indonesia, maka semakin berkembang jenis dan bentuk korporasi di Indonesia 

dan semakin berkembang pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

korporasi dan semakin banyak pula perbuatan hukum yang berkaitan dengan 

perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

korporasi harus diatur sistem pertanggungjawabannya. 

Terdapat beberapa jenis sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, 

yaitu : (Barda Nawawi Arief, 2009, hal. 248).  

1) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (Direct Liability Doctrine) 

atau teori identifikasi (identification theory). 

Berdasarkan teori ini, perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (senior 

officer) di identifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. 

Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasikan “senior officer”. 
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a. Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan 

perusahaan, baik sendiri maupun  bersama-sama pada umumnya 

pengendali perusahaan adalah “para direktur dan manajer”. 

b. Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya berdiri atas “dewan 

direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang 

melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk 

perusahaan”. 

c. Konsep pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan 

yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”. 

d. Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya 

mewakili/melambangkan pelaksana dari “the directing mind and will 

of the company.” 

e. Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya 

mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari 

para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain 

dalam perusahaan itu. 

2) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability). 

a. Bertolak dari doktrin “respondeat superior”. 

b. Didasarkan pada “employment principle”. 

Bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para 

buruh/karyawan; jadi “The servant’s act is the masters act in law”. 

Prinsip ini dikenal juga dengan istilah the agency principle (the 

company is liable for the wrongful acts of all its employees). 

c. Bertolak dari “employment principle” dalam hubungannya dengan 

“vicarious liability”. 

- Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai 

pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti 

untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. 

Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang 

mampu dilakukan secara vicarious. 
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- Dalam hubungannya dengan “employment principle”, delik-delik 

ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “summery offences” 

yang berkaitan dengan peraturan perdagangan. 

- Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya 

tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa 

majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah 

mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan 

untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.(bahkan 

dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap 

majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan 

dengan instruksi, berdasarkan  alasan bahwa perbuatan karyawan 

dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang 

lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan terkait 

pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan 

tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. 

d. Didasarkan “the delegation principle”. 

Berdasarkan “the delegation principle”, jadi “a guilty mind” dari 

buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada 

pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut 

undang-undang.  

3) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana (PJP) Yang Ketat Menurut Undang-

undang (Strict Liability). 

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata 

berdasarkan undang-undang, terlepas doktrin nomor 1 dan 2 di atas 

(doktrin “identification” dan doktrin “vicarious”), yaitu dalam hal 

korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi 

tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran 

kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah 

“companies offence”, “situational offence” atau “strict liability offences”. 

Misalnya, undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi : 

a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; 
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b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat 

(kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu; 

c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan 

di jalan umum. 

4) Doktrin Budaya Korporasi (Company Culture Theory). 

Menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan 

dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya atau budayanya (the procedures, 

operating systems, or culture of a company). Oleh karena itu, teori budaya 

ini sering juga disebut teori/model sistem atau model organisasi 

(organisational or systems model). Kesalahan korporasi didasarkan pada 

“internal decision-making structures”. 

Berdasarkan pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, 

maka terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh offeror maupun offere. Hal 

ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan memiliki akibat hukum yang tidak 

dapat dihindari, terutama apabila terjadi persoalan hukum sebagai akibat dari 

cacatnya atau salahnya substansi dari tahapan yang dilakukan, baik disengaja 

ataupun tidak dengan sengaja. Konsekuensi terhadap pertanggungjawaban yang 

harus dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh offeror, khususnya dalam kaitannya dengan teknis pemasaran yang 

dilakukan dengan sistem piramid. Terdapat beberapa jenis tanggung jawab yang 

harus dilakukan terhadap pelaku usaha dengan sistem pemasaran piramid. 

Pendekatan hukum pidana sangat penting karena berkaitan dengan sanksi yang 

harus diterima atas kesalahan dari perbuatan yang dilakukan. 

Tanggungajwab Offeror berdasarkan kajian hukum Ekonimi difokuskan pada 

karakter khusus pola rekrutmen dan marketer. Apabila dikaji dari pola  rekrutmen 

investasi bisnis piramida merekrut kepersertaan dalam jaringan pemasaran 

mentargetkan sasaran orang-orang yang memiliki kedekatan secara emosional. 

Awal perekrutan mereka memperkenalkan kegiatan usaha berasaskan 

kekeluargaan, berlandaskan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling 

menguatkan (takaful). Selain itu pada tahap perekrutan diinformasikan 
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Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya 

informasi secara optimal. 

Sehubungan dengan investasi bisnis piramida seringkali melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat, layaknya sebuah lembaga keungan 

perbankan, maka prinsip perbankan seharusnya diterapkan dalam investasi bisnis 

piramid ini, yaitu prinsip kepercayaan ( fiduciary relation principle ), prinsip 

kehati-hatian (prudential principle ), prinsip kerahasiaan ( secrecy principle), dan 

prinsip mengenal nasabah ( know how costumer principle ) Dari aspek hukum 

ekonomi hubungan hukum dalam jaringan marketer investasi bisnis piramida 

meliputi: 

a. Hubungan marketer yang berposisi ganda sebagai offeror dan offeree 

terhadap jaringannya yang direkrutnya pada ketika melakukan penawaran 

sebelum terjadinya kesepakatan 

b. Hubungan contractual terhadap jaringannya yang direkrutnya 

c. Hubungan marketer yang berposisi ganda sebagai down line dan up line 

terhadap jaringannya yang direkrutnya 

d. Hubungan marketer yang berposisi ganda sebagai prinsipal dan agent 

terhadap jaringannya yang direkrutnya. 

e. Hubungan consumer finance terhadap jaringannya yang direkrutnya.  

Pada tahap ketika dilakukan penawaran sebelum terjadinya kesepakatan, 

maka terjadi pola interaksi antara offeror yang memberikan penawaran dan tenaga 

yang merekrut jaringan dibawahnya, sedangkan subjek yang dikenai sasaran 

penawaran adalah offeree, yang dalam hal ini baru menjadi calon accepter (calon 

penerima). Pada tahap ini informasi disampaikan sedemikian rupa. Pada investasi 

bisnis piramid target sasaran yang direkrut lebih kepada mereka yang memeiliki 

hubungan emosional, hubungan kepercayaan (trustee), hubungan religi 

(keagamaan/syariah). Pendekatan offeror terhadap offeree dalam sistem rekrutmen 

jaringan ini  memperkenalkan pembentukan komunitas. Offeror memperkenalkan 

konsep tolong menolong (seperti lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan 

konsep ta-awwun). Offeror dalam konsep ta-awwun ini melakukan penawaran 

dengan kelompok sasaran berdalihkan memberikan kesejahteraan, sehingga 
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targetnya adalah orang-orang terdekat misalnya keluarga, karib kerabat, sahabat, 

dan hubungan kerja. Offeror yang nantinya akan berposisi sebagai up line apabila 

sudah terjadi kesepakatan (setelah diterima/diaccept oleh offeree) akan 

memberikan pembinaan dan menempatkan jaringan-jaringan dalam bentul mutual 

company, konsep pembinaan dan motivasi kerja dan usaha yang sebenarnya bagus 

dilakukan. Konsep ini memang memiliki kelebihan seandainya tidak 

disalahgunakan. Strategi pemasaran dikemas dalam bentuk penjualan informasi. 

Pada tahap penawaran ini offeror memberikan presensentasi dalam bentuk 

seminar, diskusi panel, galadiner, undangan perjamuan dan pesta (invitation to 

treate) dengan mengemukakan keberhasilan peraihan keuntungan dari upline 

pendahulunya. Presentasi diperlihatkan pula objek kegiatan usaha segala 

informasinya, syarat dan ketentuan, serta dilengkapi dengan company profile, 

informasi tersebut  dikemas dalam  oleh orang-orang yang berpendidikan dan 

berpengetahuan (performance). Bersamaan dengan presentasi-presentasi tersebut 

offeror giat mempengaruhi target sasarannya untuk masuk dalam sistem, dan 

dimotivasi untuk merekrut jaringan kebawahnya dengan konpensasi penghasilan 

tambahan. Hubungan marketer disini yang berposisi ganda sebagai offeror dan 

offeree terhadap jaringannya yang direkrutnya pada ketika melakukan penawaran 

sebelum terjadinya kesepakatan 

Dengan demikian telah ada upaya sedemikian rupa dari offeror untuk 

memasukan calon rekrutmen dalam sistem dan keadaan yang tidak bebas dalam 

memberikan kesepakatan. Menempatkan offeror dalam perbuatan 

menyalahgunakan keadaan (undue influence). Pola pemasaran penjualan 

informasi yang dikemas sedemikian rupa dengan menyelubungi objek maya 

menjadi seolah riil, menempatkan offeror telah melanggar asas utmost good fait 

sejak tahap penawaran, dan bahkan berlanjut dan berkesinambungan dengan 

melakukan perekrutan secara berjenjang, sehingga selain melanggar asas utmost 

good fait juga melanggar asas good fait. Dalam keadaan demikian, menyeret 

offeror yang sudah berposisi ganda pada tanggungjawab untuk mengembalikan 

offeree pada keadaan semula seperti pada saat sebelum terjadi penawaran. 

Tanggungjawab atas pelanggaran asas utmot good fait dan good fait ini 
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membebankan offeror untuk mengembalikan invesatasi yang sudah ditanamkan 

offeree/downline, terutama downline yang berposisi akhir berdasarkan prinsip 

indemnitas. Prinsip indemnitas berkonsep mengembalikan para pihak dalam 

posisi semula sebagaimana keadaan semula, memberikan keseimbangan hak dan 

kewajiban, dan konsep tidak boleh memperkaya atau merugikan salah satu pihak.  

Apabila dikaji dari hubungan jaringan pada investasi bisnis piramida terjadi 

pula hubungan contractual terhadap jaringannya yang direkrutnya. Offeror yang 

setelah terjadi kesepakatan, menempatkan downline dalam titik-titik posisi 

tertentu. Pada awal transaksi, upline yang mendaftarkan dan upline mendapatkan 

keuntungan komisi dari perekrutan. Dengan demikian telah terjadi transaksi 

obligator yang melahirkan hak dan kewajiban. Up line bertanggungjawab 

terhadap syarat dan ketentuan yang diperjanjikan dan disepakati sebagaimana 

diinformasikan dalam tahap penawaran dan perekrutan. Dengan demikian apabila 

syarat dan ketentuan serta tujuan investasi tidak sesuai atau tidak tercapai diluar 

kesalahan down line, bukan pula karena overmacht objektif maka upline akan 

ditempatkan sebagai debitur yang melakukan wanprestasi (breach of contract). 

Akibat hukum dari pelanggaran kontral melahirkan tanggungjawab berdasarkan 

kontrak (contractual duty), sehingga pihak down line dapat mengajukan tuntutan 

berupa alternatif dan komulatif berupa pembatalan perjanjian , pembatalan 

perjanjian disertai dengan ganti rugi, meminta ganti rugi, melanjutkan perjanjian 

dengan ganti rugi, atau melanjutkan perjanjian. Namun untuk kedua yang terakhir 

sebaiknya diberhentikan sehubungan pola pemasaran informasi dan rekrutmen 

investasi bisnis piramida ini berpola skema ponzi yang sarat dengan penipuan.  

Dalam pola jaringan investasi bisnis piramid ini terdapat hubungan marketer 

yang berposisi ganda sebagai down line dan up line terhadap jaringannya yang 

direkrutnya dalam kaitannya dengan persekutuan dan perusahaan. Dalam fakta 

pada jaringan besar terdapat piramida jaringan yang lebih kecil. Mereka 

membentuk komunitas baik secara vertikal maupun horizontal, komunitas dan 

kegiatan mereka berkarakter persekutuan perdata, sedangkan di atas jaringan 

piramida (top) menggunakan bendera badan usaha berbentuk badan hukum seperti 

perseroan terbatas, dan koperasi. Dengan demikian penyalahgunaan keadaan dan 
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pelanggaran kontrak, serta pelanggaran prinsip dan asas pada dasarnya 

pelanggaran pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Tanggungjawab melahirkan liability corporate. Namun demikian sehubungan 

dalam jaringan tersebut ada badan usaha di dalam badan usaha, komunitas-

komunitas menempatkan sebagai persekutun perdata yang tanggungjawabnya 

sampai kekayaan pribadi dari up line secara mandiri atau bersama-sama dengan 

jaringannya dengan menggunakan prinsip piercing corporate veil.  

Selain hal di atas komunitas up line secara horizontal atau vertikal dalam 

bentuk komunitas, apabila bersama-sama melakukan delik kejahatan seperti 

penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya, maka  komunitas (persekutuan) 

tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korporasi.  

Dalam kaitannya up line yang berstatus ganda juga sebagai downline 

kemudian menjalankan kegiatan marketer dan melakukan delik pelanggaran atau 

kejahatan maka dalam pidana menempatkan mereka sebagai pelaku (dader) 

dan/atau turut melakukan (mede plegen) 

Jaringan investasi bisnis piramida ini menempatkan kepersertaan dalam 

hubungan marketer yang berposisi ganda sebagai pedagang perantara, hubungan 

antara prinsipal dan agent terhadap jaringannya yang direkrutnya. Up line 

melakukan perjanjian dengan down line, yaitu menghubungkan pihak yang satu 

dengan pihak lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa 

keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa layaknya 

komisioner atau agen.  

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang 

(prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik 

bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak 

dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

Agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, 

kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan 

prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi 
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perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam 

perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipalnya. Biasanya agen 

diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi atas produk 

dari prinsipal. Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili 

prinsipalnya berdasarkan pemberian kuasa maka hubungan hukum antara agen 

dengan prinsipalnya (up line atau perusahaan), sifatnya, tidak seperti hubungan 

antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan yang paling penting 

adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata dengan memperoleh komisi.  Agen 

bukanlah bawahan dari prinsipal itu,  agen dan prinsipal ada pada posisi yang 

setingkat. 

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum pemasaran tidak atas namanya 

sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai 

perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan pihak ketiga maka 

pembayaran atas investasi  yang telah diterima dari rekrutannya secara langsung 

kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa 

komisi dari hasil penjualannya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan 

dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak 

sehingga jika dilihat maka hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya 

adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaiman diatur dalam 

ketentuan Pasal 1792 KUHPer. Berdasarkan perjanjian keagenan tersebut maka 

upline yang ditempatkan pada posisi penerima kuasa dari investor-downline maka 

memiliki kewajiban dan tanggungjawab antara lain:  

a. Up line selama sebelum dibebaskan /dicabut kuasanya karena keluarnya 

downline dari kepesertaan, maka up line sebagai penerima kuasa harus 

melaksanakan kuasanya dan menanggung segala biaya, kerugian dan bunga 

yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakanya kuasa tersebut 

b. Up line dalam menjalankan tugas bertanggung jawab atas perbuatan-

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, juga atas kelalaian-kelalaian yag 

dilakukannya. 
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c. Up line diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah dibuatnya dan 

memberikan perhitungan kepada investor down line sebagai pemberi kuasa 

tentang segala apa yang telah diterimanya berdasar kuasanya 

d. Up line bertanggung jawab terhadap orang yang ditunjuk olehnya sebagai 

penggantinya dalam melaksanakan kuasanya 

e. Up line sebagai  penerima kuasa harus membayar bunga atas uang yang telah 

digunakan untuk keperluan sendiri terhitung mulai saat ia memakai uang 

tersebut 

f. Up line sebagai penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah 

tentang hal kuasanya kepada orang yang telah mengadakan persetujuan 

dengan penerima kuasa, diluar batas kuasa itu, kecuali jika secara pribadi 

telah mengikat diri untuk keperluan itu. 

Pelanggaran terhadap ketentuan pemberian kuasa selain pelanggaran 

perjanjian (breacht of contract) juga pelanggaran kepercayaan (breacht of trustee) 

Dari aspek ekonomi, sehubungan investasi bisnis ini melibatkan 

penghimpunan dana dari masyarakat, oleh karena itu dapat dikontruksikan dari 

asas dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Asas yang 

paling mendasar diterapkan terhadap investasi bisnis piramid adalah itikad baik 

teramat baik  (asas utmost good fait) dan asas kepercayaan (fiduciary principle) 

dan asas kehati-hatian ((Prudential Principle) 

Asas kepercayaan (fiduciary principle)  aalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa kegiatan usaha investasi dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara 

downline dengan up line juga dengan perusahaan yang menjadi payung hukum 

dari badan usahanya.. Kegiatan usaha yang melibatkan dana dari masyarakat yang 

disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap aktivitas dan perbuatan 

dari up line perlu terus menjaga kesehatan kegiatan usahanya dengan tetap 

mempertahankan kepercayaannya. Asas kehati-hatian (Prudential Principle) 

adalah suatu asas yang menyatakan bahwa lembaga penghimpun dana dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat investor yang dipercayakan 

padanya.  
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Prinsip best effort atau upaya yang terbaik terhadap kemelut dari investasi 

bisnis piramida berakhir pada penerapan prinsip indemnitas kembali. Apabila 

dikaji dari pola  rekrutmen investasi bisnis piramida merekrut kepersertaan dalam 

jaringan pemasaran mentargetkan sasaran orang-orang yang memiliki kedekatan 

secara emosional.  

 

3. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis  Baik Yang Sudah Dilakukan  

Secara Intern Oleh Para Pihak Maupun Penyelesaian Sengketa Bisnis 

Piramid Oleh Satgas OJK Dan/Atau Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 

Pengaruh globalisasi telah mendorong berbagai perkembangan bisnis. 

Apabila dilihat dari perkembangan bisnis secara keseluruhan, investasi di 

Indonesia pada saat sekarang banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi dan 

perubahan pola pikir dan pola tindak dari luar. Salah satu contohnya sekarang  ini 

banyak bisnis yang melibatkan dana dari masyarakat sebagai salah satu sumber 

permodalan. Sistem rekrutmen investor secara bertingkat dan berjenjang 

(piramid)  merupakan pola pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha dengan 

berbagai perangkat penunjang yang semakin canggih, menggunakan berbagai 

media, juga menggunakan tehnik dan cara yang semakin menarik minat 

masyarakat untuk menyimpan dananya pada perusahaan tersebut. 

Sistem pemasaran banyak menggunakan sistem bertingkat dan berjenjang 

(piramid), artinya bahwa masing-masing peserta yang menyimpan dananya 

merupakan bagian dari peserta lainnya yang memiliki peranan untuk merekrut 

peserta lainnya, dan bagi peserta yang merekrut peserta lainnya akan mendapatkan 

point tambahan yang akan diakumulasikan dengan dana investasi yang 

ditanamkan di perusahaan, semakin banyak peserta merekrut peserta lainnya, 

maka akan semakin banyak point yang didapat, sehingga dengan begitu setiap 

peserta akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, karena dia 

mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkan dan mendapatkan 

keuntungan dari point yang dikumpulkan. Tehnik perekrutan ini merupakan 

bagian dari sistem pemasaran berjenjang (sistem piramid). 
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Berdasarkan data penelitia, bisnis piramid yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan armada offeror-offeror  yang mengembangkan perekrutan secara 

bertingkat dan berjenjang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat secara illegal. Dikatakan illegal, sebab yang berwenang  melakukan 

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat adalah lembaga keuangan 

perbankan dan non perbankan yang berijin resmi. Berdasarkan  Undang-undang  

No.  10  tahun  1998       yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank 

dari Bank Indonesia, yang sejak  2014 perizinan dan pengawasan Bank  beralih ke 

OJK. 

Hingga 11 Juni 2017, masyarakat telah melaporkan ada 430 penawaran 

investasi dan dipertanyakan legalitasnya. Dari total 430 kasus tersebut terdapat 

374 penawaran di bidang keuangan, seperti forex, money game bersistem piramid.  

Sementara sisanya di bidang properti, emas dan perkebunan yang bergeser 

kegiatan usaha dengan melakukan perekrutan investor secara piramid. 

Berdasarkan data OJK, dari 430 penawaran usaha investasi sebanyak 388 tawaran 

usaha investasi belum diketahui izin investasinya, bahkan mayoritas kemungkinan 

malah tidak ada ijinnya. Motif investasi yang kini bervariasi, seperti 

mengatasnamakan koperasi, MLM, investasi pertambangan, asuransi, perjalanan 

haji dan umrah. Investasi tersebut sukar untuk diketahui keabsahannya karena 

biasanya mereka menggunakan jaringan offeror dan membidik sasarannya 

mengunakan pendekatan kekeluargaan/kekerabatan, kedekatan kolega, 

kepercayaan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan serta jaminan 

pembelian kembali tanpa pengurangan nilai. Bahkan tidak sedikit pula yang 

memanfaatkan testimoni dari tokoh masyarakat dan agama agar masyarakat 

percaya dengan mengaitkan antara investasi dengan amal bahkan ibadah, atau 

kegiatan usaha berbasis syariah.  
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Kondisi di atas bersinggungan dengan upaya  OJK bersama segenap pelaku 

usaha jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat ke sektor jasa 

keuangan.  Akses ke sektor jasa keuangan masih menjadi permasalahan utama 

bagi masyarakat di Indonesia. Permasalahan rendahnya akses ke sektor jasa 

keuangan setidaknya disebabkan oleh tiga hal, (http://www.ojk.go.id 

/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen: 3 desember 2015), yaitu 

1.  Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. 

2. Tidak tersedianya layanan keuangan ditengah masyarakat. 

3. Adanya perasaan traumatis dan persepsi negatif terhadap layanan keuangan 

yang pernah dialaminya ataupun cerita yang diterimanya. 

Pencitraan yang negatif oleh pelaku usaha kontra lembaga keuangan dan 

media  menambah lemahnya masyarakat terhadap literasi dalam kemampuan 

untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan lembaga 

keuangan. Keadaan demikian, dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha untuk 

menghimpun dana dari masyarakat. Modusnya, umumnya seperti menjanjikan 

manfaat investasi keuntungan tidak wajar serta memberi kesan seolah-olah bebas 

risiko dan dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar atau multinasional. 

Bahkan, hingga mengaku-ngaku sudah diawasi oleh OJK untuk meyakinkan calon 

investor. Namun kegiatan investasi ditekankan pada perkerutan member dimana 

bonus dibayar apabila ada perekrutan anggota baru. Modus lainnya, dikemas 

dengan  penjualnya legal tapi produk (objek) nya  tidak legal. 

Peranan OJK dalam mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap investasi 

bisnis piramid berada dalam wilayah abu-abu. Di satu sisi berdasarkan Undang-

undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ojk hanya 

mengawasi lembaga keuangan, akan tetapi keberadaan investasi illegal yang 

melakukan kegiatan usaha penghimpuanan dana dari masyarakat akan 

mengganggu kinerja dan literasi  lembaga keuangan dibawah pengawasan OJK. 

Sebagaimana misinya OJK, mengatur, mengawasi dan melindungi. OJK tidak 

melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa. Namun hanya 

menginventarisir pengaduan masyarakat yang dirugikan. Untuk itu perlu kiranya, 

ada divisi yang menangani penyelesaian sengketa bisnis piramid. Meskipun dalam 
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OJK sendiri ada satgas OJK dan satgas waspada investasi, namun kinerjanya baru 

sampai pada tahapan preventif. Secara represif  dalam menyelesaiakan sengeketa 

investasi yang merugikan konsumen diserahkan oleh satgas kepada penyidik 

kepolisan dan/atau kejaksaan. OJK  melalui satgas waspada investasi baru tahap 

melakukan eduksi kapada masyarakat. Sedangkan masyarakat yang melakukan 

pengaduan dan membutuhkan penyelesaian sengketa lebih diarahkan untuk 

penyelesaian sengketa secara damai, bahkan menerima risiko tanpa solusi, atau 

diselesaikan melalui jalur litigasi ke pengadilan. 

Dengan dikeluarkannya   POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan pun 

ketentuan ini hanya mengakomodir konsumen lembaga jasa keuangan resmi. 

Sedangkan konsumen korban investasi illegal atau investasi pirmid yang 

menggunakan jasa perbankan belum tersentuh. Untuk konsumen jasa keuangan 

resmi OJK saat ini melakukan himbauan bahwa, apabila kasus tersebut tidak dapat 

diselesaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan  (penyelesaian intern) atau 

masyarakat tidak mencapai kesepakatan dengan lembaga jasa keuangan, 

masyarakat untuk meneruskan kasusnya di LAPS karena lebih cepat, lebih murah, 

bahkan ada yang tanpa biaya, serta independen. Kehadiran LAPS diharapkan 

membuat konsumen lebih tenang lantaran pengaduannya langsung ditanggapi. 

Lembaga LAPS ini sebaiknya dapat dimanfaatkan pula oleh konsumen yang 

memiliki kasus sengketa bisnis piramid yang kebanyakan merupakan 

nasabah/konsumen dimana transaksinya dilakukan melalui perbankan. OJK dapat 

menggunakan kontruksi hukum atas tugas, fungsi dan kewenangannya yang 

dititahkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.  

Dengan demikian belum adanya efektivitas penyelesaian sengketa bisnis  baik 

yang dilakukan  secara intern oleh para pihak maupun penyelesaian sengketa 

bisnis piramid oleh satgas ojk. OJK baru sampai pada upaya preventif belum pada 

upaya represif. Keberadaan satgas investasi misalnya. Satgas Waspada Investasi 

merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak 

hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan 

melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan 
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investasi. OJK sebagai koordinator dan bertugas menganalisis kasus-kasus dugaan 

investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mengidentifikasi 

instansi yang berwenang untuk menangani dugaan investasi ilegal. Satgas 

Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK 

Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 

yang diperbarui setiap tahunnya. Hal  ini dapat dilihat dari program kerja satgas 

waspada investasi antara lain:  

a. Program Pencegahan Tindakan Melawan Hukum Dalam Penghimpunan 

Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi 

b. Program Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dalam 

Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi 

Program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana 

masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi 

kepada masyarakat umum tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak 

yang tidak mempunyai izin atau oleh pihak yang menyalahgunakan izin. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar waspada dan 

berhati-hati terhadap tawaran penanaman dana atau upaya pengelolaan  investasi 

yang dilakukan oleh pihak tertentu secara ilegal dengan disertai janji-janji 

pengembalian investasi yang sangat tinggi diluar kewajaran sehingga masyarakat 

tidak menjadi korban dan terhindar dari tindakan ilegal tersebut.  

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan melakukan public expose, 

iklan, penyebaran brosur dan poster serta melakukan seminar/workshop mengenai 

tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan 

investasi. Dengan public expose tersebut juga diharapkan agar masyarakat 

mengetahui keberadaan, tugas dan fungsi serta pelaksanaan program kerja yang 

dilakukan Satgas. Public expose dilaksanakan secara berkesinambungan untuk 

menginformasikan program kerja dan penanganan kasus-kasus penghimpunan 

dana dan pengelolaan investasi ilegal serta mengumumkan daftar pihak-pihak 

yang telah memperoleh izin dari masing-masing instansi terkait. Selain public 

expose tersebut, Satgas juga akan melakukan penyebaran informasi melalui iklan 

di media massa cetak maupun elektronik, brosur dan poster. Selanjutnya, untuk 
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memperoleh cakupan yang lebih luas maka program penyebaran brosur dan poster 

tersebut akan dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informasi yang 

disajikan dalam iklan di media cetak/elektronik dan brosur/poster tersebut antara 

lain mencakup karakteristik dari masing masing program investasi, persyaratan 

dan izin yang diperlukan untuk melaksanakan program investasi, dan peringatan 

atas tawaran program investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar 

tanpa adanya risiko.  

Selain itu, salah satu program edukasi yang lebih mendalam lagi adalah 

melalui melalui kegiatan seminar atau workshop terkait investasi dan 

penghimpunan dana secara ilegal tersebut. Dengan seminar/workshop tersebut 

pelaku industri keuangan bersama masyarakat umum dapat lebih memahami dan 

mampu membedakan antara program pengelolaan investasi dan penghimpunan 

dana yang legal dengan yang ilegal serta melakukan langkah-langkah pencegahan 

untuk menghindarinya maupun melakukan koordinasi dan pelaporan kepada 

instansi terkait atau kepada Satgas. Seminar/workshop tersebut akan dilakukan di 

beberapa kota di Indonesia yang berpotensi terjadinya tindakan penghimpunan 

dana masyarakat atau penawaran investasi ilegal tersebut. 

Program Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dalam 

Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi ini mencakup 

yurisdiksi dari beberapa instansi anggota Satgas ini. Proses penanganan kasus 

penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dilakukan dengan 

meningkatkan koordinasi antar instansi anggota Satgas. OJK sebagai koordinator 

dan bertugas menganalisis kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang berpotensi 

merugikan masyarakat sekaligus mengidentifikasi instansi yang berwenang untuk 

menangani dugaan investasi ilegal. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat 

dan komunikasi rutin anggota Satuan Tugas secara periodik dan insidentil. Dalam 

koordinasi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu inventarisasi kasus, penentuan 

kewenangan, penyampaian kasus, strategi dan penanganan kasus. 

Terhadap kegiatan penghimpun  dana  masyarakat dan pengelolaan  

investasi secara legal. Salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi adalah melalui 
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mekanisme pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun 

dana masyarakat dan atau mengelola portofolio investasi dimaksud untuk nasabah 

individu atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. 

Mekanisme pemberian izin usaha terhadap penghimpun dana masyarakat dan 

pengelola dana investasi masyarakat dimaksud adalah dalam kerangka pemenuhan 

persyaratan kemampuan baik dari sisi permodalan, operasional usaha, termasuk 

pengendalian internal terkait dengan kegiatan pengelolaan investasi dan 

penghimpunan dana. Selain itu, mekanisme ini akan menciptakan adanya sistem 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan 

investasi dan penghimpunan dana tersebut yang pada akhirnya akan memberikan 

perlindungan terhadap setiap pemodal atau nasabah yang telah mempercayakan 

dananya untuk diinvestasikan di sektor tertentu.  

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa 

jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi, antara lain izin usaha sebagai Bank, Manajer Investasi, dan 

Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka). 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan 

atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Setiap pihak yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu 

mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh 

Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi 

pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio 

investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer 

Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, 

surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan 
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kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari 

Efek. 

Izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (PialangBerjangka) diberikan 

oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang 

berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat 

nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai 

margin untuk menjamin transaksi tersebut. 

Adanya investasi dan penghimpunan dana ilegal yang merugikan 

masyarakat, dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat 

menghilangkankepercayaan masyarakat khususnya konsumen sektor jasa 

keuangan terhadap investasi atau penghimpunan dana yang memiliki izin dari 

otoritas yang berwenang. Di sisi lain,  terhadap perusahaan atau pihak yang 

melakukan penawaran investasi atau penghimpunan dana ilegal yang merugikan 

masyarakat, tidak berada dibawah pengawasan OJK, mengingat perusahaan atau 

pihak tersebut bukanlah Lembaga Jasa Keuangan. Namun selaku regulator OJK 

berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa 

keuangan. Pada tanggal 24 Juli 2015, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan 

yang salah satu kebijakannya adalah mencegah penghimpunan dana atau investasi 

tanpa izin dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

jasa keuangan formal. Memperhatikan hal tersebut, pencegahan penghimpunan 

dana atau investasi tanpa izin menjadi salah satu concern OJK dalam melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di 

sektor jasa keuangan. OJK tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu berkolaborasi 

dengan lembaga/kementerian lain terutama apabila terjadi kegiatan investasi 

dan/atau penghimpunan dana ilegal yang berada di wilayah abu-abu. Untuk 

mengatasi hal tersebut, diperlukan masukan-masukan dari berbagai aspek 

pendekatan yang dapat digunakan dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang 

perlu diambil oleh OJK dan/atau lembaga/kementerian lainnya. Pendekatan 

tersebut yaitu pendekatan kebijakan, pendekatan regulasi, pendekatan edukasi dan 

sosialisasi, pendekatan infrastruktur, dan pendekatan komunikasi. 
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a. Pendekatan kebijakan, 

       Pendekatan Kebijakan merupakan pendekatan yang dibuat untuk memberikan 

solusi sehingga dapat dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka 

memecahkan masalah-masalah kebijakan dalam mengatasi kegiatan investasi 

dan/atau penghimpunan dana ilegal.Sebagai contoh dari pendekatan 

kebijakan dalam mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana 

ilegal antara lain dengan melanjutkan dan meningkatkan kolaborasi dengan 

stakeholder baik pemerintah maupun swasta dalam upaya pencegahan 

penghimpunan  dana dan/atau investasi ilegal. Selain itu, dengan membentuk 

working group yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan edukasi 

mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. 

b. Pendekatan Regulasi, 

       Pendekatan Regulasi merupakan pendekatan yang memerlukan perumusan 

dalam bentuk peraturan mengenai larangan melakukan kegiatan penawaran  

investasi dan penghimpunan dana ilegal. Oleh karena itu larangan investasi 

dan penghimpunan dana ilegal baru dapat dipidana apabila telah diatur dalam 

suatu undang-undang. 

c. Pendekatan edukasi dan sosialisasi 

      Pendekatan edukasi dan sosialisasi adalah pendekatan yangmdilaksanakan 

secara sistematis, terencana, terukur dan terarah denganpartisipasi aktif 

individu, kelompok, masyarakat secara keseluruhan untuk memecahkan 

masalah mengenai kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal 

yang dirasakan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, 

ekonomi dan budaya setempat. Sebagai contoh dari pendekatan edukasi dan 

sosialisasi dalam mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana 

ilegal adalah pertama, mengajak seluruh Lembaga Jasa Keuangan membuat 

program edukasi baik yang bersifat komprehensif maupun segmentasi tentang 

penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. Kedua, bekerja sama dengan 

seluruh stakeholder khususnya Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan 

Kampanye Nasional tentang Penghimpunan Dana dan/atau Investasi Ilegal, 

termasuk mengimplementasikannya di dalam sebuah program nyata, 
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misalnya: masuk di dalam kurikulum pendidikan, melakukan dialog dengan 

tokoh keagamaan. 

d. Pendekatan infrastruktur 

       Pendekatan infrastruktur adalah pendekatan dengan membangun infrastruktur 

yang mendukung untuk menghadapi kegiatan investasi dan/atau 

penghimpunan dana ilegal. Contoh dari pendekatan infrastruktur adalah 

pertama, mendorong Lembaga Jasa Keuangan formal membuat produk 

dan/atau layanan jasa keuangan yang murah untuk masyarakat bawah dengan 

bentuk penawaran yang menarik. Kedua, mendorong Lembaga Jasa 

Keuangan formal memperluas jangkauan layanan jasa keuangan yang belum 

tersentuh oleh Lembaga Jasa Keuangan. Ketiga, membentuk crisis centre atau 

layanan terpadu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana 

dan/atau investasi ilegal. 

e. Pendekatan komunikasi 

       Pendekatan komunikasi adalah pendekatan dengan mengkomunikasikan hasil 

dari endekatan kebijakan, pendekatan regulasi, pendekatan edukasi dan 

sosialisasi, serta pendekatan infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat 

sehingga program yang dilakukan OJK mendapatkan respon dari masyarakat 

berupa kritik dan saran maupun usulan dari masyarakat sebagai bentuk peran 

serta masyarakat. Contoh dari pendekatan komunikasi adalah pertama, 

berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, serta media partner nasional 

maupun daerah membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam 

mengurangi kegiatan penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. Kedua, 

melakukan strategi pendekatan secara persuasif dengan pelaku penghimpunan 

dana dan/atau investasi ilegal untuk menggali lebih dalam informasi yang 

diperlukan. 

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui 

melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01 /KDK.04 / 2013 tanggal 

26 Juni 2013. optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi telah 
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dilakukan antara lain pembentukan 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi 

daerah di 35 kantor regional OJK dan tiga tim lainnya di Kabupaten.   

Di Jawa Barat sendiri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jabar, Polda Jabar, Kejati Jabar dan Kanwil 

Kementerian Agama, bersepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada 

Investasi Daerah. Satgas ini dibentuk untuk mencegah dan menangani dugaan 

tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi, Data yang dihimpun oleh OJK melalui layanan konsumen 

menyebutkan, saat ini terdapat 262 penawaran investasi yang bukan pengawasan 

kewenangan OJK. Sebagian besar penawaran tersebut dilakukan dengan 

memanfaatkan sarana website atau media online. Meskipun penawaran investasi 

tersebut belum dipastikan kegiatan melawan hukum, namun disinyalir memiliki 

karakteristik investasi ilegal. (http://www.jabarprov.go.id/2016/07/27/Cegah-

Investasi-Bodong-Jabar-Bentuk-Satgas-Waspada-Investas). Dengan terbentuknya 

Satgas lintas instansi ini, dapat lebih mengintensifkan upaya perlindungan kepada 

masyarakat dan pencegahan terhadap kegiatan investasi ilegal. 

Regulasi OJK telah mengatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai 

penanganan pengaduan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya mengenai 

kewajiban tersedianya unit layanan konsumen dan juga batasan 20 hari kerja 

untuk menyelesaikan pengaduan. Dalam POJK No. 1/POJK.07/2014 pun OJK 

mengatur mengenai keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Penanganan pengaduan konsumen merupakan hal utama yang segera diakomodir 

oleh OJK. Secara umum, hal ini berkaitan erat dengan upaya OJK untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, dalam 

rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat. Ke depan sebaiknya Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ini dapat dijadikan wadah untuk 

menyelesaikan sengketa bisnis piramida. Sebab, bisnis piramid ini pun akan 

berpengaruh besar terhadap lembaga keuangan, apalgi transaksi bisnis nya sendiri 

melibatkan atau menempatkan dananya di bank. Setidaknya apabila penyelesaian 

sengketa bisnis memiliki keputusan untuk eksekusi, maka dana milik pelaku 

kejahatanan yang ada di bank dapat dibekukan atau di tahan untuk kepentingan 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

116 

 

eksekusi. Dana yang ada di bank dapat dijadikan jaminan untuk hak retensi, 

jaminan pelunasan atas sanksi ganti rugi perkara wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum.  

OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 berkewajiban untuk 

memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen dengan menerapkan tahapan 

sebagai berikut: 

Pertama adalah penanganan Internal Dispute Resolution (IDR), yakni 

kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menyelesaikan penanganan 

pengaduan konsumennya melalui penyediaan fungsi atau unit penanganan 

pengaduan yang dilengkapi dengan SDM yang kompeten, SOP dan Standar 

Waktu Penyelesaian serta komunikasi yang baik. Selain itu, OJK bersama industri 

jasa keuangan sejak Semester II 2016 ini menyusun Standar IDR yang akan 

diberlakukan di sektor perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan. 

Kedua, jika masih ada ketidaksepakatan atas penanganan PUJK, maka 

konsumen memiliki saluran untuk menyelesaikannya dengan External Dispute 

Resolution (EDR) melalui OJK dan LAPS. OJK sendiri akan melayani jika 

merupakan kerugian finansial yang langsung, nilainya dibatasi agar difokuskan 

kepada konsumen keuangan kecil, sifat fasilitasi yang dilakukan melalui proses 

verifikasi dan klarifikasi kepada dua belah pihak baik secara terpisah maupun 

bersama. 

Guna memanfaatkan layanan LAPS, konsumen terlebih dahulu 

menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa sesuai sektornya, kemudian 

dokumen pengajuan akan diversifikasi. Setelah mengkonfirmasi penerimaan 

permohonan, pemilihan atau penunjukan pihak ketiga dan proses mediasi atau 

ajudikasi atau arbitrase dilakukan agar mencapai kesepakatan. 

OJK menginisiasi kehadiran enam LAPS sesuai sektor lembaga jasa 

keuangan, meliputi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), 

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun 

(BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia 

(LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 
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(BAMPPI), serta Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Venture Indonesia 

(BMPPVI). 

Efektivitas selalu melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu, substansi, struktur, dan 

culture. Dari aspek substansi dalam upaya preventif, bentuk tindakan pencegahan 

dan penanganan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK  Nomor : 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan 

SEOJK Nomor : 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian 

Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 

Penanganan pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan Konsumen 

(confidence). Selanjutnya, kepercayaan Konsumen akan meningkatkan kesetiaan 

Konsumen (loyalty). Dan pada akhirnya, kesetiaan Konsumen akan meningkatkan 

potensi pendapatan perusahaan (profitability).  

.Persoalan mendasar dilihat dari aspek substansi yang integral dengan 

persoalan penegakkan huum yaitu tentang keberadaan Satgas yang masih belum 

memiliki payung hukum. Hal tersebut membawa konsekuensi terhadap tumpulnya 

peranan satgas dalam melakukan penindakan jika ditemukan adanya tindakan 

melawan hukum yang dilakukan perusahaan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan 

regulasi yang lebih tinggi dari sekedar Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK 

yang sekarang ini menjadi landasan operasional kinerja satgas. Regulasi yang 

lebih tinggi tersebut dapat berbentuk Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden, 

agar anggota satgas bekerja dengan maksimal.  

Dari aspek struktur atau penegakkan hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

telah membentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggota 11 (sebelas)  

kementerian dan lembaga untuk memperkuat kinerja satgas memberantas kasus 

investasi bodong. Untuk memperkuat kinerja dalam Satuan Tugas (Satgas) 

Waspada Investasi  mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek 

investasi ilegal. Kementrian yang menjalin kerjasama dengan satgas tersebut 

adalah  

a. Bank Indonesia (BI), 

b. Kementerian Perdagangan,  
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c. Kementerian Komunikasi dan Informatika,  

d. Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 

e. Kementerian Agama,  

f. Kementerian Dalam Negeri,  

g. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

h. Kejaksaan,  

i. Kepolisian RI,  

j. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  

k. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  

l. dan OJK sebagai ketua dan koordinator. 

 

Lembaga Terkait Fungsi dan Kewenangan 
 BKPM Terkait dengan penyalahgunaan izin yang 

diperoleh pelaku invesasi ilegal melalui 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 

 OJK Sebagai Ketua dan Koordinator Satgas Waspada 
Investasi 

 BPSK Terkait penyelesaian sengketa konsumen akhir 
dengan pelaku usaha 

 BAPPEPTI Terkait dengan penanganan dugaan investasi 
ilegal yang dilakukan oleh perusahaan komoditi 
berjangka 

 BAPEPPAM Terkait pengawasan terhadap perusahaan go 
publik 

 KEPOLISIAN Terkait dengan fungsi penyelidikan dan 
penyidikan atas dugaan kasus investasi ilegal 

 KEJAKSAAAN Terkait dengan fungsi penuntutan atas dugaan 
kasus investasi ilegal 

 PERADILAN 
UMUM 

Penyelesaian Sengketa bisnis piramida  secara 
litigasi 

 PENGADILAN 
NIAGA 

Penyelesaian Sengketa bisnis piramida  yang 
pelaku usahanya terkena gugatan kepailitan 

 
Tabel 1. Lembaga Terkait Penyelesaian Sengketa Bisnis 

Secara kedudukan, Satgas hanya wadah koordinasi antar tujuh 

kementerian/lembaga dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan 

dugaan tindakan melawan hukum. Satgas hanya semacam forum koordinasi 

dimana soal penindakan diserahkan kembali ke masing-masing lembaga. 
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Tugas Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah juga melakukan 

pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri 

jasa keuangan dan masyarakat tetang praktik pernghimpunan dana masyarakat. 

Satgas Waspada Investasi melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran 

situs, pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga merupakan 

investigasi illegal. Meminta kepada pihak yang diduga melakukan kegiatan 

investasi illegal untuk menghentikan kegiatan usaha. Satgas Investasi juga 

melakukan proses penegakan hukum melalui proses peradilan pidana dan 

membantu proses penyidikan kasus melalui menyiapkan data, dokumen, saksi 

serta saksi ahli. OJK hanya dapat memberikan rekomendasi  dan hasil analisis 

untuk dilaporkan kepada Bareskrim Mabes Polri dan diperiksa sebagai kasus 

pidana pada umumnya. Padahal kasus-kasus investasi illegal, apalagi yang 

berbentuk piramid, memiliki kompleksitas. Kasus hukum yang terjadi didalamnya 

sarat dengan berbagai aspek hukum, antara lain aspek hukum perdata, aspek 

hukum pidana, aspek hukum ekonomi. Oleh karenanya, dalam penanganan dan 

penyelesaiannya perlu pendekatan tanggungjawab konvergensi. Artinya hasrus 

dianalisis secara terintegrasi dan menyeluruh (holistik). Persoalan lainnya, OJK 

hanya terkekang dengan tupoksi untuk mengawasi sepanjang mereka mendapat 

izin yang dikeluarkan OJK. Namun tidak juga demikian. OJK dalam tupoksinya 

dapat menjabarkan dengan melakukan kontruksi terhadap ketentuan Undang-

undang No.21 Tahun 2011 tentang tujuan dibentuknya OJK sebagai upaya 

mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah-

masalah yang timbul pada sistem keuangan. Dengan demikian keberadaan OJK 

diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan 

adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. 

Dari aspek budaya hukum (law culture), penting untuk melakukan 

pencegahan salah satunya dengan fokus mengedukasi masyarakat terutama di 

daerah-daerah. tiga utama hal yang mesti diperhatikan masyarakat sebelum 

menentukan pilihan berinvestasi. Pertama, periksa legalitas perusahaan terutama 

terkait dengan izin mengelola dana misalnya Surat Izin Usaha Penjualan 

Langsung (SIUPL) untuk perusahaan berbasis Multi-level Marketing (MLM). 
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Kedua, produk yang ditawarkan logis dari sisi pengembalian hasilnya. Ketiga, 

agen penjual terdaftar dan diawasi otoritas. 

Banyak modus yang dilakukan oleh pelaku investasi illegal, salah satunya 

menggunakan media untuk penawaran investasi ilegal ini, biasanya mereka 

mengunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Untuk itu juga diperlukan 

edukasi dan sosialisai juga kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Apabila 

dilihat dari aktivas satgas waspada investasi dalam melakukan edukasi dan 

sosialisasi begitu gencar, namun faktanya pelaporan bukan berkurang tapi 

bertambah banyak. Kiranya perlu dilakukan evaluasi sistem apakah yang efektif 

untuk mencerdaskan agar masyarakat sadar hukum. Melalui kesadaran hukum 

masyarakat, masyarakat akan melindungi dirinya sendiri dari upaya kejahatan 

berkedok investasi dan atau masyarakat lebih menyadari konsekuensi serta 

risikonya jika masuk kedalam sistem investasi bisnis terutama piramid yang 

memiliki kompleksitas permasalahan hukum.  

Menyadari hal tersebut perlu dimatikan akar masalahnya, yaitu 

menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam investasi bisnis piramid. 

Dalam investasi bisnis piramid yang notabene banyak yang illegal dan 

mengandung unsur penipuan, masyarakat akan dijadikan prajurit pemasaran 

dengan didudukan sebagai offeror. Masyarakat diiming-iming keuntungan diluar 

batas kewajaran dengan menyimpan dana. Setelah masuk menjadi peserta, offeror 

mendudukan dan memberikan kewajiban kepada peserta baru tersebut untuk 

melakukan penawaran, dengan kata lain menjadi offeror berikutnya dibawah 

kendali offeror di atasnya (upline). Mengkaji dari perilaku  (behaviour conduct) 

offeror, maka kiranya lebih efektif dilakukan penyadaran kepada masyarakat 

tentang resiko hukum yang akan diterima oleh offeror. Oleh karena itu, perlu 

edukasi hukum kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk tindak pidana, bentuk 

penyalah gunaan keadaan (undue influence), wanprestasi, dan perbuatan melawan 

hukum dari seorang offeror yang masuk kedalam sistem investasi bisnis piramid 

atau investasi bisnis illegal. Termasuk juga pemahaman tentang sanksi hukum 

yanga akan diterima, serta tanggungjawab hukum yang harus dipikul. Hal 

mendasar yang harus dipahami oleh masyarakat apabila dia menjadi offeror 
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(prajurit pemberi penawaran) adalah tanggungjawab terhadap informasi dan 

komunikasi. Prinsip yang dilanggar adalah prinsip utmost goodfait (prinsip itikad 

baik teramat baik) yang menjadikan si pelaku (offeror) terjerat kasus hukum 

pidana, hukum perdata dan hukum ekonomi secara bersamaan. Perlu pemahaman 

terhadap tanggungjawab konvergensi dari seorang offeror yang berinvestasi dari 

bisnis piramid yang kompleks dan seringkali menjadi modus kejahatan dan 

penipuan. Selain itu, bentuk tindak pidana korporasi dapat diterapkan juga kepada 

perusahaan yang melakukan kegiatan illegal atau perbuatan melawan hukum.  

Bentuk tanggungjawab hukum secara konvergensi perlu disosialisasikan 

kepada masyarakat, agar tidak menjadi offeror-offeror baru yang mendukung dan 

menjadi prajurit investor untuk menyetor dana kepada pelaku kejahatan. 

Selain OJK yang concern terhadap investasi illegal, dengan satgas waspada 

investasi sebagai satuan yang melakukan penanganan dan pengendalian, di 

Indonesia investor yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengajukan 

gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun ruang 

gerak BPSK sangat sempit, sebab para pihak yang bersengketa haruslah 

konsumen akhir. Sebab, Undang-Undang perlindungan konsumen terbatas 

geraknya hanya diperuntukan  melindungi konsumen akhir. Persoalan dari 

lahirnya UUPK  dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi dan perdagangan bebas, 

yang didukung dengan kemajuan teknologi dan informatika dan dapat 

memperluas ruang gerak transportasi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas 

wilayah suatu negara. Sedangkan disisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen 

masih rendah sehingga terjadi tidak keseimbangan antara konsumen dan pelaku 

usaha. Ketidak seimbangan dimaksud diperberat dengan masih rendahnya tingkat 

kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang 

perlindungan konsumen baik didalam memproduksi, memperdagangkan maupun 

mengiklankan. Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segala upaya 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. 

Diharapkan diberlakukannya UU-PK para pelaku usaha dalam melakukan 

kegiatan usahanya menempatkan konsumen tidak semata-mata menjadi target 
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pasar, tetapi merupakan jaminan pasar dalam jangka panjang, yang pada 

gilirannya perlindungan konsumen dapat dan merebut pasar dalam era globalisasi. 

Adanya ketidak seimbangan kedudukan konsumen dan pelaku usaha baik 

ditinjau dari segi ekonomi maupun teknis, sangat perlu dijembatani melalui 

berbagai upaya diantaranya melalui gerakan perlindungan konsumen. Diciptakan 

berbagai perangkat kelembagaan dan hukum serta upaya lainnya yang bertujuan 

agar konsumen dapat mengkonsumsi suatu barang/jasa yang diinginkannya secara 

aman dan terlindungi, sebagai dasar hukum perlindungan terhadap konsumen, 

sebagai berikut : 

a. Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen 

b. Peraturan Pemerintah No.57/2001 Tentang BPKN 

c. Peraturan Pemerintah No.58/2001 Tentang Pembinaan Pengawasan 

penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

d. Peraturan Pemeritah No. 59/2001 Tentang LPKSM 

e. Keputusan Presiden No. 90/Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.301MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan 

Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK. 

g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302/MPP /10/2001 

Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran LPKSM 

h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tugas dan 

Wewenang BPSK 

BPSK, adalah merupakan suatu Badan/Lembaga independent, badan publik 

yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan 

penyelesaianan sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, 

memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima 

pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang 
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diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta 

menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar UUPK, 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan badan yang 

dibentuk melalui Keppres No. 90 Tahun 2001 di sepuluh kota di Indonesia. Yaitu 

suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar 

pengadilan. 

Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

a. Penyelesaian Sengketa Oleh BPSK  

 Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK)  mengatur bahwa, konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku 

usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan 

peradilan. Kemudian, menurut pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) adalah menerima 

pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang 

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian 

sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak 

untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. 

Berkaitan hal di atas, Pasal 45 UUPK memang menyatakan bahwa, 

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 

Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui 

dahulu oleh para pihak. Menurut penjelasan pasal 45, ini artinya dalam 

penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian 

damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk 

menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 

Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi 

para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian 

sengketanya. Lain halnya dengan penyelesaian sengketa BPSK yang 

melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Menurut Pasal 52 huruf (a) 

UUPK, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian 

sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Mengenai 
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mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut 

dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

IndonesiaNomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentangPelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(“Kepmen 

Perindag 350/2001”). Menurut pasal 4 ayat (1) Kepmen 

Perindag350/Mpp/Kep/ 12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh 

BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar 

pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi, yang perlu 

persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di 

BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase. 

Seperti telah diuraikan di atas, konsumen dapat menggugat pelaku 

usaha ke BPSK atau ke badan peradilan. Namun, dalam hal sengketa itu 

bukan kewenangan BPSK, Ketua BPSK dapat menolakpermohonan 

penyelesaian sengketa konsumen (lihat pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001). 

Dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen 

mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak 

tunduk pada klausula tersebut. Ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa perjanjian yang dibuat secara sah 

mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya 

penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal. 

Pasal 52 huruf g UUPK memang memberikan kewenangan pada BPSK 

untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen. Akan tetapi, BPSK tidak diberikan 

kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pelaku usaha 

tersebut. Meski demikian, BPSK bisa meminta bantuan penyidik untuk 

menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan 

penyelesaian sengketa konsumen (lihatpasal 52 huruf i UUPK). Jadi, BPSK 

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa, tetapi 

BPSK bisa meminta bantuan pada penyidik untuk menghadirkan pelaku 

usaha. Penyidik di sini mengacu pada Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi 
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pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

perlindungan konsumen (lihat pasal 59 ayat [1] UUPK) 

Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi panggilan BPSK, maka 

BPSK dapat mengadili sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha. Hal 

ini mengacu pada pasal 36 Kepmen Perindag 350/2001, yaitu dalam hal 

pelaku usaha tidak hadir pada hari persidangan I (pertama),majelis hakim 

BPSK akan memberikan kesempatan terakhir kepada pelaku usaha untuk 

hadir pada persidangan II (kedua) dengan membawa alat bukti yang 

diperlukan. Jika pada persidangan II (kedua) pelaku usaha tidak hadir, maka 

gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku 

usaha. Jadi, dalam hal pelaku usaha tidak menghadiri persidangan, maka 

BPSK dapat mengabulkan gugatan konsumen. Adapun putusan BPSK sendiri 

adalah putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap (lihat pasal 54 UUPK jo pasal 42 ayat [1] Kepmen Perindag 350/2001). 

Final artinya dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya 

banding dan kasasi (lihat penjelasan pasal 54 ayat [3] UUPK). Putusan 

BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada 

Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (lihat pasal 42 ayat 

[2] Kepmen Perindag 350/2001). 

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 UUPK, BPSK bertujuan 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga 

tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai : Bentuk dan besarnya ganti 

rugi, dan /atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali 

atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. 

Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak 

akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan kosnsumen tersebut. 

Apabila konsumen merasakan dirugikan atas kerusakan, pencemaran dan/atau 

kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 

UUPK, konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang 

dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang 
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waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transasksi. Sebaliknya apabila pelaku 

usaha menolak dan /atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak m,embayar 

gantio rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat 

mengajukan penyelesaian sengketanya terhadap pelaku usaha melalui BPSK. 

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, menurut Pasal 16 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

350/MPP/Kep/12/2001, komnsumen yang dirugikan atau akhli warisnya atau 

kuasanya, mengajukan permohonan melalui Sekretariat BPSK yang berisi 

secara benar dan lengkap 

b. Cara penanganan penyelesaian sengketa 

Prinsip BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa adalah: (1) Mengutamakan 

Musyawarah; (2) Cepat; (3) Murah; (4) Adil. 

BPSK hanya menangani kasus PERDATA saja yang umumnya bersifat ganti 

rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku 

Usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara : 

1. Konsiliasi 

2. Mediasi 

3. Arbitrase. 

 

1) Penyelesaian Sengketa dengan cara konsiliasi : 

Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di 

mana Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak 

yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar 

pengadilan melalui cara konsiliasi, Majelis berupaya untuk mendamaikan 

para pihak, yang bersengketa , dalam cara konsiliasi ini Majelis hanya 

bertindak sebagai konsiliator (pasif), Hasil penyelesaian sengketa 

konsumen tetap berada ditangan para pihak. 

Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan 

masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para 

pihak, tetapi kurang aktif dibiandingkan dengan seorang mediator dalam 

menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa. 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

127 

 

Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para 

pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling 

mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang 

memuaskan kedua belah pihak. 

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan 

aribtrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan 

pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun 

pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana 

mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat 

dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada 

kesukarelaan para pihak. 

UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan 

setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). UUPK tidak menentukan 

adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, 

arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak 

baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator. 

Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, 

maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara 

berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan 

penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan 

melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui 

cara peradilan arbitrase 

 

2) Penyelesaian Sengketa dengan cara Mediasi : 

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di 

mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau dengan 

memberikan nasihat, petunjuk saran dan upaya lain dalam penyelesaian 

sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada 

para pihak.Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi maupun 

madiasi, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, 
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untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan baik bentuk maupun 

jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh konsumen, kesepakatan ini 

dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti untuk 

pembuatan Berita Acara oleh panitera BPSK. 

Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (a 

third party), suatu pihak luar yang netral (a neutral outsider) terhadap 

sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian 

sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada 

di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. (Yusuf Sofie 

2003: hal 23) 

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya 

menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang 

mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada 

kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri 

sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi 

tergantung pada itikad baik untuk mematuhinya. 

Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan 

penyelesaian sengketa adalah: karena cara pendekatan penyelesaian 

diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi maka pembuktian 

tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan 

cara mediasi berati penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, 

bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak 

ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional. (Ahmadi Miru 

dan Sutarwan Yodo, 2004., hlm. 257) 

3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase 

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

oleh para pihak yang bersengketa.  Dalam mencari penyelesaian 

sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK 

untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. 
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Dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui 

cara arbitrase, pelaksanaannya berbeda dengan cara konsiliasi atau 

mediasi, melalui cara ini Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan 

para pihak yang bersengketa bilamana tidak tercapai kesepakatan. Cara 

persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak 

yang bersengketa perihal peraturan perundang- undangan di bidang 

perlindungan konsumen. Melalui cara ini Keputusan/Kesepakatan dalam 

penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis. 

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena 

keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, 

sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara 

sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke 

pengadilan. Lembaga arbitrase memiliki kelebihan, antara lain: 

a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 

b) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan 

administratif; 

c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini 

mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang 

relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan 

adil; 

d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 

masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; 

e) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak 

dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung 

dapat dilaksanakan.(Rahmad Usman 2002: hal 4-5) 

Walaupun arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir-akhir ini peran 

arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser 

oleh alternative penyelesaian sengketa yang lain, karena: 
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a) Biaya mahal, karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus 

dikeluarkan seperti biaya administrasi, honor arbiter, biaya 

transfortasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli; 

b) Penyelesaian yang lambat, walau banyak sengketa yang dapat 

diselesaikan dalam waktu 60 – 90 hari, namun banyak juga sengketa 

yang memakan waktu yang panjang bahkan bertahun-tahun, apalagi 

jika ada perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase serta 

hukum yang ditetapkan, maka penyelesaiannya akan bertambah 

rumit. 

c. Putusan BPSK  

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, dilakukan dalam bentuk 

kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani. Oleh 

para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk Keputusan BPSK. 

Sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari 

kerja sejak permohonan diterima. Namun demikian, tidak tertutup 

kemungkinan para pihak yang bersengketa mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. terhitung 

sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima para pihak yang bersengketa.  

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi 

dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan 

pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang 

ditanda- tangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil 

penyelesaian konsumen dengan cara arbitrasi dibuat dalam bentuk putusan 

majelis yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan 

majelis adalah putusan BPSK. Putusan BPSK dapat berupa: 

1) Perdamaian; 

2) Gugatan ditolak dan 

3) Gugatan dikabulkan. 

Dalam hal kegiatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan 

kewajiban  yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut 

berupa pemenuhan: 
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1) Ganti rugi; 

2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 

 

Putusan dan Penetapan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau memanfaatkan 

jasa. Dapat berupa pengembalian barang dan / atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan. 

Terkait dengan Eksekusi dan Upaya Hukum, Ketua BPSK 

memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen 

dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang 

bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK. 

Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat 

mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam 

waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK 

dibacakan. Terkait  Sanksi Administratif adalah salah satu tugas pokok 

BPSK yang lebih penting adalah mampu memberikan / menjatuhkan sanksi 

administrative berupa penetapan ganti rugi setinggi-tingginya Rp. 

200.000.000,- (duaratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang telah 

melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Sanksi Pidana, dalam hal penuntutan Pidana dapat 

dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya 

(1).  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 

huruf a,b,c dan huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp. 2000.000.000,- (dua Miliar rupiah). 

(2). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal14, Pasal 16 dan Pasal 17 
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ayat1 huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah). 

(3). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,cacat 

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku 

Persoalan investasi illegal dalam kaitannya dengan bisnis piramida 

antara lain kondisi dan  fenomena dimana kedudukan antara pelaku usaha 

dan konsumen yang tidak seimbang. Konsumen cenderung dijadikan objek 

aktivitas bisnis dari pelaku usaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-

besarya. Dalam bisnis piramid, konsumen akhir (offeror akhir)  akan 

menopang keuntungan dari upline diatasnya. Melalui iklan, promosi dan 

cara penjualan yang bertingkat dan berjenjang ini serta penerapan standar 

baku tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian konsumen pada 

dasarnya terbagi menjadi; (1) kerugian yang diakibatkan oleh perilaku 

penjual yang secara tidak bertanggungjawab merugikan konsumen; dan (2) 

kerugian konsumen yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan pada 

akhirnya dirugikan. (Ahmad Ramli, 2002:14) 

Permaslahan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK antara lain, 

putusanBPSK seringkali tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi. Pada dasarnya 

setiap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) 

harus dapat dijalankan. Oleh karena itu putusan suatu badan peradilan harus 

memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan 

secara paksa oleh alat-alat negara. Permohonan eksekusi dapat dilakukan 

bauk terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatannya, namun UUPK 

tidak menyediakan peraturan lebih rinci terkaut dengan eksekusi tersebut. 

Pelaksanaan putusan arbitrase diserahkan dan menjadi kewenangan penuh 

dari pengadilan negeri yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, dan 

memiliki legitimasi sebagai lembaga pemaksa, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 

57 UUPK tentang ketentuan dan prosedur permohonan eksekusindijelaskan 
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bahwa, putusan majelis (BPSK) dimintakan penetapannya kepada 

Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Terkait dengan investasi 

bodong yang menggunaan sistem piramid dengan semakin tidak sinkron 

antara  ketentuan Pasl 57 UUPK  dan Pasal 42 Kepmenperindag N0. 

350/MPP/12/2001 bahwa pihak yang mengajukan eksekusi adalah BPSK. 

Dengan demikian ada hukum antar wewenang yang menjadikan tidak 

efektifnya penyelesaian sengketa bisnis. 

Permasalahan lain, pada putusan arbitrase BPSK, dengan tidak 

dicantumkannya irah-irah pada putusannya. Hal tersebut menjadi kendala 

dalam pelaksanaan permohonan eksekusi. Hal tersebut terjadi insinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan 

suatu putusan arbitrase darus memuat kepala putusa atau irah-irah “demi 

keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maka Esa”. Ketentuan Pasal 57 

UUPK bertentangan pula dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.14 

Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman.  

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK menjadi kendala ketika 

BPSK harus mengajukan permohonan eksekusi. Sebagai akibat dari 

insinkronisasi antara Pasal 57 UUPK dan Pasal 42 SK Menperindang No. 

350/MPP/Kep/12/2001 terkait dengan ketentuan hukum acara pada 

umumnya, yaitu ketika BPSK harus mengajukan permohonan eksekusi ke 

pengadilan atas putusan yang dihasilkannya, bukan pihak yang 

dimenangkannya. Dalam hal ini BPSK merupakan lembaga yang 

menyelesaikan sengketa konsumen, yang mana memiliki kewajiban untuk 

memutuskan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan 

menetapkan ganti rugi. Oleh karemna itu, kedudukan BPSK harus netral dn 

tidak memihak, sehingga mendudukan secara seimabang anatara konsumen 

dan pelaku usaha. Namun dengan ketentuan tersebut, seolah BPSK memiliki 

keberihakan. BPSK tidak harus mengajukan permohonan eksekusi ke 

Pengadilan atas putusannya sendiri. Oleh karena itu, yang dapat mengajukan 

eksekusi terhadap putusan BPSK adalah konsumen itu sendiri. Adanya 
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kewajiban BPSK untuk mengajukan eksekusi menempatkan kedudukan 

BPSK sebagai badan yang tidak netral dan partial.  

Kelebihan dari penyelesaian sengketa bisnis melalui BPSK sesuai 

dengan cultur hukum masyarakat Indonesia. Budaya tradisioanal 

masyarakat Indonesie lebih cenderung komunal, kekerabatan, harmoni, 

primus inter pare telah mendorong penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui BPSK menjadi 

alternatif yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, karena memiliki 

kelemahan dalam substansi, perlu adanya pembaharuan hukum. Hal lain 

yang harus diperbaharui adalah ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang 

menyatakan bahwa, putusan BPSK bersifat “final dan mengikat”, menjadi 

kehilangan makna dan menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari 

keadilan melalui BPSK, ketiak dihadapkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat 

(2) yang membuka peluang bagi pihak untuk mengajukan keberatan ke 

Pengadilan Negeri, padahal dalam hukum acara perdata maupun dalam 

hukum acara pidana tidak mengenal istilah keberatan.  

Dari persoalan di atas maka penyelesaian sengketa melalui BPSK 

menjadi tidak efektif antara lain disebabkan;  

1) Adanya peluang untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK 

ke Pengadilan Negeri. 

2) Tidak jelasnya tugas dan kewenangan BPSK terkait penyelesaian dan 

putusan terhadap perkara yang diselesaikannya, 

3) Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang sanksi apabila pelaku  

usaha sebagai tergugat tidak memenuhi panggilan. Meskipun telah 

dipanggil secara patut, 

4)  UUPK menugaskan BPSK untuk melakukan pengawasan terhadap 

klausula baku, 

Dari aspek sitem piramid itu sendiri, penyelesaian sengketa tidak efektif 

antara disebabkan:  

a. Orang-orang yang berada sistem piramid sebagai prajurit offeror di dalam 

perusahaan tidak perlu berhubungan langsung dengan peserta dalam sistem 
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bertingkat dan berjenjang, sehingga mereka tidak banyak dikenal oleh peserta 

lainnya, sehingga apabila terjadi wanprestasi, maka orang-orang yang ada di 

dalam perusahaan dapat menghindari diri dari tanggung jawabnya, baik 

secara hukum perdata maupun secara hukum pidana. Dengan demikian sistem 

piramid ini sangat sarat dengan pelanggaran prinsip perlindungan hukum bagi 

peserta. 

b. Tingkat kepercayaan dari masing-masing peserta terhadap investasi ini sangat 

tinggi, karena tehnik pemasaran umumnya melibatkan orang-orang yang 

sangat kenal dan dekat yang memahami kondisi ekonomi dan sosial masing-

masing pesertanya,  sehingga banyak peserta yang hanya mengandalkan 

kepercayaan untuk menitipkan dananya di perusahaan tersebut, tanpa 

memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, dan bukti kepemilikan saham 

perusahan, sehingga pada saat terjadinya persoalan hukum, maka bukti 

terjadinya investasi (perjanjian) akan sulit diperoleh; 

c. Berkaitan dengan tingkat kepercayaan di atas, maka peserta akan sangat 

percaya kepada orang yang merekrutnya, tanpa memperhatikan 

kualitas/tingkat bonafiditas (prospektus) dari perusahaan tersebut, walaupun 

terdapat penjelasan tentang kualitas perusahaan dari peserta yang 

menawarkan dengan maksud untuk menanamkan kepercayaan, tetapi dalam 

praktiknya dia sendiri tidak mengetahui  persis bagaimana kondisi real 

perusahaan tersebut, jangankan kualitas, untuk kedudukan dan profil dari 

perusahaan tersebut juga banyak yang tidak terlalu memperhatikan, karena 

sudah tertanamnya kepercayaan dari nilai kedekatan diantara peserta. Faktor 

lain juga tergiurnya oleh keuntungan yang akan diperoleh dari investasi dan 

tambahan point yang akan didapatkan, sehingga menjadi kemudahan bagi 

perusahaan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, tanpa harus bersusah 

payah mencari dan menawarkannya. Dengan alasan kepercayaan terhadap 

orang yang menawarkan produk tersebut, maka orang-orang yang berada di 

dalam perusahaan atau yang mengelola perusahaan akan sulit untuk 

dijangkau, karena sistem pemasaran yang berjenjang, investor hanya 

mengetahui dan meminta pertanggung jawaban hanya kepada orang-orang 
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yang menawarkan produknya saja, tanpa memahami bahwa mereka juga 

adalah korban dari perusahaan tersebut.  

d. Kesulitan menerapkan pertanggung jawaban terhadap perusahaan, karena 

terkait dengan banyaknya korban yang muncul dan banyaknya pelaku yang 

juga adalah korban, dan tidak saling mengenal satu sama lain, termasuk juga 

tidak terlalu mengenal susunan pengurus dari perusahaan tersebut termasuk 

juga tidak adanya pemahaman dari para investor tentang bentuk, status, 

prospektus dari perusahaan tersebut, sehingga investor (korban) akan sangat 

kesulitan dalam memberikan keterangan tentang profil perusahaan, dan ini 

yang menjadi kesulitan dari aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus 

di atas, termasuk kesulitan di dalam meminta pertanggung jawaban baik 

secara perdata maupun secara pidana. 

e. KUH Perdata yang menjadi ketentuan umum hukum perjanjian sudah tidak  

dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya dalam 

menyelesaiakan persoalan bisnis piramid, maka sengketa bisnis seringkali 

tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu tujuan hukum untuk melindungi 

masyarakat, memberikan kepastian, keadailan dan ketertiban sering 

terabaikan.  

Sengketa binis piramid melibatkan beberapa pihak yang bersengketa dan 

perlu adanya lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa bisnis piamid 

ini. Sehubungan dengan sistem piramid ini ditemukan kegiatannya usahanya 

menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dalam transaksinya sering 

menggunakan fasilitas perbankan dalam lalu lintas kegiatannya usaha, dan sangat 

dimungkinkan berpengaruh besar terhadap kinerja dan persaingannya dengan 

lembaga keuangan resmi, serta akan berpengaruh pada moneteri keuangan negara. 

Apabila penghimpunan dana dari masyarakat yang illegal dibiarkan maka tidak 

muntahil lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan akan terhambat 

kinerjanya, masyarakat akan beralih ke binis piramid yang illegal. Sementara 

kerugian masyarakat akibat dari investasi bisnis piramid yang tidak fair semakin 

banyak dan besar.  
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Efektivitas berjalannya penyelesaian sengketa tidak terlepas dari 3 (tiga) hal 

yaitu, (1) substansi hukum; (2) penegakkan hukum (law inforcement); dan (3) 

budaya hukum (law culture) sebagaimana Friedmann menyebutnya dengan 

sistem hukum. Dari hasil penelitian, penyelesaian sengketa bisnis pada investasi 

piramid ini lebih mengarah pada penyelesaian secara pidana, dan lembaga akhir 

dari penyelesaiannya litigasi, yaitu peradilan umum, sedangkan lembaga lain 

yang terkait masih belum concern untuk turut rempuk menangani kasus yang 

timbul. Terkesan masih saling membiarkan, dan menyatakan bukan 

kewenangannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai untuk 

memberikan kepastian hukum, perlindungan yang adil, dan tujuan hukum 

ketertiban dan kemansfaat/kesejahteraan menjadi terabaikan. Kelemahan dari 

sistem pertanggung jawaban, karena berkaitan dengan subjek pelaku yang 

berjenjang (pertanggung jawaban perdata dan pidana), jumlah korban atau 

peserta yang sangat banyak dan berjenjang, sehingga tidak jelas siapa pengurus 

aktif dan siapa pengurus pasif, sedangkan kelemahan perlindungan hukum bagi 

peserta investasi, karena  berkaitan dengan Undang-undang di Indonesia untuk 

mengakomodir sistem investasi bisnis piramid tersebut; berkaitan dengan 

lemahnya model perjanjian yang dilakukan, kelemahan dari sertifikat/bukti 

otentik kepemilikan  investaisi berjenjang, serta kelemahan dari pengetahuan 

hukum dan kesadaran hukum masyarakatnya, 

 

4. Problem Solving Penerapan Model Tanggungjawab Konvergensi Untuk 

Pada Investasi Bisnis Piramid 

Persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat banyak mengalami 

perkembangan, yaitu tidak hanya satu persoalan hukum yang menimbulkan satu 

akibat hukum, tetapi sekarang ini banyak persoalan hukum yang menimbulkan 

banyak akibat hukum, sehingga harus diselesaikan dengan menggunakan berbagai 

model penyelesaian hukum, salah satunya adalah persoalan yang terkait dengan 

investasi bisnis dengan model piramid. 

Inti dari penggunaan berbagai model penyelesaian hukum terhadap 

kasus investasi bisnis dengan model piramid adalah diharapkan akan 
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munculnya beban tanggung jawab dari semua pihak, yaitu dari offeror 

sebagai pelaku yang didalamnya juga sebagai korban, dan beban tanggung 

jawab dari offeree sebagai korban yang juga memiliki peranan terhadap 

munculnya perbuatan pidana tersebut, disamping juga yang tidak kalah 

penting dan paling utama adalah beban tanggung jawab diserahkan juga 

kepada pelaku usaha investasi yang telah merekrut dan membuka bisnis 

dengan merepakan pola pemasaran dan pengumpulan dana dengan model 

piramid. 

Disamping diharapkan dapat menumbuhkan tanggung jawab diantara 

mereka,  tetapi juga yang tidak kalah penting adalah ditumbuhkannya 

tanggung jawab pemerintah dalam mengeluarkan ijin dan memberikan 

pengawasan terhadap masuk nya pelaku bisnis ke Indonesia, disamping juga 

pola pergerakan pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ternyata diperoleh kesimpulan 

bahwa banyak pelaku bisnis, yaitu offeror, offeree yang tidak mengerti 

kedudukan hukum mereka di dalam peruhasaan tersebut, disamping tidak 

paham tentang kondisi dan status badan hukum perusahaan, termasuk 

prospektus perusahaan. Umumnya mereka hanya memperhatikan dana yang 

diinvestasikan dan keuntungan yang akan diraih apabila dia memasukan 

sejumlah dana ke perusahaan tersebut. Disamping itu dalam beberapa kasus 

banyak terjadi bahwa offeror pada saat merekrut offeree tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kondisi perusahaan dan bonafitasnya 

perusahaan, sehingga pada saat offeree mempersoalkan prospek investasi ke 

depan, umumnya mereka tidak paham dan tidak mengerti bagaimana kondisi 

dan keberadaan perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak paham 

kedudukan hukum termasuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh 

mereka. Di dalam praktiknya offeror sering menggunakan penyalahgunaan 

keadaan dari offeree, yaitu dengan memberikan pengaruh kuat disaat offeree 

secara psikologis sedang membutuhkan dana yang sangat besar. 

a. Langkah Hukum Melalui Jalur Convergensi Hukum,  



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

139 

 

Selain upaya yang dilakukan dengan menggunakan langkah hukum 

perdata atau mengguakan langkah hukum pidana secara sendiri-sendiri, 

maka dalam menyelesaikan persoalan hukum bisnis piramid ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan upaya hukum melalui jalur convergensi 

hukum, yaitu dengan cara menggabungkan langkah hukum melalui jalur 

hukum perdata sekaligus juga menggunakan langkah hukum melalui 

jalur pidana, sehingga kedua-duanya dilakukan dalam waktu yang 

bersamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 98 

sampai dengan Pasal 101 KUHAP jo. Pasal 30 Undang-undang No 21 

Tahun 2011 Tentang Otorita Jasa Keuangan. 

Di dalam bukunya Andi Hamzah dijelaskan, bahwa ketentuan 

tentang ganti kerugian kepada pihak ke-3 dalam hal penggabungan 

gugatan ganti kerugian dapat dilakukan dengan alasan : (Andi Hamzah, 

1993, Hlm.244) 

1) Pasal 98 KUHAP mengatakan “...menimbulkan kerugian bagi 

orang lain...” kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal itu 

bahwa yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk 

kerugian pihak korban, jadi korban delik bukan satu-satunya 

“orang lain” itu, tidak limitatif pada korban delik saja;  

2) Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata 

berlaku bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak 

menentukan lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas 

ruang lingkupnya, jadi semua pihak yang merasa dirugikan oleh 

pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.  

Sedangkan di dalam Pasal 30 UU No. 20 Tahun 2011 dijelaskan di 

dalam: 

Ayat (1), Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK 

berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi ; 

1) Memerintahkan/atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga 

jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang 

dirugikan oleh lembaga jasa keuangan; 
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2) Mengajukan gugatan : 1). Untuk memperoleh kembali harta 

kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan 

kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang 

menyebabkan kerugian dimaksud, maupun di bawah penguasaan 

pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 2). Untuk memperoleh 

bentuk kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada 

konsumen dan/atau lembaga jasa keungan sebagai akibat dari 

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

Ayat (2), Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak 

yang dirugikan. 

Pasal 31, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang 

perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK. 

Berdasarkan Pasal 30 jo Pasal 31 UU OJK, maka OJK telah 

mengeluarkan ketentuan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan 

bagi konsumen dan masyarakat, yaitu dalam bentuk Peraturan OJK No. 

1/POJK.07/2013, sehingga apabila melihat dari ketentuan di atas, maka 

upaya penyelesaian perkara sengketa bisnis piramid dapat diselesaikan 

secara maksimal, tetapi kekurangannya adalah tidak dilaksanakannya 

tahap penyelesaian dengan menggunakan konsep konvergensi, padahal 

ketentuan di Indonesia sangat memadai untuk menggunakan model 

konvergensi tersebut, sehingga model tanggung jawab konvergensi ini 

merupakan solusi yang responsif guna memenuhi kebutuhan 

penyelesaian sengketa bisnis piramid. 

Berdasarkan model konvergensi yang ditawarkan oleh peneliti di 

atas, maka tahapan yang dapat dilakukan oleh offeree sebagai korban 

atau offeror yang juga sebagai korban dapat mengajukan gugatan perdata 

dengan cara menggabungkan dengan perkara pidana dan gugatan hukum 

ekonomi dalam satu pengajuan, dan berdasarkan Pasal 98 jo Pasal 101 

KUHAP, maka persoalan di atas dapat dilakukan pelaporan ke 



Laporan Penelitian  Produk Terapan-Tanggungjawab Konvergensi Pada Bisnis Piramid せすず7 

 

141 

 

Penyelidik/penyidik (Kepolisian) dengan dugaan adanya perbuatan yang 

diduga sebagai tindak pidana di bidang investasi, atau juga dapat 

melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan dugaan adanya 

perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh offeror 

terhadap offeree. Apabila tahap di atas telah dilakukan, maka penyidik 

dapat melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri untuk dapat 

diajukan perkara diatas dalam satu berkas pengajuan, sehingga 

diharapkan dengan dilakukanya penggabungan perkara tersebut maka 

diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam upaya penyelesian 

perkara bisnis piramid., tetapi pengajuan gugatan ganti kerugian di dalam 

hukum perdata yang digabungkan ke dalam perkara hukum pidana dapat 

dilakukan dengan pembatasan apabila penuntut umum belum 

mengajukan tuntutan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) 

KUHAP, yang mengatakan bahwa : “Jika penuntut umum tidak hadir, 

maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum 

hakim menjatuhkan putusannya.”    

Upaya  penggabungkan perkara di atas tidak terlepas dari persoalan 

hukum yang terjadi di dalam kasus bisnis piramid, hal ini dikarenakan 

persoalan hukum investasi berangkat dari persoalan hukum perdata yaitu 

hukum perjanjian, tetapi di dalam beberapa kasus yang diteliti, ternyata 

di dalam perkembanganya menimbulkan persoalan hukum yang bukan 

hanya diselesiakan melalui jalur hukum acara perdata tetapi juga melalui 

jalur hukum acara pidana, sehingga diharapkan dengan menggunakan 

konsep penyelesaian convergensi hukum. 

b. Bentuk Tanggungjawab konvergensi Offeror Terhadap Offeree Sebagai 

Upaya Penyelesaian Kasus Bisnis Piramid 

Berdasarkan bentuk-bentuk pemasaran yang dilakukan dalam sistem 

bisnis piramid yang menimbulkan persoalan dan pelanggaran baik 

pelanggaran yang berkaitan dengan hukum perdata maupun berkaitan 

dengan hukum pidana (mengarah pada kejahatan korporasi) di dalam 

praktinya, maka di dalam hukum pidana terdapat sistem pertanggung 
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jawaban bagi kejahatan korporasi dapat diterapkan kepada bentuk 

Pertangung Jawaban Pidana Dari Perusahaan. 

Perusahaan sebagai pelaku usaha pada dasarnya harus mengetahui 

dan memahami kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya, hal ini karena 

pada dasarnya kegiatan yang dilakukan perusahaan memiliki 

kepentingan, tujuan dan maksud bagi perusahaan, dan seorang pegawai 

pada saat melakukan kegiatan umumnya adalah atas nama perusahaan 

atau mewakili perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas dari 

perusahaan, termasuk pada saat pegawainya melakukan tugas 

menawarkan suatu produk. 

Pada saat suatu perusahaan sebagai pelaku usaha/bisnis melaksanaan 

tugasnya dalam menawarkan atau menarik konsumen, maka harus 

memperhatikan berbagai aspek, terutama kegiatan yang bertujuan untuk 

menarik konsumen, seperti membentuk citra sebagai pembentuk kualitas 

pada produk, selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab 

terhadap konsumen, seperti: 

1) Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi 

habis; 

2) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas; 

3) Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang 

akan dijual; 

4) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 

Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk 

yang dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak tersendiri bagi 

konsumen. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang 

memuaskan dan hasil produk yang berkualitas dapat diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen. (greenvanda.blogspot.com, diunduh tgl. 

20 agustus 2015). Tetapi persoalannya adalah, pada saat sekarang ini, 

banyak perusahaan dalam memasarkan suatu produk atau jasanya tidak 

menggunakan tenaga pemasaran yang langsung disediakan oleh 

perusahaan, tetapi banyak yang menggunakan tenaga pemasaran dalam 
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bentuk tehnik piramid atau berjenjang, sehingga dampak dari 

permasalahan di atas adalah perusahaan akan sangat sulit untuk 

dijangkau atau diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat 

persoalan hukum dari perbuatan tenaga pemasaran yang dilakukan, baik 

secara hukum perdata, secara hukum pidana maupun secara hukum 

ekonomi. 

Menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang 

dilakukan menjadi sangat penting, karena akan berkaitan dengan sanksi 

yang akan dikenakan, baik sanksi perdata, sanksi pidana atau sanksi 

ekonomi. Konsekuensi dari persoalan pertanggung jawaban perusahaan 

dengan sistem pemasaran piramid adalah perusahaan disatu sisi harus 

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh 

pegawainya tanpa kecuali, karena seluruh kegiatan pegawai selalu 

mengatasnamakan perusahaan walaupun kemungkinan apa yang 

dilakukan pegawai sebetulnya tidak ada hubungannya dengan 

kepentingan perusahaan, seperti di dalam kasus investasi dengan sistem 

piramid, pemasaran yang dilakukan oleh offeror sebagai investor 

perusahaan disamping sebagai investor dari suatu perusahaan investasi 

tetapi juga sebagai tenaga pemasaran dari perusahaan tersebut karena dari 

kegiatan sebagai offeror dia juga mendapatkan laba dalam bentuk point 

yang akan diakumulasikan ke dalam investasinya sendiri, dan setiap 

pemasaran yang dilakukan oleh offeror selalu mengatasnamakan 

perusahaan.  

Sistem pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada 

perusahaan adalah dapat menggunakan sistem pertanggungjawaban 

vicarious (petanggungjawaban yang diwakilkan), pertanggungjawaban 

ini dapat dibebankan langsung kepada korporasi, atau dapat dibebankan 

secara bersama-sama kepada pengurus dan kepada korporasinya. Inti dari 

sistem pertanggungjawaban pidana vicarious adalah korporasi, tetapi 

secara praktis korporasi tidak bisa dihadapkan ke pengadilan, oleh karena 

itu biasanya pertanggungjawaban diwakilkan oleh pengurus, dan 
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pengurus yang harus dihadapkan ke pengadilan adalah pengurus yang 

berwenang mewakili perusahaan berdasarkan ketentuan yang diatur di 

dalam hukum perdata.  Persoalan dader untuk pertanggung jawaban 

pidana di dalam korporasi selalu mengacu kepada ketentuan di dalam 

hukum perdata. 

Persoalan yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban 

pidana dengan sistem piramid adalah masing-masing peserta korporasi 

tidak mengenal secara langsung pengurus dari korporasi, termasuk 

profile dari korporasinya sendiri, hal ini karena pengurus di dalam sistem 

pemasaran berjenjang adalah peserta dari korporasinya sendiri. 

Pada saat seorang offeror melakukan perbuatan yang melanggar 

ketentuan perusahaan, maka akan menjadi sulit untuk meminta 

pertanggujawaban pidana kepada perusahaan berdasarkan ketentuan 

hukum perdata, karena tidak jelas bentuk kepengurusan yang ditunjuk 

oleh perusahaan yang mewakili perusahaan untuk bertanggungjawaban 

terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaannya atau atas nama 

perusahaan, tetapi akan berbeda dengan sistem pertanggungjawaban 

pidana, maka apabila offeror melakukan perbuatan atas nama perusahaan 

dan untuk kepentingan perusahaan, maka yang dapat diminta 

pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan yang bersangkutan, hal 

ini dikarenakan offeror melakukan perbuatan dengan mengacu kepada 

sistem piramid adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari 

perusahaan. Dengan sistem pemasaran piramid, perusahaan tidak hanya 

memikirkan dan menghitung keuntungan yang didapat dengan sistem di 

atas. 

c.  Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Offeror Terhadap Offeree 

Pada dasarnya terdapat upaya dalam mencegah secara dini terjadinya 

corporate crime yaitu dengan cara menegakkan prinsip good corporate 

governance dalam perusahaan tersebut, karena menurut Munir Fuadi, 

dengan berlakunya prinsip good corporate governance dalam perusahaan, 

maka kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 
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perusahaan, apalagi jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran 

hukum pidana.  masih menurut Munir, bahwa dengan fungsi pengawasan 

yang berjalan dengan baik dalam suatu sistem good coporate governance, 

maka setiap kecenderunan terhadap pelanggaran hukum apalagi pelanggaran 

hukum pidana yang dilakukan oleh pengurus perseroan akan dengan mudah 

terdeteksi. Penerapan prinsip good corporate governance sebenarnya sudah 

harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah 

(BUMN) maupun perusahaan swasta, atau perusahaan dari luar negeri 

ataupun perusahaan dalam negeri, baik perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa maupun perusahaan yang bergerak di bidang produk. 

Prinsip di dalam good corporate governance sangat erat kaitannya 

dengan perbuatan (perilaku) pelaku usaha, hal ini karena akan berimbas 

pada tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh perusahaan tersebut, 

walaupun pada kenyataannya antara perbuatan (perilaku) pelaku usaha 

dengan tanggung jawab sering tidak selaras, sebagai gambaran adalah 

terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha yang menggunakan 

sistem pemasaran piramid, sering terjadi bahwa pelaku usaha hanya 

memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat hukum dan 

mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance, sehingga 

persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan 

menjadi tidak jelas, sehingga mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang 

melepaskan tanggung jawabnya terhadap perbuatan yang dilakukan. 

Di dalam kegiatan usaha, pada saat memasarkan sebuah produk maka 

harus ada perjanjian terlebih dahulu. Pada saat perjanjian itu dilakukan 

maka kedua belah pihak harus tunduk dan memenuhi persyaratan yang telah 

diatur di dalam undang-undang agar perjanjian menjadi sah, baik syarat 

objektif maupun syarat subjektif , pada saat seluruh syarat dipenuhi maka 

yang tidak kalah penting dari suatu perjanjian adalah pemahaman dan 

persetujuan atas seluruh informasi apapun tentang perusahaan yang 

diperoleh oleh seorang offeree dari offeror, apalagi sistem pemasaran yang 

dilakukan tidak langsung dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di 
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dalam perusahaan tersebut atau divisi pemasaran perusahaan tersebut, tetapi 

diserahkan kepada offeree lain yang tidak menjadi bagian dari divisi 

perusahaan, dengan sistem ini seorang offeree memiliki harapan adanya 

keuntungan yang diperoleh apabila dia (offeror) dapat merekrut offeree lain, 

sehingga dengan sistem pemasaran demikian disatu sisi terdapat keuntungan 

yang diperoleh oleh offeror maupun perusahaan, tetapi di sisi lain akan 

sangat riskan informasi penting tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

perusahaan yang diberikan menjadi tidak jelas dan tidak benar, baik 

informasi tentang produk, informasi tentang bonafit (kesehatan perusahaan), 

maupun informasi tentang keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung 

oleh offeree dari kegiatan perusahaan, sehingga kredibilitas dan nama baik 

perusahaan menjadi persoalan, disamping juga arah dan proses perusahaan 

menjadi tidak terlihat. 

Dampak yang muncul dari sistem pemasaran seperti ini adalah tidak 

jelasnya informasi yang didapat tentang bisnis tersebut, karena offeror 

sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaan tersebut 

dan dalam praktiknya lebih cenderung membujuk offeree untuk mau 

menginvestasikan uangnya dengan asumi lebih kepada mendapatkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dan mau menanggung 

resiko apabila terjadi persoalan di dalam perusahaan, karena lebih 

cenderung bahwa si offeror juga menganggap dirinya sebagai korban karena 

dia juga adalah offeree. Kekhawatiran dari informasi dan pengetahuan yang 

tidak memadai yang dimiliki oleh offeror adalah dipenuhinya unsur-unsur 

perbuatan curang menurut KUHP atau istilah lainnya adalah penipuan, hal 

ini karena dalam praktiknya ternyata offeror lebih banyak membujuk 

dengan iming-iming keuntungan yang besar supaya offeree menyerahkan 

sejumlah uang atau dana untuk diinvestasikan ke sebuah perusahaan, tanpa 

menjelaskan dengan tepat syarat-syarat di dalam pemasaran suatu produk 

atau jasa berdasarkan undang-undang, resiko yang akan muncul di dalam 

kegiatan perusahaan, atau dalam arti offeror tidak menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, sehingga 

berdasarkan praktik yang terjadi seperti di atas, maka terdapat alasan untuk 

dikategorikan sebagai perbuatan penipuan, hal ini karena di dalam Pasal 378 

KUHP terlihat tentang unsur-unsur perbuatan curang yang dapat dipenuhi, 

yaitu : 

1. Adanya maksud 

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 

3. Secara melawan hukum; 

4. Memakai nama palsu atau martabat palsu; 

5. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; 

6. Menggerakan orang lain; 

7. Menyerahkan barang sesuatu kepadanya; 

8. Supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.  

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, 

maka offeror dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana 

(pertanggungjawaban individual), tanpa harus dihubungkan dengan 

perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat investasinya. 

1. Kelemahan dari sistem pertanggung jawaban, karena berkaitan dengan 

subjek pelaku yang berjenjang (pertanggung jawaban perdata dan 

pidana), jumlah korban atau peserta yang sangat banyak dan berjenjang, 

sehingga tidak jelas siapa pengurus aktif dan siapa pengurus pasif; 

2. Kelemahan perlindungan hukum bagi peserta investasi, karena : 

a. Berkaitan dengan undang-undang di Indonesia tentang model 

investasi tsb; 

b. Berkaitan dengan lemahnya model perjanjian yang dilakukan; 

c. Kelemahan dari sertifikat/bukti otentik kepemilikan saham (investasi 

berjenjang) 
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d. Mediasi Penal Sebagai Upaya Mengaktualkan Bentuk Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku. 

Di beberapa negara mediasi penal mulai diterapkan dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pidana, walaupun penerapan mediasi penal 

masih terbatas, salah satu batasanya adalah apabila perbuatannya tidak 

dipidana dengan pidana di atas 5 tahun penjara, atau perbuatannya tidak 

menimbulkan matinya korban. 

Negara-negara yang sudah menerapkan model ini salah satunya adalah 

negara Belgia, yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Mediasi Penal, 

di negara Austria, yang diatur dalam Amandemen KUHAP 1999, di negara 

Jerman, diatur dalam OVA (Offender-Victim Arrengement) Tahun 1990, 

dan di negara Perancis dengan amandemen KUHAP (CCP-Code of 

Criminal Proccedur), dan beberapa negara lainya.  

Apabila melihat model yang diterapkan di beberapa negara, maka 

alasan dan dasar diterapkanya mediasi penal adalah : 

1) Terkait dengan pemahaman yang terjadi dalam praktik, bahwa banyak 

tindak pidana yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan 

pelanggaran norma dan perbuatan yang sangat tercela, tetapi juga 

sangat merugikan korban, khususnya yang terkait dengan kerugian 

secara finansial atau kerugian lainya (vermogen delicten, delik 

kesusilaan dan delik terhadap tubuh), dan kerugian yang diderita korban 

sangat kental dirasakan. 

2) Terkait dengan sistem peradilan yang sekarang berjalan, sangat kaku 

dan panjang, sehingga menghabiskan waktu, biaya dan tenaga yang 

banyak, baik di pihak negara, pihak korban maupun pihak pelaku 

sendiri. 

3) Terkait dengan beban negara yang tidak sedikit, mengingat dengan 

diterapkannya sistem retributive justice, maka penghukuman 

merupakan sesuatu yang harus dijatuhkan apabila perbuatanya terbukti 

sebagai tindak pidana dan pelaku sebagai orang yang bersalah, 
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disamping konsentrasi peradilan hanya ditujukan kepada pelaku 

(offender) dengan mengesampingan kepentingan perlindungan bagi si 

korban, sehingga penghukuman menjadi upaya yang harus diterapkan 

agar pelaku jera tanpa memperhatikan apakah penghukuman itu 

bermanfaat bagi korban atau tidak. 

4) Disamping itu juga beban yang tidak sedikit yang harus ditanggung 

oleh negara adalah terkait dengan biaya dan pengamanan yang harus 

dilakukan selama menjalani hukuman, karena jumlah terpidana yang 

ada di lapas tidak sedikit (sebagian besar lapas over capacity) dengan 

berbagai jenis hukuman dan berbagai jenis pelaku, yang memerlukan 

anggaran negara yang sangat besar untuk mengurusnya.  

5)  Melihat pada beberapa kriteria sebagai alasan dan dasar dibentuknya 

model mediasi penal, maka hukum pidana Indonesia sudah mulai 

mengarah kesana, hal ini sebagai upaya untuk memposisikan 

kepentingan korban di dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan yang 

merasakan langsung akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku 

adalah korban, disamping juga sebagai upaya mengurangi beban negara 

yang semakin berat terutama terkait dengan pelaksanaan pidana. 

Menurut Barda Nawawi Arief, mediasi penal dimungkinkan dalam kasus : 

1) tindak pidana anak; 

2) tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang 

diancam pidana penjara maksimum tertentu); 

3) tindak pidana dengan kekerasan (violent crime); 

4) kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence).  

5) kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.  

 

e. Analisis Model Mediasi Penal Di Dalam Kasus Investasi Piramida Sebagai 

Bentuk Convergensi Pertanggungjawaban Pidana. 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil yang diperoleh dari 

penelitian, maka perlu adanya pembaharuan hukum, sehingga  hukum 

perjanjian nasional Indonesia lebih komprehensif dan memenuhi kebutuhan 
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masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat dalam skala regional, 

nasional, dan internasional. Sebab, transaksi dan investasi tidak hanya 

melibatkan masyarakat  Indonesia tetapi juga sudah melintas batas wilayah 

internasional.  

Makna yang terkandung dari pembaharuan hukum secara komprehensif 

adalah sistem hukum itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan  Friedman 

(Lawrence M Friedman, 1994: 80), sistem hukum terdiri atas struktur 

hukum (structure), substansi/materi hukum (substance), dan budaya hukum 

(legal culture). Dengan demikian  pembaharuan hukum adalah 

pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan, holistik dan  terintegratif. 

Upaya yang harus  dilakukan  dalam rangka pembaharuan hukum 

perikatan Nasional terkait prinsip penyealahgunaan keadaan  (undue 

influence) pada investasi bisnis piramid, maka perlu dipertimbangkan hal-

hal berikut: 

1) Memasukkan  ketentuan penawaran dan penerimaan  dalam ketentuan 

sahnya kesepakatan 

2) Memasukan ketentuan undue influence dalam pranata hukum 

perjanjian 

3) Mengkontruksikan tanggungjawab konvergen kedalam hukum 

kontralk 

4) Mengawasi dan membentuk perangkat dan lembaga terkait bisnis 

piramid. Selain memasukan sistem piramid dan rambu-rambu hukum  

dalam legislasi, juga struktur penegakan hukum yang jelas dan tegas 

siapa yang  menagwasi dan menangani kasus hukum investasi bisnis 

dengan sistem pemasaran piramid, serta pemberdayaan kesadaran 

hukum masyarakat melalui program-program sosialisasi dan 

penyuluhan hukum.   

5) OJK membuat rancangan akademik dengan tim fakultas hukum dalam 

rangka memberikan masukan terhadap pembaharuan legislasi. 
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6) Dalam menangani kasus hukum investasi bisnis piramid yang telah 

menimbulkan banyak kerugian dan perselihan maka perlu dibuat buku 

panduan penyelesaian sengketa investasi bisnis piramid 

Perubahan hukum ini memiliki arti yang positif dalam rangka menciptakan 

hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum 

masyarakat. Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk merombak struktur 

hukum lama yang umumnya dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif. 

Sedangkan pada pihak lain, pembaharuan hukum dilaksanakan dalam kerangka 

atau upaya memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat.  

Saat ini di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah 

tidak up to date namun tetap dipertahankan, dalam rangka menyonsong era 

mendatang jelas peraturan-peraturan hukum tersebut memerlukan revisi dan 

jika perlu diubah total dengan materi yang mencerminkan gejala dan fenomena 

masyarakat saat ini. Proses perubahan atau pembaharuan hukum yang 

berlangsung di Indonesia seharusnya dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah 

normatif dan atau sesuai dengan nilai- nilai hukum dalam masyarakat. Fungsi 

hukum tidak semata-mata sebagai alat kontrol sosial (social control), tetapi 

juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa atau pembaharuan sosial. 

 

BAB 6.  RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Konsentrasi penelitian tahap kedua difokuskan untuk mengadaptasikan atau 

mengaplikasikan  model convergensi tanggung jawab hukum pada sistem 

investasi bisnis piramid dan sekaligus memberikan fondasi kebijakan di dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) khususnya bagi Satgas OJK dan Satgas Waspada Investasi dan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mengatur kewenangan kedua 

lembaga di dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa bisnis piramid yang 

banyak merugikan masyarakat, baik masyarakat sebagai offeror maupun sebagai 

offeree. 

Konsentrasi penelitian tahap ke-satu lebih kepada memformulasikan model 

convergensi tanggung jawab hukum, dan konsep ini dimaksudkan sebagai upaya 
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untuk memberikan solusi di dalam penyelesaian sengketa bisnis piramid yang 

mendasarkan hasil temuan di lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa selama 

ini penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem litigasi atau sistem non 

litigasi yang konvensional tidak menumbuhkembangkan kesadaran tanggung 

jawab hukum dari offeror maupun offeree, sehingga kami membuat suatu konsep 

baru yang bertujuan menumbuhkan kesadaran tanggung jawab masing-masing 

pelaku usaha, baik offeror maupun offeree termasuk perusahaan investasi, yaitu 

dengan model convergensi tanggung jawab hukum baik secara hukum pidana, 

hukum perdata, maupun hukum ekonomi. 

  Model konvergensi tanggungjawab hukum ini diharapkan dapat 

mendobrak paradigma klasik yang memungkinkan offeror pada investasi bisnis 

piramida dapat mengelak dari jerat hukum dan bebas dari tanggungjawabnya. 

Hasil penelitian pertama menjadi kajian hukum dan referensi untuk memperbaiki 

kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dalam menjalankan kewenangan dan perananannya. Penelitian 

kedua ini akan mengaplikasikan model konvergensi tanggungjawab hukum ini 

yang dituangkan kedalam bentuk draft naskah akademik sebagai rekomendasi 

terhadap peraturan perundang-undangan sebagai upaya pembaharuan hukum 

perjanjian nasional. Pembaharuan terhadap model tanggungjawab hukum offeror 

pada sistem investasi bisnis piramid ini sangat penting, mengingat KUH Perdata 

yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak lagi dapat menjangkau sistem  

investasi bisnis di Indonesia. Sementara faktor ekstenal dengan diberlakukannya 

WTO, AEC, dan konvensi internasional telah mempengaruhi praktik investasi 

bisnis di Indonesia pada khususnya, dan pada umumnya mempengaruhi hukum 

perjanjian nasional. Sehingga dengan dibukanya praktik investasi bisnis di 

Indonesia melalui konvensi Internasional, maka hukum nasional kita harus 

melakukan perubahan dan pembaharuan hukum, yaitu melalui sinkronisasi dan 

harmonisasi hukum maka sangat diperlukan. Pembaharuan terhadap model 

tanggungjawaban hukum offeror  diharapkan memunculkan paradigma hukum 

yang responsif dalam rangka pembentukan hukum perjanjian nasional.  
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Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis 

normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku yang 

berkaitan dengan kewenangan lembaga-lembaga OJK dan BPSK di dalam 

pengawasan dan penyelesaian sengketa bisnis piramid. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu meliputi hukum perdata dan 

hukum pidana serta hukum ekonomi, serta dianalisis secara yuridis kualitatif, 

yaitu dengan mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia melalui peraturan 

perundang undangan yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap 

investor dan tanggungjawab hukum pada investasi bisnis yang melibatkan dana 

masyarakat, sehingga data yang diperoleh dari hasil  penelitian pertama melalui 

data primer maupun data sekunder yang dijadikan data utama akan diolah dengan 

menggunakan metode yuridis kualitatif.  

Penelitian tahap pertama telah  menghasilkan panduan mediasi sengketa 

investasi bisnis piramid, pada penelitian tahap ke-dua ini kemudian akan 

diaplikasikan dalam bentuk luaran berupa draft naskah akademik sebagai 

rekomendasi  dalam rangka pembaharuan hukum perjanjian nasional umumnya, 

khususnya ketentuan investasi bisnis dengan menerapkan model konvergensi 

tanggungjawab hukum, sehingga diharapkan dengan diformulasikannya naskah 

akademik untuk peraturan yang berlaku bagi OJK maupun yang berlaku bagi 

BPSK, maka offeror maupun offeree tidak akan lagi dapat mengelak dan 

melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, dan diharapkan juga bahwa lembaga 

OJK maupun lembaga BPSK memiliki kewenangan yang luas untuk  dapat 

mengawasi dan menyelesaikan kasus sengketa bisnis piramid. Dan diharapkan 

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang menginvestasikan dananya 

dapat tercapai melalui pembaharuan hukum perjanjian Indonesia. 

 

BAB. 7 . KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Dari cara dan prosedur offeror melakukan rekrutmen sistem piramid 

sarat menimbulkan sengketa bisnis. Sumber sengketa antara lain 

pelanggaran prinsip  utmost good fait  atas komunikasi dan informasi 
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yang menyesatkan, mengandung penipuan, bisnisnya diinformasikan 

tidak real lebih kepada penjualan informasi yang mengandung unsur 

penipuan, masisyir dan gharar, namun bisnis dikemas sebagai bisnis 

syariah. Sumber sengketa lainnya yaitu, penyalahgunaan keadaan 

(undue influence); wanprestasi, perbuatan melawan hukum, delik 

penipuan, pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan, kejahatan 

korporasi. Kedudukan ganda dari offeror  dan offeree dalam pola 

hubungan hukum sistem piramid yang kompleks. Dalam sistem piramid 

posisi offeror adalah juga sebagai offerre, sehingga masing-masing 

selalu memposisikan sebagai korban, padahal pada saat (rekrutmen) 

akan dilakukannya perjanjian  investasi (pra kesepakatan) offeror selalu 

berusaha mengajak offeree untuk mengikuti investasi ini dengan 

berbagai upaya. Target rekrutmen dari offeror mengesampingkan 

hakikat sahnya kesepakatan dalam tahap penawaran dan penerimaan. 

Upaya rekrutmen ketika dilakukan penawaran banyak mengandung 

unsur kekeliruan, paksaan secara psikologis dan finansial, yang juga 

dapat dikategorikan upaya-upaya penipuan, sehingga dapat 

dikategorikan penyalahgunaan keadaan (undue influence) dan berimbas 

pada persoalan cacat kesepakatan. 

2. Hubungan hukum akibat dari investasi bertingkat dan berjenjang yang 

rumit menimbulkan konsekensi hubungan hukum yang multi kompleks 

dan meluas, yang didasarkan pada perjanjian pada umumnya dan 

perjanjian keagenana/pemberian kuasa. tanggung jawab atas pemberian 

informasi  yang menyesatkan digunakan pendekatan prinsip utmost 

goodfait dan solusinya bersadarkan prinsip indemnitas dan best effort. 

tanggungjawab atas tindakan penyalahgunaan keadaan (undue 

influence)  jika menyebabkan cacat kesepakatan maka beraskibat 

perjanjian dapat dibatalkan. apabila perbuatan undue influence 

mengadung unsur penipuan terkait objek, misalnya dinyatakan riil 

padalah tidak riil, misalnya penjualan informasi berantai tanpa objek 

perjanjian, penjualan investasi maka berakibat perjanjian batal demi 
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hukum.  tanggungjawab atas terjadinya wanprestasi  olusinya 

pemenuhan tututan wanprestasi. Tanggungjawab Offeror sebagai Agen 

dan Principal Berdasarkan pendekatan Pemberian kuasa (teori Agency). 

Tanggungjawab Atas Perbuatan Melawan Hukum dari Offeror 

menggunakan pendekatan pembayaran ganti rugi dan tanggungjawab 

terdekat. Selain itu tanggungajwab Atas Perbuatan Melawan Hukum 

dari Perusahaan yang berkedudukan sebagai offeror, dan 

Tanggungjawab Direksi sebagai Organ Penggngelola Perusahaan 

didasarlan pada pendekatan tanggungjawab berdasarkan prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance- GCG). 

Sehubungan rumitnya kasus yang timbul dari investasi bisnis piramid 

ini maka perlu pendekatan tanggungajwab konvergensi. 

Tidak dibangunnya pondasi tanggung jawab offeror (sebagai perekrut) 

atas informasi dan komunikasi ketika tahap penawaran, tahap 

kesepakatan, tahap pelaksanaan perjanjian dan pasca perjanjjian. 

Kebayakan Offeror tidak memahami seluk beluk kegiatan usaha, objek 

atau bidang usaha, dan profil serta prospek perusahaan (pelaku usaha). 

Keberanian offeror dengan pengetahuan yang terbatas tersebut dan 

melakukan penawaran menimbulkan akibat hukum cacatnya 

kesepakatan, pelanggaran prinsip utmost good fait, terjadinya 

penyalahgunaan keadaan (undue influence), perbuatan melawan hukum, 

objek yang perjanjikan tidak dapat ditentukan, pergeseran kegiatan 

usaha, wanprestasi dan tindak pidana korporasi. Akibat hukum tersebut 

menjadi sumber sengketa,  sehingga pada akhirnya setelah perjanjian itu 

dilaksanakan muncul persoalan yaitu perbuatan melawan hukum dan 

banyak kasus yang akhirnya beralih menjadi tindak pidana. 

3. Masih belum efektifnya penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan 

baik secara litigasi maupun non litigasi. Masih terdapat pembiaran dari 

lembaga terkait. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem hukum yang ada 

antara lain, dari peraturan perundang-undangan (subtansi hukum); 
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penegakan hukum law informcement), dan budaya hukum masyarakat 

(law culture).  

4. Faktor lain yang menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan, 

adalah adanya kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum perikatan 

dan perjanjian nasional, sehingga  investasi ini lepas dari jangkauan  

tanggungjawab hukum. Untuk itu perlu penerapan janggungjawab 

konvergensi perlu dilakukan reformasi hukum. Selain itu, keterbatasan 

ruang lingkup kewenangan lembaga pengawas dan pembinaan terhadap 

pelaku usaha yang sudah ada terkait Tugas Pokok dan Fungsi 

(Tupoksi), yang diberikan undang-undang menjadikan investasi bisnis 

piramid ini tumbuh tanpa rambu-rambu hukum yang menjamin 

kepastian dan perlindungan hukum.  

Faktor-faktor di atas menyebabkan proses penyelesaian kasus hukum 

tidak mudah dilakukan,  dan berlangsung sampai sekarang banyak tidak 

dapat diselesaikan. Hal lain yang menambah daftar panjang persoalan 

hukum, bahwa dalam sistem piramid ini banyak pula menggunakan 

transaksi elektronik dilakukan melalui internet dan menggunakan fasilitas 

perbankan. Adanya ketidak sungguhan penyelesaian persoalan hukum dan 

tidak diselesaikannya kasus pelanggaran hukum dari praktik investasi 

bersistem piramid ini bukan tidak mustahil akan berimbas pada 

perekonomian Indonesia dan tertib hukum berinvestasi. Lembaga keuangan 

resmi akan terpengaruh eksistensinya, sehubungan investasi bersistem 

piramid ini pada prosesnya banyak bergeser bidang usahanya menjadi 

lembaga penghimpun dana dari masyarakat. Pelaku-pelaku baru akan 

bermunculan karena tidak ada proses hukum yang jelas dan memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum, korban masyarakat  dan kerugian yang 

timbulkan dari Investasi bisnis piramid semakin meningkat. 

 

B. Saran 

a. Perlu kerjasama dengan Perguruan Tinggi agar dapat memberdayakan  
mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi waspada investasi illegal dalam 
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rangka pendidikan hukum kepada masyarakat dan sosialisasi hukum 
investasi. Dari hasil penelitian berlanjut dengan akan dibuat MoU 
dengan OJK, BPSK, dan DPMPSP terkait pembaharuan 
hukum/perundang-undangan dan sosialisasi penerapan tanggungjawab 
konvergensi terhadap masyarakat 
 

b. Sehubungan dasar pembentukan satgas waspada Investasi berdasarkan  
SK Dewan Komisoner yang bersifat intern memungkinkan kinerja 
tidak optimal, untuk itu perlu ketentuan yang lebih bersifat mengikat 
baik secara intern maupun ekstern, maka dasar pembentukan, tugas 
dan kewajibannya sebaiknya merujuk pada hierarki perundang-
undangan, setidaknya berbentuk peraturan presiden. Untuk itu perlu 
pembaharuan hukum terhadap undang-undang OJK dan pembentukan 
Peraturan Presiden. 

 
c. Perlu diperluas kewenangan BPSK dalam rangka Penyelesaian 

Sengketa Piramid dengan memasukan tanggungjawab konvergensi 
dalam menyelesaikan kasus hukum investasi piramid. 

 
d. Perlu penelitian lanjutan  untuk menjajagi dibuatnya naskah akademik 

terkait pembaharuan peraturan perundang-undangan yang 
mengakomodir persoalan skema piramid dan tanggungjawab hukum 
konvergensi.  

 
 
REKOMENDASI 

Stelah dilaksanakan Focus Group Discussion tertanggal 1 Juni 2017 dan Tanggal 
4 Oktober 2017, serta berdasarkan kesimpulan dan saran maka kami 
merekomendasikan bahwa: 

1. Sangat urgen untuk dilakukan pembaharuan hukum terhadap KUH Perdata, 

dengan memasukan prinsip utmost good fait dan berlaku secara umum untuk 

setiap perjanjian apapun, mengingat perlindungan hukum, ketertiban 

berinvestasi, serta menjamin kepastian hukum diperlukan payung hukum 

yang mengikat dan bersifat unifikasi. Selain itu, perlu pembenahan dan 

pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur 

investasi bisnis piramid antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 
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tentang  Perdagangan. Perlu penjabaran lebih luas dan dimengerti masyarakat 

tentang pengertian dan ciri-ciri skma piramid.  

2. Perlu pembaharuan Hukum terhadap Umdamg-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Peraturan OJK yang bersifat intern yang tidak memiliki 

kekautan mengkat secara ekstern. Untuk itu kewenangan Satgas Waspada 

Investasi sebaiknya berlandaskan minimal Peraturan Presiden atau peraturan 

pemerintah sebagaimana ketentuan hieraki perundang-Undangan, Undang-

Undang No. 12 Tahu 2014. 

3. Perlu keterbukaan dalam rangka  pelayanan kepada masyarakat sehubungan 

keberadaan satgas waspada investasi  dibawah kordinasi OJK belum optimal 

bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu perlu kerjasama dengan perguruan 

tinggi dengan membuat pojok satgas waspada investasi  di dalam kampus, 

yang mana memungkinkan masyarakat lebih lugas dan leluasa dalam 

menyampaikan persoalan hukum yang dihadapinya. 

4. Perlu penelitian lanjutan guna  membuat naskah akademik terhadap 

peranturan-perundangan yang terkait dengan skema piramid dan penyelesaian 

sengketa piramid dalam rangka turut serta untuk terwujudnya  pembaharuan 

hukum.   
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PEDOMAN WAWANCARA 

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 

3 Februari 2017 

 

 

1. Apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sudah dilaksanakan secara 

maksimal? 

- Apabila Ya, bagaimana saudara menjalankan kewenangan tersebut? 

- Apabila Tidak, apa yang menjadi kendala tidak optimalnya pelaksanaan 

kewenangan? 

2. Siapa yang mengeluarkan surat tugas terkait dengan kewenangan pengawasan 

terhadap pengumpulan dana dari masyarakat terutama terkait dengan terbentuknya 

Satgas OJK?  

- Terdiri dari lembaga apa saja yang termasuk ke dalam Satgas OJK ? 

- Bagaimana ruang lingkup kewenangan dari Satgas OJK dalam mengawasi 

investasi yang berkembang di Indonesia?? 

3. Disamping memiliki fungsi pengawasan, apakah Satgas OJK juga memiliki 

kewenangan untuk menangani persoalan menyelesaikan persoalan investasi bisnis ? 

4. Seberapa besar kewenangan yang dimiliki Satgas OJK ? 

5. Bagaimana upaya saudara dalam menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada 

Surat Tugas yang diberikan? 

6. Di dalam perkembanganya sekarang ini, banyak investasi bisnis dengan menggunakan 

sistem piramid. Bagaimana masuk ke dalam ruang lingkup pengawasan yang 

dilakukan oleh OJK ?  

- Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukanya ? 

7. Apabila terjadi persoalan investasi bisnis dengan menggunakan sistem piramid, 

bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Satgas OJK ?  

8. Bagaimana bentuk penyelesaianya dan upaya apa yang dilakukan untuk 

menyelesaikan persoalan di atas ? 

9. Di dalam persoalan di atas melibatkan dana dari masyarakat, bagaimana upaya yang 

dilakukan untuk dapat melindungi masyarakat dari investasi yang bermasalah ? 

10. Peran masyarakat di dalam investasi bisnis ada yang berperan sebagai offeror maupun 

offeree, bagaimana menyelesaikanya sehingga offeror maupun offeree mendapatkan 

kepastian hukum dan kerugian yang diderita dapat diselesaikan ?  



 

PEDOMAN WAWANCARA 

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 

27 Februari 2017 

 

 

1. Bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki oleh BPSK berdasarkan Undang-

undang ? 

2. Apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sudah dilaksanakan secara 

maksimal? 

- Apabila Ya, bagaimana saudara menjalankan kewenangan tersebut? 

- Apabila Tidak, apa yang menjadi kendala tidak optimalnya pelaksanaan 

kewenangan? 

3. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPSK, bagaimana peran BPSK di 

dalam pengawasan terhadap pelaku usaha, terutama tugas terkait dengan kewenangan 

pengawasan terhadap pengumpulan dana dari masyarakat ?  

- Bagaimana ruang lingkup kewenangan BPSK dalam mengawasi pelaku usaha 

asing yang berkembang di Indonesia? 

- Bagaimana ruang lingkup kewenangan BPSK di dalam mengawasi pelaku usaha 

asing yang merekrut dana dari masyarakat ? Apakah diawasi oleh BPSK atau oleh 

lembaga lain ? Dan sampai dimana kewenangan BPSK ?  

4. Disamping memiliki fungsi pengawasan, apakah BPSK juga memiliki kewenangan 

untuk menangani persoalan menyelesaikan persoalan investasi bisnis ? 

5. Seberapa besar kewenangan yang dimiliki BPSK dalam menyelesaikan persoalan 

investasi bisnis ? 

6. Bagaimana upaya saudara dalam menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada 

Surat Tugas yang diberikan? 

7. Di dalam perkembanganya sekarang ini, banyak investasi bisnis dengan menggunakan 

sistem piramid sehingga banyak melibatkan dana dari masyarakat. Apakah pelaku 

usaha yang menggunakan sistem piramid di atas, termasuk ke dalam ruang lingkup 

pengawasan yang dilakukan oleh BPSK ?  

- Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukanya ? 



8. Sekarang ini banyak persoalan yang terjadi di dalam investasi bisnis dengan 

menggunakan sistem piramid dan ternyata masyarakat yang akhirnya dirugikan, 

bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK ?  

9. Bagaimana bentuk penyelesaianya dan upaya apa yang dilakukan untuk 

menyelesaikan persoalan di atas ? 

10. Di dalam persoalan di atas akhirnya yang sangat dirugikan adalah masyarakat, 

bagaimana upaya yang dilakukan untuk dapat melindungi masyarakat dari pelaku 

uasaha yang bermasalah ? 

11. Peran masyarakat di dalam investasi bisnis ada yang berperan sebagai offeror maupun 

offeree, bagaimana menyelesaikanya sehingga offeror maupun offeree mendapatkan 

kepastian hukum dan kerugian yang diderita dapat diselesaikan ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

1 Agustus 2017 

 

 

1. Bagaimana bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP berdasarkan 

Undang-undang ? 

2. Apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sudah dilaksanakan secara 

maksimal? 

- Apabila Ya, bagaimana saudara menjalankan kewenangan tersebut? 

- Apabila Tidak, apa yang menjadi kendala tidak optimalnya pelaksanaan 

kewenangan? 

3. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh PMPTSP, bagaimana peran PMPTSP 

di dalam memberikan ijin usaha terhadap pelaku usaha, terutama tugas terkait dengan 

kewenangan pemberian ijin usaha yang melibatkan pengumpulan dana dari 

masyarakat ?  

- Bagaimana ruang lingkup kewenangan PMPTSP dalam mengawasi dan 

memberikan ijin usaha terhadap pelaku usaha asing yang berkembang di 

Indonesia? 

- Bagaimana ruang lingkup kewenangan PMPTSP di dalam memberikan ijin 

kepada pelaku usaha asing yang merekrut dana dari masyarakat ? Apakah 

memiliki kewenangan untuk mengawasi atau diserahkan kepada lembaga lain ? 

Dan sampai dimana kewenangan PMPTSP ?  

4. Disamping memiliki fungsi perijinan, apakah PMPTSP juga memiliki kewenangan 

untuk menangani persoalan menyelesaikan persoalan pelaku usaha yang melanggar 

ijin usaha ? 

5. Seberapa besar kewenangan yang dimiliki PMPTSP dalam menyelesaikan persoalan 

pelanggaran ijin oleh pelaku usaha, dan sampai seberapa besar kewenangan untuk 

menyelesaikanya ? 

6. Bagaimana upaya saudara dalam menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada 

Surat Tugas yang diberikan? 

7. Di dalam perkembanganya sekarang ini, banyak investasi bisnis dengan menggunakan 

sistem piramid sehingga banyak melibatkan dana dari masyarakat. Apakah pelaku 



usaha yang menggunakan sistem piramid di atas, termasuk ke dalam ruang lingkup 

pemberian ijin dari PMPTSP ?  

- Bagaimana bentuk pemberian ijin yang dilakukanya, apakah terdapat syarat 

khusus terutama bagi investor dari luar negeri ? 

8. Sekarang ini banyak persoalan yang terjadi di dalam investasi bisnis yang 

menggunakan sistem piramid dan ternyata masyarakat yang akhirnya dirugikan, 

bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PMPTSP ?  

9. Bagaimana bentuk penyelesaianya dan upaya apa yang dilakukan untuk 

menyelesaikan persoalan di atas ? 

10. Di dalam persoalan di atas akhirnya yang sangat dirugikan adalah masyarakat, 

bagaimana upaya yang dilakukan untuk dapat melindungi masyarakat dari pelaku 

uasaha yang bermasalah, terutama pelaku usaha luar negeri ? 

11. Peran masyarakat di dalam investasi bisnis ada yang berperan sebagai offeror maupun 

offeree, bagaimana menyelesaikanya sehingga offeror maupun offeree mendapatkan 

kepastian hukum dan kerugian yang diderita dapat diselesaikan ?  

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

OFFEROR DAN OFEREE 

22 Februari 2017 

 

1. Apa yang Sdr ketahui tentang investasi binis piramid ?  

2. Dari mana Sdr mendapatkan informasi tentang investasi bisnis piramid ? 

3. Bagaimana pemahaman Sdr tentang investasi bisnis piramid ? Seperti apa bentuk dan 

mekanisme investasi bisnis piramid yang anda pahami ? 

4. Pada saat offeror menjelaskan tentang investasi bisnis piramid, Apakah Sdr tertarik ? 

5. Mengapa Sdr tertarik dan apa yang menjadikan Sdr tertarik untuk mengikuti dan 

bergabung dengan investasi tersebut ? 

6. Pada saat Sdr tertarik untuk mengikuti investasi tersebut, perusahaan apa yang Sdr 

ikuti dan bergerak di bidang apa ? 

7. Bagaimana profil dan kondisi perusahaan tempat Sdr menginvestasikan dana Sdr ? 

apakah Sdr paham betul kondisi perusahaan tersebut ? dan mendapatkan informasi 

dari siapa ? 

8. Bagaimana sistem atau mekanisme yang ditawarkan oleh perusahaan dimaksud dalam 

mengiventasikan dana Sdr ? 

9. Apakah Sdr paham betul mekanisme nya, termasuk keuntungan dan kerugian yang 

harus ditanggung dengan mekanisme sistem piramid tersebut ? sehingga apakah Sdr 

paham resiko yang harus diterima apabila terjadi persoalan hukum ? 

10. Apakah Sdr sudah mendapatkan keuntungan dari investasi bisnis piramid tersebut ? 

11. Keuntungan yang Sdr peroleh diberikanya oleh siapa dan melalui mekanisme 

bagaimana ? 

12. Apakah offeror menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian apabila terjadinya 

resiko ? 

13. Apakah offeror menjelaskan batas tanggung jawab yang harus dipikul oleh 

perusahaan, oleh offeror dan Sdr sebagai offeree ? 

14. Apakah Sdr setuju dengan bentuk tanggung jawab di atas ?  

a. Apabila iya Sdr setuju, jelaskan alasannya ? 

b. Apabila tidak, mengapa demikian ? 

15. Pada saat sekarang ini banyak terjadi persoalan yang terkait dengan investasi bisnis 

piramid, dan sudah sangat banyak korban yang dirugikan, tidak hanya kerugian dalam 

jumlah yang kecil tetapi juga dalam jumlah yang sangat besar. 



a. Apakah Sdr mengalami hal yang sama ? 

b. Bagaimana Sdr menyikapi persoalan di atas ? 

c. Langkah apa yang sudah Sdr lakukan untuk mengambil kembali dana yang 

diinvestasikan ? 

16. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan dengan persoalan di atas? 

Apakah sesuai dengan yang diperjanjikan ? 

17. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh offeror dengan persoalan di atas ? 

apakah sesuai dengan yang diperjanjikan ? 

18. Langkah hukum apa yang sudah Sdr tempuh ? 

19. Dan bagaimana hasil dari upaya yang sudah Sdr lakukan ? 

20. Apakah mekanisme yang ditempuh sudah memberikan solusi yang terbaik buat Sdr ? 

a. Apabila sudah, apakah seluruh dana yang Sdr investasikan kembali secara 

utuh ? 

b. Apabila belum, bagaimana bentuk upaya lain yang Sdr tempuh untuk 

mencapai hasil yang maksimal ?  

21. Jalur apa saja yang Sdr tempuh untuk mencapai hasil yang maksimal ? dan bagaimana 

hasilnya ? 

 

 

 



C. PERSONALIA TENAGA PENELITI DAN KUALIFIKASINYA 

NO N AM A NIDN BIDANG ILMU URAIAN TUGAS 
1 Tuti Rastuti 

SH.,M.H 
0411046601 Hukum Perdata 

dan Hukum 
Ekonomi 

Sebagai ketua Tim,  
-   Mengarahkan tim personil untuk bersama-sama membuat proposal 

penelitian, melakukan pra penelitian untuk mendapat  informasi 
dari  responden peserta (investor) bisnis piramida, BPHN,  OJK, 
Bappepam dan Bappepti dengan cara mengumpulkan beberapa 
dokumen yang ada relevansinya dengan rencana penelitian    

-  Menyusun bahan observasi dan wawancara untuk responden dan 
nara sumber penelitian bersama-sama dengan anggota tim 

-   Membagi tugas untuk penelitian lapangan. 
- Membuat Laporan Penelitian bersama-sama dengan anggota tim 

3 Dewi Asri 
Yustia, S.H. 
M.H  
(Ketua) 

04031106901 Hukum Pidana Sebagai anggota,  
- Membantu ketua dan bendahara  turut membantu menyusun 

proposal penelitian dan RAB 
-  Menginventarisir dokumen dan bahan pustaka lainnya  
- Kordinator penyelengara seminar 
- Mengadministrasikan surat menyurat untuk instansi terkait 
- Membantu melaksanakan penelitian lapangan. 
- Membantu  menganalisis dan menyusun laporan penelitian 
 
 

2 Utari Dewi 
Fatimah, 
S.H.,M.Hu
m 

0404046301 Hukum Perdata  
 

Sebagai Bendahara sekaligus tim peneliti 
 - Membuat dan merangcang anggaran biaya untuk kegiatan 

penelitian selama kurun waktu 2 tahun 
- Menyiapkan sarana dan prasaran untuk penelitian dan seminar 
-  Membantu melaksanakan penelitian lapangan. 



- Membantu  menganalisis dan menyusun laporan penelitian 
- Membuat laporan keuangan 
 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 





MODEL
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PIRAMID DENGAN KONSEP LAMA 

 

 

FUNGSI 

OFFEROR + OFFEREE 

OJK : 

1. Satgas Waspada 

Investasi 

2. Satgas OJK  

PERSOALAN HUKUM 

PENYELESAIN :  

PARSIAL 

 

KELEMAHAN 

BPSK : Lembaga 

Penyelesai sengketa 

(Konsumen langsung) 

Pasca 

kesepak

atan : 

Post 

kesepak

atan : 

Pra 

kesepak

atan : 

OJK : Tidak 

Memiliki 

kewenangan utk 

investasi  Ilegal 

NON 

LITIGASI :  

- Hk 

Perdata 

- Hk 

Ekonomi 

 

- 

LITIGASI : 

- Hk Perdata 

- Hk Pidana 

BPSK : Memiliki 

Kewenangan 

utk konsumen 

langsung  

KEPOLISIAN : 

Ada Unsur 

Tindak Pidana  

TIDAK MENUMBUHKAN 

TANGGUNG JAWAB SECARA 

KOMPREHENSIF 

KONSEP YANG 

DITAWARKAN 





PENJELASAN (DESKRIPSI) 
KONSEP CONVERGENSI TANGGUNG JAWAB HUKUM MELALUI PENYELESIAN SENGKETA BISNIS YANG KOMPREHENSIF

A. Berdasarkan Hasil Penelitian Awal Ditemukan :
•

1. Terdapat persoalan hukum perjanjian dalam bisnis investasi dengan
menggunakan sistem piramid, persoalan yang muncul sebagai sumber
sengketa adalah :
1.1. Pra kesepakatan : adanya kekeliruan di dalam menyampaikan bisnis
ini, penjelasan dan informasi yang tidek lengkap tentang model bisnis
piramid; melanggat prinsip utmost good fait, kurangnya pemahaman
offeror terhadap tanggungjawab atas komunikasi dan informasi, kurang
pemahaman terhadap isi klausula kontrak yang akan dilaksanakannya,
termasuk didalamnya kurang pemahaman terhadap : (1) investasi bisnis
yang dimasukinya, (2) bidang usaha perusahaan; (3) struktur
perusahaan dan hubungan hukum dengan investor dan pihak ketiga; (3)
resiko bisnis, (4) hak dan kewajiban, serta (5) tanggungjawab hukum
dari hubungan hukum dalam perekrutan investor; (6) keuntungan dan
kerugian dari bisnis tersebut; (7) penipuan dan (8) penyalahgunaan
kekuasaan (undue influence)
1.2. Post (perjanjian) : munculnya cacat kesepakatan yang timbul sejak
pra kesepakatan, Objeknya tidak riil, terjadinya wanprestasi, karena
tidak jelasnya prospektus perusahaan, bergesernya kegiatan dan bidang
usaha, tidak jelasnya bentuk usaha yang dikembangkan, tidak adanya
jaminan tentang bentuk keuntungan yang dijanjikan, adanya perbuatan
melawan hukum (dalam arti luas).
1.3. Pasca perjanjian: munculnya wanprestasi, perbuatan melawan
hukum, tindak pidana penipuan (biasanya munculnya ketika pra
kesepakatan), tindak pidana ekonomi, tindak pidana korporasi.

B. Berdasarkan Hasil Penelitian Di Atas, Maka Peneliti Membuat
Suatu Model Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui
Pendekatan Konvergensi Tanggung Jawab Hukum.

•
1. Persoalan hukum yang terjadi di dalam investasi bisnis piramid :

1.1. Pra kesepakatan: kekeliruan, paksaan (psikologis), penipuan,
penyalahgunaan keadaan (undue influence); pelanggaran prinsip utmost
goodfait dan prinsip indemnitas.

1.2. Post kesepakatan : cacat kesepakatan, objek tidak tentu, wanprestasi,
perbuatan melawan hukum; pergeseran kegiatan dan bidang usaha
(pelanggaran ijin)

1.3. Pasca kesepakatan : wanprestasi, perbuatan melawan hukum,
kejahatan korporasi, penipuan.

2. Pengembangan kewenangan Lembaga terkait :

2.1. OJK : memperluasa dan mengoptimalkan kewenagan dan peran OJK,
yaitu melalui Satgas waspada investasi dan Satgas OJK tidak hanya
berwenang mengawasi terhadap lembaga keuangan, tetapi juga
kewenangan mengawasi lembaga non keuangan (faktanya banyak
perusahaan yang menggunakan lembaga keuangan sebagai tempat
menyimpan/perantara dana dari masyarakat), sesuai dengan tujuan
Undang-Undang Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, selain OJK
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus di atas, baik terhadap
perusahaannya maupun terhadap lembaga keuangan yang menjadi tempat
penyimpanan/perantara dana masyarakat, juga diberi kewenangan untuk
menyelesaikan kasus antara offeror dengan offeree, karena offeror disadari
atau tidak mewakili perusahaan untuk merekrut dana dari masyarakat
(layaknya lembaga keuangan), upaya yang dilakukan bersifat pre-
empetive, preventif dan bersifat represif

.



2. Terdapatnya keterbatasan kewenangan di dalam lembaga-lembaga
terkait, yaitu :

2.1. Lembaga OJK : sebagai lembaga pengawas jasa keuangan, tidak
menjangkau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang non
keuangan, upaya yang dilakukan hanya bersifat preventif melalui
pendidikan hukum;

2.2. Lembaga BPSK : terbatas kewenangan hanya sebagai lembaga
penyelesai sengketa konsumen akhir/langsung, padahal di dalam
persoalan hukum ini sangat banyak korban yang berada di dalam posisi
konsumen perantara, dan terbatasnya ruang lingkup pengertian
penyelesaian sengketa konsumen.

3. Keterbatasan upaya penyelesian yang dilakukan, yaitu :

3.1. Bersifat parsial : hal ini karena persoalan hukum yang muncul adalah
persoalan hukum perdata, maka upaya penyelesaian yang dilakukan
secara hukum perdata, apabila melalui jalur hukum perdata tidak selesai,
maka offeree baru berusaha menggunakan jalur hukum pidana melalui
laporan ke kepolisian, tetapi tidak jarang yang tidak mempersiapkan
segala kebutuhan untuk pembuktian melalui jalur pidana.

3.2. Tidak ditumbuhkan tanggung jawab atas komunikasi dan informasi
dari offeror bertendensi melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan
(undue influence), dan pelanggaran prinsip utmost goodfait,

3.3. Offeror berada pada posisi ganda, dengan alasan karena mereka juga
sebagai korban, tanpa mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh
mereka pada saat melakukan perekrutan ketika berada pada tahap pra
kesepakatan, padahal ketika melakukan perekrutan seolah-olah mereka
mewakili perusahaan yang menawarkan produk atau jasa melalui sistem
piramid.

3.4 Konsep yang dibangun di dalam penelitian, melakukan pembaharuan
sistem penyelesaian sengketa bisnis

2.2. BPSK: memperluas kewenangan, tidak hanya berwenang
menyelesaikan persoalan hukum terkait konsumen akhir dan pelaku
usaha, namun juga sengketa antara pelaku usaha dengan offeror, dan
antara offeror dengan offeree (perusahaan – offeror; offeror –offeree);

3. Teknik penyelesaian sengketa bisnis piramid.

3.1. Gabungan penyelesian :

3.1.1 Litigasi : melalui kepolisian (laporan), dapat menggabungkan antara
persoalan pidana dengan persoalan perdata; hukum ekonomi, atau jalur
pengadilan (gugatan), sebaliknya di atas;

3.1.2. Non Litigasi : ADR (persoalan perdata; Mediasi penal (persoalan
pidana)

3.2. Convergensi tanggung jawab hukum :

3.2.1. Diharapkan perusahaan bertanggung jawab terhadap perbuatan
yang dilakukan (melalui laporan kejahatan perusahaan), di tahap pasca
kesepakatan;

3.2.2. Diharapkan offeror dan offeree bertanggung jawab terhadap
perbuatan yang dilakukan dari mulai tahap pra kesepakatan,
post/perjanjian, dan pasca perjanjian dengan menggunakan pendekatan
tanggungjawab konvergensi, yaitu aspek hukum perdata, hukum pidan ,
dan hukum ekonomi.

C. Produk yang dihasilkan :
1. Buku Pedoman penyelesian sengketa bisnis piramid yang

ditujukan untuk offeror dengan offeree;
2. Jurnal Nasional terkreditasi;
3. MoU dengan lembaga yang terkait
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Dinas Penanaman Modan dan Pelayanann Terpadu Satu Pintu 

PENGANTAR 

Indonesia merupakan negara terbuka terhadap investasi baik dalam negeri 
maupun luar negeri. Globalisasi menjadi pintu gerbang masuknya investor ke 
Indonesia.  Patut diwaspadai bahwa banyak sekarang berkembang investasi 
penjualan langsung melalui sistim Piramida. Sistem piramida ini secara sepintas 
mirip Multi Level Marketing dan cukup banyak orang telah melibatkan diri 
sebagai anggota, lebih tepat disebut bahwa sistem ini berkedok Multi Level 
Marketing. 

Sistem Piramida, yang menawarkan kesempatan untuk mendapatkan 
keuntungan besar dengan sedikit usaha.  Di  Beberapa negera sistem ini telah 
banyak pula dijalankan seperti di negara Taiwan, Amerika Serikat, Malaysia dan 
lain-lain negara. Sehubungan dengan telah banyaknya pengaduan dari para 
anggotanya, kini di negara-negara tersebut sistem ini diawasi secara ketat oleh 
Pemerintah setempat karena dianggap merugikan dan meresahkan masyarakat 
luas. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut banyak pula yang telah ditutup. 
Sistem Piramida telah banyak menjerat dan menyesatkan masyarakat dan 
anggotanya, karena dapat dikategorikan sebagai judi. Sebab, perolehan 
penghasilan berada diluar kontrol anggota yang berada di level bawah, pendapatan 
utama diperoleh bukan dari penjualan barang dan jasa, tetapi sebetulnya 
keuntungan utamanya dari rekruting orang lain untuk mencapai format tertentu. 
Sistem ini tidak membuka peluang berpenghasilan yang merata dan adil 
sebagaimana layaknya yang  ditawarkan perusahaan yang menjalankan sistem 
Penjualan Langsung.  Bahkan merugikan anggota yang sudah membayar biaya 
pendaftaran berikut paket produk  atau jasa yang sangat mahal, kemudian 
menghadapi kesulitan menjual produk-produk dan/atau jasa tersebut kepada 
masyarakat karena tujuan perusahaan adalah menggunakan produk sekedar 
sebagai kedok untuk menarik dana dari masyarakat dan tidak diberi pelatihan cara 
penjualan. Bahkan bisnis Piramida ini semakin berkembang hanya berupa 
penjualan jasa mengiklankan iming-iming, atau bahkan ujung-ujungnya apabila 
telah terjadi sengketa dan kedoknya terbuka produk riilnya tidak ada namun fakta 
sebenarnya merupakan bisnis money game . 

Bisnis dengan menggunakan pola piramida ini bertentangan dengan dasar-
dasar sistem penjualan langsung serta kode etik yang berlaku. Aturan mainnya 
sangat mirip dengan Surat Berantai yang telah dilarang dibanyak negara yaitu: 
Menarik biaya pendaftaran cukup besar (Pendapatan perusahaan diperoleh 
terutama dari biaya pendaftaran anggota bukan dari penjualan produk/jasa). 
Bahkan produk yang disediakan perusahaan hanya untuk tujuan kamuflase, karena 
titik berat bisnis lebih pada format jaringan dan anggota tidak selalu diwajibkan 
untuk mengambil produk yang dibeli apalagi dilatih untuk menjual kembali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ribuan orang di dunia telah kehilangan jutaan dolar karena bergabung dengan 
sistem pemasaran ber Skema Piramida. Namun demikian, banyak pula korban lain 
mengira bahwa mereka membayar untuk modal awal membuka bisnis sendiri. 
Orang-orang ini telah ditipu oleh Skema Piramida yang disamarkan agar nampak 
seperti bisnis yang legal. 

Kami menyambut baik hadirnya buku “Pedoman Untuk Mengetahui, 
Memahami, Dan Menyelesaikan Bisnis Piramida Melalui Pendekatan 
Tanggungjawab Konvergensi ” yang disusun oleh tim peneliti Dosen Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan bekerjasama dengan Kemenristek DIKTI ini. Buku 
ini akan memberi manfaat besar, bukan hanya untuk masyarakat, namun bagi  
pelaku usaha, instasnsi terkait perijinan, pengawasan, dan kordinasi serta 
penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi.  Buku ini  dapat 
membantu masyarakat agar terhindar dari jerat skema bisnis piramida, baik yang 
sederhana atau yang tersamar. Sistem Piramida yang sederhana mirip sekali 
dengan surat berantai, Bisnis ini ibarat serigala berbulu domba, menyembunyikan 
sifat asli mereka dengan tujuan menipu calon investor dan mengelabui Aparat 
Hukum. 

                                                                Kepala  Bidang Pengendalian 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  

                                                                DaerahPropinsi Jawa Barat 
 

 

                                        Dindin Jamaluddin 

 



 Sambutan Dekan 

 

Pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi  merupakan pelaksanaan 3 (tiga) 

kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap dosen, yaitu kegiatan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian. Dalam suatu penelitian akan tercakup ketiga hal 

tersebut. Untuk itu mewakili civitas akademika. Kami menyambut baik hadirnya 

buku pedoman “Peyelesaian Sengketa Investasi Bisis Piramid” yang dapat 

dijadikan bahan  referensi untuk   mengetahui, memahami, dan menyelesaikan 

sengketa bisnis piramid  melalui Pendekatan Tanggungjawab Konvergensi ” yang 

disusun oleh tim peneliti Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

bekerjasama dengan Kemenristek DIKTI ini. Produk penelitian berupa buku ini  

menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi keilmuan dan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. Selanjutnya buku yang dihasilkan ini dapat menjadi 

referensi bagi peserta didik untuk menambah wawasan keilmuan dan bedah kasus 

hukum.  

Akhir kata, semoga produk-produk  penelitian  dapat bermanfaat bagi 

kalayak masyarakat dan  para penegak hukum .  

 

                                                                    Dekan Fakultas Hukum Unpas. 

 

 

DR. Dedy Hernawan S.H.,M.Hum 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGANTAR BUKU 

 

Buku yang tersajikan untuk anda dengan judul “Penyelesaian Sengekata 

Investasi Bisnis Piramid” ini merupakan luaran (output) hasil penelitian kami 

yang didanai oleh program hibah bersaing Direjen Dikti Tahun 2017 yang 

berjudul “  Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Pendekatan Model 

Tanggungjawab Konvergensi Tanggungjawab Dalam Rangka Pembaharuan 

Hukum Perjanjian”. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian kami olah 

menjadi buku sebagai bahan referensi untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi 

di masyarakat. 

Penelitian  terhadap bisnis piramid ini dilatar belakangi oleh maraknya 

investasi bodong  yang merugikan  dan  meresahkan, bahkan tidak mustahil 

mengancam bisnis lembaga keuangan nasional yang legal. Investasi bisnis 

piramid merupakan sistem pemasaran produk maupun jasa yang banyak 

menimbulkan kontroversial di masyarakat. Investasi bisnis dengan menggunakan 

sistem ini banyak memperkaya investor asing  dan orang perorangan tertentu, 

tetapi juga banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bahkan kerugian 

negara karena dana yang terakomulasi dari masyarakat Indonesia tersedot ke luar 

negeri. Inflasi menjadi acaman bagi negara akibat dari bisnis investasi piramid ini. 

Dana masyarakat yang terakumulasi semestinya dapat dipergunakan untuk 

pembangunan, tersimpan di negara lain yang tidak mustahil dipergunakan untuk 

mendanai kejahatan internasional.  

 Istilah investasi  bodong yang mencuat akhir-akhir ini di media masa 

Indonesia sebagian besar menyalahgunakan sistem investasi bisnis piramid. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi 262 penawaran investasi yang 

terindikasi bermasalah. (KOMPAS, Sabtu 28 Maret 2015) Kerugian akibat dari 

investasi ini sekitar 13 trilyun rupiah. (Republika, , Jumat, 19 Desember 2014). 

Selain itu, akibat dari investasi bodong ini menimbulkan konflik  internal 

peserta investor yang  polanya bertingkat dan berjenjang.  Konplik terjadi karena 

masing-masing pihak secara keseluruhan merasakan dirugikan. Saling lempar 

tanggungjawab, seolah-oleh saling menipu dan menindas. Padahal awal mula 



penawarannya berdalih saling membantu, saling mensejahterakan, saling 

menolong (Ta-awun), dikemas sedemikian rupa, bahkan seolah-olah bisnis 

syariah, misalnya dalam penghimpunan dana untuk program wisata religi 

bergerak di bisnis umrah dan hajji ditegaskan dan diberi sertifikat halal oleh MUI. 

Mereka yang berniat untuk menyalahgunaan pola bisnis piramid ini 

memanfaatkan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Selain 

itu memanfaatkan juga karakteristik budaya dan adat masyarakat Indonesia yang  

komunal atau gotong royong dijadikan sasaran untuk merekrut kepesertaan bisnis 

piramid dengan memanfaatkan prinsip  di atas pada waktu melakukan penawaran 

secara bertingkat dan berjengjang kepada kerabat dan kolega yang memiliki 

kedekatan emosional.  

Hasil penelitian menunjukan adanya sumber sengketa yang dimulai saat 

perekruitan, yaitu  sebelum terjadinya kesepakatan, sumber sengketa ketika proses 

akan terjadinya kesepakatan, sengketa yang bersumber saat dan pelaksanaan 

perjanjian, dan setelah terjadinya wanprestasi. Dalam beberapa kasus ditemukan 

pula kasus penyalahgunaan keadaan (undue influence), penipuan,  perbuatan 

melawan hukum, dan pelanggaran prinsip-prinsip perusahaan dan hukum 

ekonomi.  

Persoalan-persoalan di atas tentu saja harus diselesaikan, karena jika tidak, 

akan merusak tatanan kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial –ekonomi. 

Ruang lingkup pemecahan masalah (problem solving) dapat dilakukan dengan 

pendekatan dari aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum 

ekonomi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan terhadap beberapa 

kasus yang terjadi ditawarkan model tanggungjawab konvergensi.  

Buku tentang Penyelesaian sengketa bisnis piramid dengan model 

pendekatan tanggungjawab konvergensi ini diharapkan dapat memberikan 

pencerahan dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dan target khusus dalam penelitian adalah 

memformulasikan model tanggungjawaban hukum terhadap investor yang 

berkedudukan sebagai pemberi penawaran (offeror) dalam rangka pembaharuan 

dan pembentukan hukum perjanjian nasional.  



Urgensi penelitian diharapkan dapat mendobrak paradigma klasik yang 

memungkinkan offeror dapat mengelak dari jerat hukum dan membebaskan 

tanggungjawab dengan memformulasikam model tanggungjawab konvergensi 

antara hukum privat, hukum publik   dan hukum ekonomi.  Hasil penelitian yang 

dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi kajian hukum dan memberikan 

solusi dalam rangka memperbaiki kebijakan lembaga yang mengawasi, lembaga 

yang melakukan pembinaan, dan lembaga yang melakukan penindakan terhadap 

praktik-praktik bisnis piramid yang merugikan masyarakat. Bahkan tidak mustahil 

berujung pada merugikan perekonomian negara. Pembaharuan terhadap model 

tanggungjawab hukum offeror pada sistem investasi bisnis piramid ini sangat 

penting, mengingat KUH Perdata yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak 

lagi dapat menjangkau investasi bisnis piramid ini. Sementara oleh pelaku usaha, 

sistem bisnis piramid ini telah disalahgunakan dan menimbulkan banyak kerugian 

masyarakat dan negara.  

Model tanggungjawab konvergensi ini merupakan pembaharuan terhadap 

model pertanggungjawaban hukum offeror dalam investasi bisnis piramid dan 

diharapkan memunculkan paradigma hukum yang responsif dalam rangka 

penyelesaian permasalahan hukum. 

 

Tim Penyusun 
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PENGANTAR BUKU 

Buku yang tersajikan untuk anda dengan judul “Penyelesaian Sengekata 

Investasi Bisnis Piramid” ini merupakan luaran (output) hasil penelitian kami 

yang didanai oleh program hibah bersaing Direjen Dikti Tahun 2016 yang 

berjudul “  Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Pendekatan Model 

Tanggungjawab Konvergensi Tanggungjawab Dalam Rangka Pembaharuan 

Hukum Perjanjian”. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian kami olah 

menjadi buku sebagai bahan referensi untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi 

di masyarakat. 

Penelitian  terhadap bisnis piramid ini dilatar belakangi oleh maraknya 

investasi bodong  yang merugikan  dan  meresahkan, bahkan tidak mustahil 

mengancam bisnis lembaga keuangan nasional yang legal. Investasi bisnis 

piramid merupakan sistem pemasaran produk maupun jasa yang banyak 

menimbulkan kontroversial di masyarakat. Investasi bisnis dengan menggunakan 

sistem ini banyak memperkaya investor asing  dan orang perorangan tertentu, 

tetapi juga banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bahkan kerugian 

negara karena dana yang terakomulasi dari masyarakat Indonesia tersedot ke luar 

negeri. Inflasi menjadi acaman bagi negara akibat dari bisnis investasi piramid ini. 

Dana masyarakat yang terakumulasi semestinya dapat dipergunakan untuk 

pembangunan, tersimpan di negara lain yang tidak mustahil dipergunakan untuk 

mendanai kejahatan internasional.  

 Istilah investasi  bodong yang mencuat akhir-akhir ini di media masa 

Indonesia sebagian besar menyalahgunakan sistem investasi bisnis piramid. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi 262 penawaran investasi yang 

terindikasi bermasalah. (KOMPAS, Sabtu 28 Maret 2015) Kerugian akibat dari 

investasi ini sekitar 13 trilyun rupiah. (Republika, , Jumat, 19 Desember 2014). 

Selain itu, akibat dari investasi bodong ini menimbulkan konflik  internal 

peserta investor yang  polanya bertingkat dan berjenjang.  Konplik terjadi karena 

masing-masing pihak secara keseluruhan merasakan dirugikan. Saling lempar 

tanggungjawab, seolah-oleh saling menipu dan menindas. Padahal awal mula 

penawarannya berdalih saling membantu, saling mensejahterakan, saling 
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menolong (Ta-awun), dikemas sedemikian rupa, bahkan seolah-olah bisnis 

syariah, misalnya dalam penghimpunan dana untuk program wisata religi 

bergerak di bisnis umrah dan hajji ditegaskan dan diberi sertifikat halal oleh MUI. 

Mereka yang berniat untuk menyalahgunaan pola bisnis piramid ini 

memanfaatkan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Selain 

itu memanfaatkan juga karakteristik budaya dan adat masyarakat Indonesia yang  

komunal atau gotong royong dijadikan sasaran untuk merekrut kepesertaan bisnis 

piramid dengan memanfaatkan prinsip  di atsa pada waktu melakukan penawaran 

secara bertingkat dan berjengjang kepada kerabat dan kolega yang memi;iki 

kedekatan emosional.  

Hasil penelitian menunjukan adanya sumber sengketa yang dimulai saat 

perekrutan, yaitu  sebelum terjadinya kesepakatan, sumber sengketa ketika proses 

akan terjadinya kesepakatan, sengketa yang bersumber saat dan pelaksanaan 

perjanjian, dan setelah terjadinya wanprestasi. Dalam beberapa kasus ditemukan 

pula kasus penyalahgunaan keadaan (undue influence), penipuan,  perbuatan 

melawan hukum, dan pelanggaran prinsip-prinsip perusahaan dan hukum 

ekonomi.  

Persoalan-persoalan di atas tentu saja harus diselesaikan, karena jika tidak, 

akan merusak tatanan kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial –ekonomi. 

Ruang lingkup pemecahan masalah (problem solving) dapat dilakukan dengan 

pendekatan dari aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum 

ekonomi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan terhadap beberapa 

kasus yang terjadi ditawarkan model tanggungjawab konvergensi.  

Buku tentang Penyelesaian sengketa bisnis piramid dengan model 

pendekatan tanggungjawab konvergensi ini diharapkan dapat memberikan 

pencerahan dan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dan target khusus dalam penelitian adalah 

memformulasikan model tanggungjawaban hukum terhadap investor yang 

berkedudukan sebagai pemberi penawaran (offeror) dalam rangka pembaharuan 

dan pembentukan hukum perjanjian nasional.  
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Urgensi penelitian diharapkan dapat mendobrak paradigma klasik yang 

memungkinkan offeror dapat mengelak dari jerat hukum dan membebaskan 

tanggungjawab dengan memformulasikam model tanggungjawab konvergensi 

antara hukum privat, hukum publik   dan hukum ekonomi.  Hasil penelitian yang 

dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi kajian hukum dan memberikan 

solusi dalam rangka memperbaiki kebijakan lembaga yang mengawasi, lembaga 

yang melakukan pembinaan, dan lembaga yang melakukan penindakan terhadap 

praktik-praktik bisnis piramid yang merugikan masyarakat. Bahkan tidak mustahil 

berujung pada merugikan perekonomian negara. Pembaharuan terhadap model 

tanggungjawab hukum offeror pada sistem investasi bisnis piramid ini sangat 

penting, mengingat KUH Perdata yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak 

lagi dapat menjangkau investasi bisnis piramid ini. Sementara oleh pelaku usaha, 

sistem bisnis piramid ini telah disalahgunakan dan menimbulkan banyak kerugian 

masyarakat dan negara.  

Model tanggungjawab konvergensi ini merupakan pembaharuan terhadap 

model pertanggungjawaban hukum offeror dalam investasi bisnis piramid dan 

diharapkan memunculkan paradigma hukum yang responsif dalam rangka 

penyelesaian permasalahan hukum. 

 

Tim Penyusun/Peneliti 
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PENDAHULUAN 

Investasi bisnis piramid merupakan sistem pemasaran produk maupun jasa 

yang banyak menimbulkan kontroversial di masyarakat. Istilah investasi  bodong 

yang mencuat akhir-akhir ini di media masa Indonesia sebagian besar 

menyalahgunakan sistem investasi bisnis piramida. Banyak pihak yang terkecoh 

dengan pola bisnis ini, sekilas seperti akan tampak adanya bisnis berasaskan 

kebersamaan, asas kekeluargaan yang dibina, saling membantu dalam 

menjalankan kegiatan usaha. Diantara mereka disatukan dalam jaringan baik 

secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal artinya, ada pihak perekrut 

(upline) untuk merekrut peserta di bawah (downline) yang  mana downline ini 

juga melakukan pola yang sama dalam melakukan rekrutmen. Secara horizontal 

diantara mereka memiliki kedudukan yang sama dan sejajar untuk mendukung 

induk di atas nya (up Line). Pola ini seperti pola komunal dalam hukum adat 

kekerabatan. Dalam istilah bisnis sering disebut dengan pola pemasaran 

bertingkat dan berjejang. Apabila digambarkan pola ikatanya berbentuk 

piramida. Oleh karena itu, sering disebut investasi bisnis piramid. Beberapa 

istilah sering pula dipakai untuk pola rekrutmen investor dalam suatu bisnis 

seperti ini disebut skema ponzi, Multi Level Marketing, dan sebagainya. 

Pola investasi bisnis piramid ini dalam praktiknya banyak disalahgunakan, 

sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Akibat ketidakpuasan dan 

merasa dirugikan sehingga menimbulkan sengketa bisnis. Sumber sengketa 

dalam investasi bisnis piramida ini sarat dengan persoalan yang bersinggungan 

dengan berbagai aspek hukum. Antara lain aspek hukum perdata khususnya 

aspek hukum perjanjian, aspek hukum pidana, aspek hukum perijinan, aspek 

hukum ekonomi.  

Pada umumnya, tujuan dilakukan investasi bisnis adalah untuk mendapatkan 

keuntungan, meningkatkan kesejahteraan  investor. Selain itu, bagi negara 

investasi bisnis dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi. Namun 

demikian dari kegiatan bisnis juga seringkali menimbulkan permasalahan. 

Permasalahan yang ada di para pihak  berpotensi menjadi sumber sengketa 
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bisnis.  Sumber sengketa dapat dipastikan awalnya dari adanya perbedaan 

pendapat diantara para pihak. Terjadi gap antara espektasi dan kenyataannya, 

tujuan yang diharapkan para pihak tidak tercapai, pihak yang satu tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya (wanprestasi), adanya 

penyalahgunaan keadaan (undue influence), adanya itikad tidak baik dari salah 

satu pihak (pelanggaran asas utmost goodfait atau asas goodfait), adanya 

kecurangan,  adanya perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) , 

melakukan delik pidana, bahkan terjadinya kejahatan bisnis. Hal ini akan 

menjadi sumber sengketa. Selain itu, kelemahan dari aturan hukum berpotensi 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya dengan cara yang tidak ethis, mengelabui pihak lawan dan 

memanfaatkan keadaan. 

Sehubungan investasi bisnis piramida ini belum ada pengaturan secara 

khusus,  demikian pula lembaga yang terkait untuk menangani perkara inipun 

belum jelas lembaga mana yang berwenang. Oleh karena itu, investasi bisnis 

dengan sistem piramida ini sarat dan berpotensi menimbulkan sengketa bisnis 

yang sulit diselesaikan. Dari penelitian ditemukan  terjadinya pembiaran kepada 

masyarakat/konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat 

investor terabaikan.  Penyelesaian sengketa para pihak tidak tuntas. Pelaku usaha 

yang nakal dan beritikad buruk memanfaatkan kesempatan ini dengan terus 

menjalankan aksinya secara leluasa. Bahkan mendorong pelaku palaku baru yang 

termotivasi untuk bergelut di investasi illegal ini. Terbukti dengan semakin 

menjamurnya pelaku usaha yang menggunakan sistem perekrutan investor 

dengan menggunakan pola piramida. Sejalan dengan  semakin banyak 

korbannya. Sementara pelaku usaha yng menggunakan pola ini merasa kebal 

terhadap gugatan maupun dakwaan hukum. Pelaku usaha yang menggunakan 

skema piramida ini merasa aman dalam balutan kelemahan hukum.  

Apabila kasus-kasus hukum dalam investasi bisnis piramida ini  tidak 

terselesaikan,  maka dari kerugian masyarakat akan terus menular berimbas pada 

melemahkan eksistensi lembaga keuangan legal, dan sangat berpotensi 

menimbulkan kerugian Negara secara masiv.  Akumulasi modal yang tidak 
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terarah dapat menggangu sistem moneteri ekonomi Indonesia. Oleh karena itu 

perlu dicari solusi dan upaya untuk menyelesaikan sengketa bisnis piramida ini 

guna mencegah kerugian lebih lanjut baik kerugian masyarakat, investor, 

maupun negara 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya pengetahuan 

dan pemahaman hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam investasi bisnis 

yang bersistem  piramida ini. Kiranya pedoman penyelesaian sengketa bisnis 

piramida menjadi sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum 

yang terjadi di masyarakat.  
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BAB 1 

PENGENALAN TERHADAP INVESTASI BISNIS PIRAMID-

PEMASARAN BERTINGKAT DAN BERJENJANG 

 

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang bagaimana menyelesaikan sengketa 

bisnis piramid  menurut aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, aspek 

hukum ekonomi dan penyelesaian sengketa melalui penerapan tanggungjawab 

hukum konvergensi. Terlebih dahulu perlu dipahami apakah yang dimaksud 

dengan investasi bisnis piramid dan persoalan  apa yang timbul dan bagaimana 

menyelesaikan permasalah-permasalahan yang sudah dilakukan. 

1. Apakah yang dimaskud dengan Investasi 

Investasi erat kaitannya dengan menghimpun dana. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (http://kbbi.co.id) mengartikan investasi sebagai 

penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. Penggunaan modal untuk memperoleh uang baik 

dilakukan lewat sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui cara 

ventura yang lebih beresiko (Henricus W, 2010: 165).  Investasi dapat 

dilakukan di sektor keuangan, sektor industri, dan komoditi. Di sektor 

keuangan objeknya seperti obligasi, valuta asing, saham. Investasi juga 

dapat dilakukan di sektor usaha seperti di perkebunan, industri, dimana 

investor menghendaki keuntungan dan pengembalian modal investasi itu. 

Dalam praktik investasi dapat dilakukan melalui bursa efek, pasar uang, 

bursa komoditi, jasa perbankan, jasa asuransi, dan sebagainya. Dalam 

berinvestasi, faktor resiko harus menjadi fokus perhatian, bukan hanya 

perhatian terhadap keuntungan dan pengembalian saja.  Kegiatan 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan dikemas investasi, merupakan 

kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan imbalan berupa bunga 

simpanan atau deviden. 

2. Apakah yang dimaksud Investasi Illegal 

Investasi Illegal atau disebut juga investasi bodong esensinya 

merupakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
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namun dikemas dengan istlah investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dalam artikelnya (Tri Hendro dan Conny Tjandra,  2014: 125 ) menyebutkan 

bentuk umum diduga kegiatan investasi illegal, diantaranya : (1) Fixed 

income products, dimana produk ini menawarkan imbal hasil (return) yang 

dijanjikan secara fixed (tetap) dan tidak akan terpengaruh oleh risiko 

pergerakan harga di pasar; (2) Simpanan yang menyerupai produk 

perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa 

surat Delivery Order (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan Bank 

Indonesia atau oleh suatu perusahaan; (3) Penyertaan modal investasi, 

dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan 

pada bank sebagai  instrument keuangan atau pada sektor riil; (4) Program 

investasi online melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana 

investasi secara rutin.  

Bentuk kegiatan investasi illegal tersebut memiliki karakteristik dalam 

produk yang ditawarkan, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan karakteristik 

tersebut sebagai berikut : (1) Return atau keuntungan yang ditawarkan 

sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah 

yang dipastikan; (2) Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin 

dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak 

tertentu seperti pemerintah, Bank, perusahaan, dan lain-lain; (3) 

Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk 

meyakinkan calon investor; (4) Dana masyarakat tidak dicatat dalam 

segregated account (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak 

bertanggung jawab (OJK, Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan Dalam 

Penanganan Investasi Illegal, Surabaya : 3-4 Agustus 2015). Selian itu, 

banyak Investasi illegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi 

yaitu, memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada 

konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. 

Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran 

keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan 

kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan 
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kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu. Terlebih lagi kegiatan Investasi 

Illegal menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah menjaring 

masyarakat untuk mengikuti prakteknya tersebut. Penghimpunan dana dari 

masyarakat diimingi mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan atau 

dengan bunga diluar batas kewajaran. (Arsil,  2014: 1).  Selain itu untuk 

meyakinkan masyarakat berupaya memperlihatkan bahwa investasi atau 

penanaman modal adalah riil dan bergerak diberbagai sektor industri atau 

sektor keuangan, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, 

valuta asing, dan emas. Namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain 

hanyalah memutarkan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau 

nasabah untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah 

diterima. 

Jadi usaha tersebut sangat bergantung pada akumulasi dana yang 

masuk melalui nasabah yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh 

kegiatan usaha. Akibatnya ketika terjadi kemandekan dalam pemasukan 

dana dari masyarakat, maka akan berdampak kepada pembayaran 

keuntungan kepada penyedia dana (investor) sesuai dengan yang dijanjikan 

atau sepakati. Selain itu, besarnya pembayaran keuntungan yang tidak 

sebanding dengan penambahan modal yang masuk sehingga merugikan 

masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pemahaman baru untuk melihat 

modus kegiatan investasi illegal yang mendatangkan kerugian yang besar 

bagi masyarakat.  

Kegiatan Investasi illegal menyerupai instrument perbankan, dengan 

ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen 

perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappepam, Bappebti - Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Selain itu, 

kegiatan usaha menghimpunana dari masyarakat, negara memberikan 

kewenangannya kepada bank. Kegiatan usaha menghimpun dana dari 

masyarakat hanya dapat dilakukan oleh bank. (OJK, Booklet Perbankan 

Indonesia, 2014: 9) sebagimana ditentukan dalam Undang-undang No. 10 
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tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 

1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu 

mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia namun mulai 

2014 perizinan dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK. 

3. Apakah yang dimaksud dengan Investasi Bisnis Piramid. 

Sistem piramida merupakan pemasaran berjenjang memanfaatkan 

konsumen   sebagai tenaga penyalur secara langsung. Promotor (upline) 

adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, 

sedangkan bawahan (downline) adalah anggota baru yang mendaftar atau 

direkrut oleh promotor. Penelitian menunjukkan sistem piramida itu hanya 

menguntungkan member-member yang pertama bergabung, bonus untuk 

sponsor di peroleh terutama dari uang pendaftaran member baru. (Yuyun 

Wahyuni,: 5 Desember 2014). Pyramid scheme adalah sistem bisnis yang 

tidak ‘fair’ yang menjanjikan ‘income’ yang melimpah bagi para anggotanya 

hanya dengan mencari anggota baru tanpa menjual sebuah produk nyata 

kepada publik, kalaupun ada produk yang dijual itu hanya merupakan kedok 

untuk menyamarkan skema priramida tersebut.  

Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama 

kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan 

usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk 

memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang 

lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha 

tersebut. 

Ciri utama dari skema piramida ini adalah tidak mengutamakan 

penjualan produk untuk meraih income, namun lebih mengutamakan 

perekrutan anggota baru dimana anggota lama disubsidi oleh anggota baru 



BUKU PEDOMAN  
Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid 

 

11 

 

hingga akhirnya sampai ke level paling bawah dimana anggotanya akan 

mengalami kesulitan dan akhirnya sistem ini menjadi berhenti. Skema 

pyramid yang digabungkan penjualan barang ini disebut inventory loading,  

harus diwaspadai ciri utamanya. Sebagaimana dalam sejarahnya yang 

dikenalkan bisnis ini oleh Ponzi, mengandung unsur penipuan. (Rizald: 

http:// junkcrix.multiply.com/journal: diunggah 31 Maret 2015). Dari 

penelitian ditemukan bisnis pyramid dibungkus dengan kedok badan usaha 

koperasi, yayasan, asuransi, bank gelap, dan ditemukan pula dalam 

perkembangannya bentuk perseroan terbatas dijadikan wadah untuk bisnis 

piramid ini.  Kajian lain disampaikan oleh Ester Magdalena (Jurnal ilmiah: 

2014) yang mengupas investasi piramid dengan penerapan Pasal 378 KUH 

Pidana Terhadap Kasus Wanrestasi pada Perjanjian Utang Piutang.   

Di beberapa negara, bisnis pemasaran pyramid ini illegal, namun di 

Indonesia terdapat sistem penjualan langsung yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Pada penelitian 

kami, ditemukan Bisnis piramid yang kegiatannya menghimpun dana dari 

masyarakat dan bentuk badan usahanya adalah perseroan terbatas dan 

koperasi. Ruang lingkup kewenangan untuk perijinan, pengawasan dan 

pembinaan terhadap bisnis ini masih menjadi pembiaran konflik antar 

wewenang dari beberapa lembaga terkait. Sepatutnyalah, mungkin beberapa 

lembaga melakukan kordinasi dan kerjasama terpadu.   

Pada bisnis ini terjadi hubungan hukum antara penjual akhir dengan 

konsumen akhir. Sebab, pada umumnya, tenaga penjual menjual produk 

perusahaan secara langsung kepada konsumen yang merupakan orang 

terdekat atau melalui pemasaran dari mulut-ke-mulut. Dengan demikian 

perjanjian dilakukan antara konsumen akhir dengan pemberi penawaran 

(offeror). Beberapa pihak menggunakan istilah penjulan langsung sebagai 

sinonim untuk MLM (Multi Level Marketing), meskipun pada kenyataannya 

MLM hanyalah salah satu bentuk dari penjualan langsung. 

Penelusuran studi pendahuluan berdasarkan beberapa hasil penelitian 



BUKU PEDOMAN  
Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid 

 

12 

 

terhadap  investasi bisnis piramid, dari penelitian Peter J. Vander Nat 

(Journal of Public Policy and Marketing, 2002; Vol 21-1, 139-151), 

menunjukan bahwa,  Pyramid Scheme “The organization is deemed a 

pyramid scheme if the participants obtain their monetary benefits primarily 

from recruitment rather than the sale of goods and services to consumers”. 

Pola pemasaran produk barang dan jasa secara bertingkat dan berjenjang 

atau disebut sistem piramid, sekarang ini tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. Sistem ini banyak diterapkan dalam investasi bisnis barang atau 

jasa. Sistem  investasi bisnis piramid ini banyak menimbulkan  

kontraversial, sebab  sistem ini banyak memperkaya investor asing dan 

orang perorangan tertentu, tetapi juga banyak menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat, bahkan kerugian negara.  

4. Bagaimana Proses  Terjadinya Investasi Bisnis/kontrak Bisnis 

Kegiatan investasi apapun namanya, pada dasarnya merupakan 

perjanjian. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan 

yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak.  Menciptakan hubungan 

hukum (intention to creat legal relation)  dalam berbisnis tak terlepas dari 

komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi ini dibangun oleh 

salah satu pihak (dalam hal ini offeror, pihak yang menawarkan) dalam 

rangka menciptakan atau menarik  niat pihak lain  (calon offeree) yang akan 

dimasukan dalam hubungan hukum tersebut. Tidak mungkin terjadi 

hubungan hukum tanpa  didahului dengan komunikasi dan informasi.  

Dengan demikian komunikasi dan informasi memegang peranan penting 

terutama sebelum terciptanya niat para pihak untuk melakukan hubungan 

hukum.  Referensi dari offeror yang didasarkan dari informasi  ini akan  

menjadi pertimbangan (recital) untuk sampai pada tahap terjadinya 

kesepakatan. Untuk tercapainya persesuai kehendak (meeting of mind) ada 

peran aktif offeror, yaitu dengan menyampaikan informasi tentang objek 

yang ditransaksikan, hak dan kewajiban, apa keuntungan dan manfaat, yang 

pada dasarnya informasi yang disampaikan tersebut berkaitan dengan  segala 

syarat dan ketentuan dalam perjanjian investasi yang akan dibangun.  
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Tahap awal ini disebut dengan tahap penawaran (offerte) dan 

penerimaan  (acceptance). Dalam hukum perjanjian Indonesia  hubungan 

hukum dalam tahap ini tidak terjangkau Undang-Undang, sehingga apabila 

syarat sah penawaran dan penerimaan tidak terpenuhi, atau adanya 

penyalahgunaan keadaan (undue influence), bahkan sering mengandung 

unsur penipuan terhadap investor, maka investor kurang mendapatkan 

perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum.  Tanggung jawab 

hukum atas informasi dan aktivitas komunikasi offeror yang merupakan 

rangkaian tindakan untuk sampai pada terjadinya cacat kesepakatan tidak 

tersentuh oleh hukum. Kecuali jika dilakukan kontruksi hukum.  Persoalan 

penyelesaian tuntutan atas kerugian yang diderita oleh investor hanya 

bersandar pada teori kesepakatan, doktrin dan asas kepatutan yang tidak 

memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang yang bersifat memaksa. 

Kelemahan tidak terjangkaunya tanggungjawab hukum tahapan awal ini 

oleh undang-undang menyebabkan pihak pembuat (dader) dalam istilah 

hukum pidana menjadi dalih untuk melepaskan tanggungjawab hukum.  

Padahal, apabila tahap awal tersebut tidak sah, maka akibat hukumnya 

perjanjian tersebut mengandung unsur cacat kesepakatan, sehingga 

perjanjiannya dapat dibatalkan. Fakta hukum yang terjadi di masyarakat, 

selain dari adanya cacat kesepakatan, investasi bodong juga mengandung 

unsur penipuan, objeknya tidak tentu atau tidak dapat ditentukan, sebab 

(causa) yang tidak halal, sehingga perjanjian investasi tersebut batal demi 

hukum.  

Investasi dengan menggunakan sistem pemasaran piramid adalah  

perekrutan investor dilakukan secara  berantai dan  berjenjang  oleh offeror  

ke offeree, yang posisinya kemudian menjadi offeror ketika merekrut 

investor baru, demikian dan seterusnya. Pihak offeror yang memiliki posisi 

tawar (bargaining power) yang kuat akan  berlindung dibawah asas 

kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat perjanjian sebagai 

undang-undang sebagaimana diatur dalam 1338 ayat (1) KUH Perdata. 

Kelemahan dalam penerapan asas ini kemudian menjadi dalih  untuk 
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membebaskan offeror dari jerat  tanggungjawab hukum. Selain itu, transaksi 

melalui internet menambah panjang daftar persoalan karena diluar 

jangkauan pengawasan yang melekat dan ketat dari otoritas lembaga 

pengawas pemerintah. Otoritas jasa Keuangan, Bappepam dan Bappepti 

saling lempar peranan dan kewenangan, sehingga investasi bisnis piramid ini 

dibiarkan tumbuh di masyarakat tanpa penyelesaian , dan rambu-rambu 

hokum yang belum mapan. Akibatnya, metode pemasaran sistem piramid ini 

berkembang di masyarakat semakin meluas dan tidak terkendali.  Selain itu, 

pada  era globalisasi, keberlakuan WTO dan AEC/MEA  (Asean Economic 

Community). hukum perjanjian Indonesia yang sudah memiliki kelemahan 

akan berhadapan juga dengan keberlakuan asas diskriminasi yang 

menimbulkan transaksi bebas hambatan dan tanpa batas wilayah  (border 

less)   

 

5. Bagaimana Alur Proses dari Penawaran-Penerimaan-Kesepakatan- 

menjadi Perjanjian/kontrak Pada Investasi Bisnis Piramid 

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih untuk 

saling mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih (Subekti, 1984:1), 

atau menurut Wiryono Prodjodikoro (1989: 9) perjanjian adalah hubungan 

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana suatu pihak 

berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak 

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan 

janji itu.  Dari rumusan tersebut dapat disimpulkann adanya unsur-unsur 

perjanjian (Simanjuntak, 1999:332), yaitu: 

a. Adanya para pihak 

b. Adanya persetujuan antara para pihak 

c. Adanya tujuan yang akan dicapai 

d. Adanya kewajiban yang akan dilaksanakan 

b. Adanya syarat-syarat tertentu. 

c. Adanya objek tertentu atau dapat ditentukan. 

Perjanjian yang dibuat para pihak akan melahirkan hubungan hukum 
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(perikatan) yang meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara 

seimbang (indemnity). Menurut Setiawan (1987:3), perikatan adalah suatu 

hubungan hukum, yang artinya hubungan itu diatur dan diakui oleh hukum, 

dapat dibandingkan dengan pendapat Subekti (199:1) perikatan adalah 

hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak 

yang satu berhak menunut sustau hal dari pihak lain, dan pihak lain 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, secara bertimbal balik.  Sebagai 

perbandingan Redmond (2001:79) mengatakan bahwa,” A contract is a 

legally binding agreement, that is, an agreement imposing right and 

obligation on the parties which will be enforced by the court. 

Sebuah kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum, yaitu, 

perjanjian memberlakukan hak dan kewajiban kepada para pihak yang akan 

ditegakkan oleh pengadilan. 

Henry R Cheeseman (2001:195) menjelaskan bahwa agreement is the 

manifestation by two or more persons of the substantion of a contract. It 

requires an offer and an acceptance. The process of reaching an agreement 

usually proceed as follows : prior to entering into a contract, the parties 

may engage preliminary negotiation about price, time of performance and 

such. At some points during these negotiation, one party makes an offer. The 

person who makes the offer is called the offeror and the person to whom the 

offer is made is called the offeree. The offer set fourth the term under which 

the offeror is willing to enter into the contract. The offeree has the power to 

create an agreement by accepting the offer.  The following three elements 

are required for an offer to be effective: 

a. the offeror must objectively intend to be bound by the offer 

b. the terms of the offer must be definite of reseonably certain. 

c. the offer must be communicated to the offeree. 

Sebelum terjadinya kesepakatan akan dilalui terlebih dahulu 

penawaran (offer) oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya menerima 

(acceptance). Dilihat dari pengertian Henry R Cheeseman, terdapat syarat 

penawaran dan penerimaan. Dalam penjelasannya, penawaran tersebut 
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menjadi mengikat offeror apabila dipenuhi syarat sahnya penawaran yaitu 

1.objektif, objeknya tertentu atau dapat ditentukan  2. certainty (pasti). 

Sebelum kesepakatan dapat diberlakukan sebagai perjanjian, ketentuan-

ketentuannya harus cukup pasti. Setidaknya, ketentuan-ketentuan utama dari 

kesepakatan harus dijabarkan.  3. Communication (dikomunikasikan), 

tawaran harus dikomunikasikan kepada offeree sebelum ia jadi 

menerimanya. Informasi yang disampaikan akan menjadi pertimbangan 

dalam penerimaan. Oleh karena itu, informasi yang tidak benar, keliru, 

kelalaian dalam menyampaikan informasi makan menimbulkan 

tanggungjawab offeror terhadap informasi tersebut. Sebab, kesepakatan 

tidak akan terjadi setelah dilalui tahap penerimaan yang sangat dipengaruhi 

oleh informasi dan komunikasi. Komunikasi  terjadi ketika  offeror 

menegosiasikan atau menyampaikan informasi mengenai unsur essensial 

perjanjian misalnya harga, jangka waktu, syarat-syarat dan kewajiban para 

pihak. Dengan demikian, pada tahap awal telah terjadinya interaksi para 

pihak pada dasarnya karena ada komunikasi.  Informasi harus objektif dan 

pasti serta ditransfer dengan penuh tanggungjawab.  Kesepakatan 

(agreement) terjadi apabila penawaran diterima oleh offeree, dengan tanpa 

syarat dan tanpa batas (counter offer). Kesepakatan ini kemudian baru 

menjadi salah satu unsur saja terjadinya perjanjian. Selain dari kesepakatan 

terdapat unsur lain yang membentuk sahnya perjanjian. 

Kontrak adalah perjanjian yang bentuknya tertulis. Sehubungan 

dengan isi perjanjian dituangkan secara tertulis, maka sangat mudah 

dibuktikan dan dikembalikan penyelesaian masalahnya pada syarat dan 

ketentuan yang tertuang dalam tulisan tersebut. 

Chris Turner (2006: 4)  memberikan acuan formasi yang membentuk 

kontrak/perjanjian pada tahap kesepakatan (agreement)  yaitu, (1) tawaran; 

(2) penerimaan; (3). Prestasi secara timbal balik.  

Suatu perjanjian pada intinya adalah kesepakatan antara dua atau lebih 

pihak, dimana ketentuan-ketentuannya mempengaruhi hak dan kewajiban 

mereka masing-masing yang dapat diberlakukan berdasarkan hukum. 
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Apakah para pihak telah mencapai kesepakatan atau mencapai titik temu 

pemikiran dapat dipastikan secara obyektif dari fakta-fakta yang ada. 

Konsep penawaran dan penerimaan memberi titik awal untuk menganalisis 

apakah kesepakatan telah tercapai. 

Kontrak biasanya dimulai dengan adanya penawaran dan penerimaan.   

Penawaran adalah suatu janji atau ungkapan keinginan atau dalam bentuk 

lain, dari ‘pihak yang menawarkan (0fferor) untuk terikat dengan ketentuan-

ketentuan tertentu yang diatur setelah adanya penerimaan (acceptance) tanpa 

syarat atas ketentuan-ketentuan ini oleh pihak yang diberikan penawaran 

tersebut (‘pihak yang ditawarkan’-offeree). Tawaran dimungkinkan dalam 

bentuk lisan, tertulis, atau tersirat dari tindakan perilaku. Dengan ketentuan 

terdapat unsur-unsur pembentukan perjanjian lainnya (yaitu imbalan dan 

niat/maksud untuk menciptakan hubungan hukum), penerimaan atas 

penawaran membuahkan perjanjian yang sah. 

Berdasarkan pengujian obyektivitas, seseorang dapat dikatakan telah 

membuat penawaran apabila pernyataan (atau tindakan)nya membuat orang 

biasa yakin bahwa orang yang sedang membuat penawaran tersebut 

bermaksud untuk terikat dengan penerimaan atas dugaan penawaran 

tersebut, meskipun orang tersebut sebenarnya tidak mempunyai maksud 

demikian. 

Suatu penawaran dapat diakhiri dengan cara menarik penawarannya 

setiap saat sebelum penawaran tersebut diterima, dengan ketentuan 

penarikan penawaran tersebut diberitahukan kepada pihak yang ditawarkan, 

baik oleh pihak yang menawarkan atau melalui sumber yang dapat 

dipercaya. 

Penerimaan adalah pernyataan oleh salah satu pihak, yaitu orang yang 

membuat penawaran (offeror), mengidentifikasi syarat dari sebuah 

perjanjian yang dipersiapkannya untuk mengikatkan diri jika syarat diterima 

oleh offeree. 

Suatu penawaran diterima (acceptance) atas dasar penundukan tanpa 

syarat dan tanpa batasan pada ketentuan-ketentuannya oleh pihak yang 
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ditawarkan. Penundukan ini dapat dinyatakan secara tegas melalui kata-kata 

atau tindakan, tetapi tidak dapat disimpulkan dari sekedar diam, kecuali 

dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Sebagai aturan umum, 

penerimaan harus diberitahukan kepada pihak yang menawarkan. 

Penawaran secara langsung jika dibuat dalam bentuk pertanyaan, 

sehingga  offeree merespon dengan positif dan menerima atau menolak 

penawaran. Perlu diketahui, tidak semua kontrak dimulai secara sederhana. 

Seringkali penawaran hanya dibuat  untuk mengundang melakukan 

kesepakatan, tindakan pasif mengundang pihak lain untuk membuat 

penawaran, sehingga terlihat seperti  diaggram dibawah ini: 

 

 

 

Suatu janji yang terkandung di dalam kesepakatan tidak dapat 

diberlakukan  selain dengan adanya prestasi yang timbal balik 

(consideration). Consideration harus sesuatu yang bernilai,  apa yang 

diminta oleh pihak yang membuat janji (pihak yang menawarkan- offeror’) 

dan diberikan oleh pihak yang menerimanya (‘pihak penerima janji-

offeree’), sebagaimana janji yang disepakati yang akan diberlakukan oleh 

para pihak. 

Umumnya kontrak terbentuk ketika seseorang membuat tawaran, dan 

orang lain menerimanya dengan mengkomunikasikan persetujuan mereka 
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atau  mereka melakukan tawaran itu. Sebelum terjadinya kontrak, maka akan 

didahului dengan komunikasi  yang  terjadi dalam  tahap penawaran.  

Penawaran yang benar harus dikomunikasikan kepada offeree, sebab tidak 

adil jika satu pihak diikatkan pada sesuatu yang tidak ketahuinya.  Offeree 

harus mengetahui  dengan jelas tentang hal-hal  apa yang menjadi syarat –

syarat yang ditawarkan, sehingga penawaran itu dapat ditegakkan 

berdasarkan hukum.   Pihak offeror harus memiliki pengetahuan yang cukup 

untuk menyampaikan informasi sebagai bahan untuk melakukan penawaran. 

Di lain pihak offeree harus menggali informasi tentang objek yang 

diperjanjikan.  Dengan demikian, para pihak harus mengetahui terlebih 

dahulu tentang  apa yang mereka  pertukarkan, sehingga setiap kata-kata 

yang tidak jelas dapat membatalkan perjanjian. (Chris Turner, 2008: 8). Jika 

penawaran tersebut akan dicabut oleh offeror maka harus pula 

dikomunikasikan kepada offeree.  Dengan demikian  karakteristik  dari 

penawaran yang benar atau sah adalah: 

a. Pasti (certainty).   

b. dikomunikasikan 

Sebuah pernyataan awal, berdasarkan hasil analisis dapat menjadi 

sebuah penawaran  antara lain: 

a. ajakan  untuk mengadakan kesepakatan  

b. adanya pernyataan berupa niat 

c. adanya komunikasi  informasi dalam proses negosiasi 

Ajakan untuk mengadakan kesepakatan dapat berupa sesuatu 

pernyataan- pernyataan mengenai maksud.  Pernyataan sebuah niat untuk 

melakukan penawaran misalnya dengan memperlihatkan di etalase, 

memperlihatkan catalog, pelelangan, pameran, dan sebagainya.  Pada 

investasi bisnis piramid, antara lain memperlihatkan rekening, presentasi 

seminar dan galadiner, dan pernyataan-pernyataan oral tentang keberhasilan, 

pernyataan kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan sasaran orang 

yang direktrutnya. Pernyataan niat untuk  terikat dengan perjanjian dengan 

mengkomunikasikan dan menginformasikan dalam proses negosiasi.  
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Dengan demikian, informasi dan komunikasi yang dibangun oleh 

offeror menjadi dasar untuk terbentuknya kesepakatan. Beberapa rangkaian 

hubungan hukum dapat dijelaskan sebagai ada keterkaitan  antara  informasi 

dan komunikasi dengan terjadinya penawaran dan permintaan, selanjutnya 

adanya keterkaitan  antara   penawaran dan penerimaan dengan kesepakatan; 

dan keterkaitan antara  kesepakatan dengan  keabsahan  kontrak  serta akibat 

hukumnya yang mengikutinya.  

Hubungan hukum untuk sampai pada sah dan tidaknya perjanjian 

(kontrak) bersumber sah dan tidaknya kesepakatann (agreement). 

Selanjutnya untuk sah dan tidaknya kesepakatan tergantung dari sah dan 

tidaknya penawaran dan penerimaan, dan sah atau tidaknya penawaran dan 

penerimaan sangat tergantung dari informasi dan komunikasi. Komunikasi 

atas informasi yang ditawarkan oleh offeror merupakan kunci untuk menguji 

niat diterapkannya asas  utmost good fait. Prinisp yang menegakan itikad 

baik teramat baik. Perbuatan awal yang merupakan penyampaian informasi 

yang dikomunikasikan offeror juga menentukan suatu penerimaan. Jika 

informasi tidak jelas, atau informasi jelas dan memiliki resiko besar dalam 

suatu bisnis maka offeree pasti menolak untuk mengadakan kesepakatan, 

atau setidaknya dapat menerima tawaran namun dengan syarat-syarat 

khusus.  
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BAB II 

SENGKETA BISNIS PIRAMIDA 

 

1. Pengertian Sengketa Bisnis Piramid 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2015:1272), sengketa 

adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian 

atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa 

Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. (John M Echol dan Hasan 

Shadily, 1996:138). Padanan dari kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia 

diserap menjadi konflik, sedangkan padanan kata “dispute” diterjemahkan 

dengan kata sengketa. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih 

yang berselisih perkara dalam pengadilan (Sudarsono, 2002:433). Sebuah 

konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan 

telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab 

kerugian atau pihak lain. Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan 

bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua 

belah pihak atau lebih (Bambang Sutiyoso, , 2006:3).Konflik juga dapat 

didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic 

antara dua atau lebih pihak. Konfik adalah suatu keadaan, bukan proses. 

Owen RG (dalam Fujiono, 2012:67)  menyatakan bahwa,  penyebab konflik 

adalah aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak 

tertulis yang penerapannya terlalu kaku dan keras. Konflik adalah suatu 

situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar 

tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan 

mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan 

pihak lain. Robbins dan Hudge  mendefinisikan konflik sebuah proses yang 

dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah 

mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau 

kepentingan pihak pertama. Sementara Flippo (dalam Fujiono, 2012:67) 
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menyatakan bahwa,  perselisihan atau konflik terjadi jika dua orang 

(kelompok) atau lebih merasa bahwa mereka mempunyai: a). tujuan-tujuan 

yang tidak selaras, b). kegiatan yang tidak saling menguntungkan. Orang 

yang menentang kepentingan, nilai atau kebutuhan berada dalam keadaan 

konfik, kemungkinan akan menjadi bahaya jika ditidak tindak  lanjuti atau 

diselesaikan.  Penyelesaian merupakan salah satu bentuk proses. Dalam 

sebuah konflik mungkin saja terjadi tanpa perselisihan, tetapi perselisihan 

tidak mungkin ada tanpa konflik. Sebuah konflik terbuka  memungkinkan 

untuk diselesaikan satu persatu, yang pada akhirnya terselesaikan dengan 

sendirinya. 

Menurut Winardi (1994:1),  pertentangan atau konflik  terjadi antara 

individuin dividu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan 

atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang 

menimbulkan akibat hukum  antara satu dengan yang lain. Menurut Ali 

Achmad (2009:292), sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau 

lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan 

atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. 

Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilaku 

pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan 

suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah 

satu diantara keduanya.  

Dengan demikian terdapat benang merah antara pelanggaran aturan –

penyelesaian sengketa- penerapan sanksi hukum. Investasi merupakan objek 

yang diatur dalam hukum bisnis, sedangkan hakikat bisnis itu sendiri adalah 

usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia (produk atau jasa) yang 

bermanfaat bagi masyarakat.  Pelaku bisnis  (Businessman) akan selalu 

melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk 

melayani secara baik , sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari 

kepuasan masyarakat  tersebutlah dia akan mendapatkan keuntungan dan 

kemungkinan dapat mengembangkan usahanya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis 

adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen 
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atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. 

Secara terminologi  kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu 

"business" , dari kata dasar "busy" yang berarti "sibuk" dalam konteks 

individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan 

aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. 

Bisnis menurut Mahmud Machfoedz (2005:35) adalah usaha 

perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang  terorganisasi 

untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seorang pelaku bisnis harus mampu 

memadukan empat macam sumber daya, yaitu sumber daya materi, manusia, 

informasi dan keuangan. Sedangkan Brown dan Petrello (1976) menyatakan 

bahwa “Business is an institution which produces goods and services 

demanded by people.” Artinya bisnis adalah suatu lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Steinford 

(1979) juga menyatakan tentang pengertian dari bisnis.  “Business is all 

those activities involved in providing the goods and services needed or 

desired by people” Artinya Bisnis sebagai aktifitas yang menyediakan 

barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Griffin 

dan ebert (1996) pun ikut berpendapat tentang pengertian bisnis.  “Business 

is an organization that provides goods or services in order toearn 

provit”. Maksudnya aktifitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa 

bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). Suatu perusahaan dikatakan 

menghasilkan laba apabila total penerimaan pada suatu periode (Total 

Revenues) lebih besar dari total biaya (Total Costs) pada periode yang sama. 

Dengan demikian bisnis adalah suatu kegiatan menjual  barang ataupun jasa 

guna menghasilkan suatu keuntungan pada tingkat tertentu. Keuntungan 

pada tingkat tertentu dimaksudkan, apabila kebutuhan masyarakat 

meningkat, maka lembaga bisnis pun akan sejalan dengan perkembangan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  Apabila kebutuhan masyarakat 

menurun, maka lembaga bisnis pun akan menurun  yang berimbas pada 

penurunan laba bahkan kemungkinan merugikan pelaku usaha  dan 
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masyarakat. Dalam bisnis mengandung 3 (tiga) unsur utama yaitu , semua 

bisnis menghasilkan barang dan jasa, semua bisnis mencari keuntungan dan 

semua bisnis mencoba untuk meneruskan keinginan konsumen. Tujuan 

berbisnis  tujuan utamanya memperoleh keuntungan (profit) yang tinggi. 

Selain itu terdapat parameter keuntungan lainnya,  yaitu:  pertumbuhan 

(Growth), kesinambungan (sustainable), stabilitas (Stability), pelayanan 

masyarakat (Public Services), kesejahteraan (welfare).  

Dari pemaran di atas, muncul pertanyaab, apakah bisnis piramid 

menguntungkan?. Terlebih dahulu harus mengenal hakikat bisnis 

piramid. Dalam litelatur  Inggris,  sistim piramida dikenal dengan Money 

Game, yaitu sebuah sistim  usaha yang merekrut orang lain untuk 

mendapatkan penghasilan besar dari orang yang direkrut tadi 

(http://www.dswulan.com/skema-piramida-vs-bisnis-mlm).  

Dalam penjelasan Undang - Undang No.7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan  dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan skema piramid 

adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan 

barang. Kegiatan itu memanfaatkan peluag keikutsertaan mitra usaha untuk 

memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari baiaya partisipasi orang 

lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha 

tersebut. Dalam praktiknya terjadi perluasan kegiatan berskema piramid, 

tidak hanya  berlaku dalam distribusi saja, namun untuk seluruh kegiatan 

usaha dalam lingkup perdagangan barang dan/atau jasa. Hal itu dapat dilihat 

sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Jayapura  No. 18?pid.susu/2016 PT 

JAP. 

Dalam dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

Pasal 9, dinyatakan bahwa, “pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan 

sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Usaha dengan 

sistem skema piramida sangat dilarang karena akan merugikan banyak 

orang, yakni sistem ini hanya akan menghidupkan orang yang paling atas, 

dan istilah kaki-kakinya pasti mengalami kerugian," jelasnya. 
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Dan, katanya, usaha sistem skema piramida pasti tidak akan bertahan lama. 

Sistem piramid ini merupakan sistem yang diilhami oleh skema ponzi. 

Skema Ponzi adalah Investasi Penipuan yang dirancang untuk memisahkan 

para investor dari uang mereka. Dinamai Ponzi sesuai dengan nama penemu 

sistem ini adalah Charles Ponzi, yang dikenal sejak diawal abad ke 20.  

Sistem ini dirancang apik agar publik percaya dan memberikan modal 

mereka untuk ditanam dalam investasi palsu. Setelah  aktor intelektualnya 

merasa cukup dengan uang yang dikumpulkan, ia pun menghilang beserta 

uang para investornya. Lima Elemen Kunci dalam Skema Ponzi 

(http://anotherpaths.blogspot.co.id/2011/10/apa-itu-skema-ponzi-bagaimana-

cara.html), yaitu: 

a. Manfaat: Iming iming janji bahwa modal akan kembali dalam jumlah 

besar diatas normal (Return Of Investasi (ROI)+Bonus). Tingkat 

pengembalian yang sudah ditetapkan (ROI Pasti). Tingkat pengembalian 

yang cukup tinggi dan memberi manfaat bagi investor tapi angkanya 

serealistis mungkin agar mudah dipercaya. 

b. Set Up: Adanya sebuah penjelasan tentang bagaimana caranya agar 

investor bisa mendapatkan ROI diatas normal.  Salah satunya triknya 

adalah, Investor awal mengaku memiliki cara tertentu atau memiliki 

akses informasi agar bisa menjalankan modal, atau investor awal 

menyebutkan bahwa ia memiliki akses investasi menguntungkan yang 

tidak ditawarkan pada publik. 

c. Kredibilitas Awal: Orang yang menjalankan skema ini haruslah orang 

yang cukup dapat dipercaya dan mampu meyakinkan para investor agar 

mau menginvestasikan uangnya. 

d. Keuntungan Berjangka: Paling tidak dalam beberapa kali putaran, 

investor dijanjikan mendapat pengembalian modal dalam jangka waktu 

tertentu.( bahkan tanpa jangka waktu lebih baik...) 

e. Informasi secara estapet tentang keberhasilan: Investor lainnya harus 

mendengar paling tidak tentang keberhasilan pembayaran bonus serta 

keuntungan yang sudah didapat atau tentang pesatnya perkembangan 
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mereka serta potensinya. Akhirnya uang yang masuk untuk investasi akan 

semakin besar berbanding yang telah dibayarkan. 

 

      Pada awalnya skema Ponzi ini menjanjikan keuntungan dan seolah 

bisnisnya riil. Namun perlu diwaspadai, perlu ketelitian dengan melihat cara 

dan proses rekrutmen investor ke bawahnya, yaitu; 

a. Cukup meyakinkan beberapa Investor untuk melakukan Investasi. 

b. Modal akan dikembalikan setelah waktu yang ditentukan kepada investor 

ditambah bunga tertentu atau hanya kembali modal saja. 

c. Memperlihatkan keberhasilan investasi sebelumnya, meyakinkan lebih 

banyak Investor agar menginvestasikan uangnya kedalam sistem. Dan 

biasanya sebagian besar investor sebelumnya akan kembali 

investasi.  Mereka pasti mau, sebab sistem sudah terbukti memberi 

keuntungan besar bagi mereka. 

d. Ulangi langkah 1 sampai 3 beberapa kali (Ribuan kali kalau perlu). Dan 

selama investasi berada di langkah ke 2, pola akan berhenti.  Lalu aktor 

Intelektual akan memakai jurus Ninja Hattori untuk menghilangkan diri 

dan memulai hidup baru ditempat yang baru dengan uang melimpah. 

Untuk emaksimalkan suatu kegiatan usaha sekalipun itu berskema 

Ponzi, haruslah memberikan keuntungan, kemanfaatan, keadilan dan 

ketertiban, dan bermuara pada kesejahteraan. Tujuan tersebut akan tercapai 

jika hukum berperan. Investasi merupakan garapan hukum bisnis. Hukum 

bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tatacara dan 

pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun 

keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan 

produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para 

entrepeneur dengan usaha dan motif tertentu dimana sudah 

mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. 

Di Indonesia bagi pelaku dikenakan sanksi pidana, demikian [ula bagi 

para offeror yang merekrut dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta 

melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 105 Undang-undang Perdagangan 
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No. 7 Tahun 2014 ancaman pidana tersebut dinyatakan bahwa, “pelaku 

usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam 

mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasasl 9 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar). 

Ancaman pidana demikian, sehubungan skema piramid ini sangat 

merugikan masyarakat, mengancam eksistensi lembaga keuangan resmi dan 

mengancam keterpurukan ekonomi. Perekonomian yang sehat lahir melalui 

kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi 

yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, 

perdagangan ataupun usaha yang sehat. 

Aturan atau hukum bisnis diperlukan karena  (1)   pihak yang terlibat 

di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya sekedar 

janji ataupun itikad baik saja; (2) kebutuhan untuk menciptakan upaya 

hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah 

disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya. 

Para pelaku bisnis perlu mengetahui, memahami dan mempelajari 

hukum bisnis karena setiap kegiatan bisnis yang dilakukannya sudah diatur 

oleh hukum, sehingga kegiatan bisnisnya tidak melanggar hukum dan dapat 

memperoleh keuntungan maksimum. 

Jika tujuan hukum bisnis dalam bisnis piramid tidak tercapai, maka  

besar kemungkinan menjadi sumber sengketa bisnis piramid. 

 

2. Subjek Yang Bersengketa Dalam Transaksi Investasi Bisnis Piramid 

Tahapan kegiatan dalam transaksi investasi bisnis , para pihak akan 

dilalui 4 tahap. (1). Penawaran dan penerimaan; (2) Tahap pelaksanaan 

kesepakatan; (3) Pelaksanaan perjanjian, dan (4) Pasca perjanjian. Pada 

tahap-tahap tersebut terjadi interaksi para pihak yang diikat dalam hubungan 

hukum.  
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Pada tahap penawaran (offer) dan Penerimaan (acceptance).  Para pihak 

yang terlibat dalam tahap ini disebut  pemberi penawaran (offeror) dan yang 

menerima penawaran (offeree). 

Offeror  adalah  subjek (person) yang menawarkan produk atau jasa 

kepada pihak  lain (offeree)  yang  menjadi  target  sebagai  calon yang akan 

menerima penawaran (acceptance). 

Person sendiri adalah mereka yang dapat melakukan perbuatan hukum.  

Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh manusia  (pribadi), badan 

usaha berbadan hukum, maupun badan usaha  bukan badan hukum , agen, 

distributor, pemberi kuasa, atau penerima kuasa,  dan perantara lainnya,  

Offeror akan berhadapan dengan offeree. Offeree adalah subjek (person) 

yang menerima penawaran (acceptance).  Seperti halnya offeror, adalah  

manusia (pribadi) badan usaha berbadan hukum, maupun badan usaha  

bukan badan hukum, agen, distributor, pemberi kuasa, atau penerima kuasa,  

dan perantara lainnya  (broker, pialang, dll) 

Badan usaha adalah  lembaga yang menjalankan perusahaan. 

Perusahaan ini memiliki karakteristik dalam melakukan kegiatannya 

bertujuan untuk mencari keuntungan, dilakukan secara terus menerus, 

terang-terangan dan dalam kualitas tertentua atau bidang usahanya tertentu. 

Badan hukum  (recht person) adalah subjek hukum selain manusia, 

namundapat melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia, dpat 

melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Di dalam 

pengadilan  artinya dpat menjadi penggugat, tergugat, terdakwa, terpidana 

yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya. Misalnya dalam Perseroan 

Terbatas diwakili oleh direksinya sebagai pengurus, dalam koperasi diwakili 

oleh pengurus, dan sebagainya.  Karakteristik dari badan hukum adalah 

memiliki tujuan tertentu, memiliki kepentingan tertentu, memiliki organisasi 

yang teratur, dan memiliki kekayaan terpisah.  

Badan usaha berbadan hukum  contohnya Perseroan Terbatas (PT), CV 

atas saham, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, sedangkam  Badan usaha 

bukan badan hukum contohnya, perusahaan perorangan, persekutuan 
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perdata, firma, Cv (Commanditer Venotshapt),  

 

3. Objek Sengketa Dalam Investasi Bisnis Piramida 

Apabila aturan terkait hak dan kewajiban, kedudukan offeror dan 

tanggungjawab sebagai offeror dilanggar, maka persoalan tersebut akan 

menjadi objek sengketa. Sehubungan dengan prinsip utmost good fait harus 

dilaksanakan sejak dari pra kesepakatan, yaitu pada tahap penawaran maka 

objek sengketa akan berimbas pada akibat hukum yang tidak hanya dilihat 

dari pra kesepakatan tetapi dimungkinkan berimbas pada sengketa yang 

berkaitan dengan kesepakatan, perjanjian dan pasca pelaksanan perjanjian. 

Objek sengketa atau persoalan yang harus dipahami oleh offeror antara lain:  

a. Undue influence 

b. Cacat kesepakatan 

c. Tidak sahnya perjanjian. 

d. Pelanggaran prinsip dan asas hukum perjanjian, hukum ekonomi dan 

hukum adminitrasi  

e. Wanprestasi. 

f. Perbuatan melawan hukum 

g. Tindak pidana materil dan/atau formil 

h. Tindak pidana korporasi 

Setelah mengetahui tentang objek sengketa, para pihak juga harus 

memiliki pegetahuan dan pemahaman tentang akibat atau sanksi atas 

penyelesaian sengketa berdasarkan objek yang disengketakan. Misalnya 

apabila ternyata terbukti terjadi penyalahgunaan keadaan (undue influence), 

maka akibat hukumnya penawaran yang dilakukan tidak sah dan tidak 

mengikat. Bagaimana jika sudah terlanjur terjadi dan telah sampai pada tahap 

kesepakatan dan perjanjian, maka offeror berdasarkan prinsip indemnitas 

harus mengembalikan pada keadaan semula dari si offere. Misalnya apabila 

dalam investasi tersebut telah menyerahkan modal, maka offeror berdasarkan 

prinsip indemnitas wajib menyerahkan modal pokok yang telah disetor oleh 

offeree.  
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Cacat kesepakatan jika diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan 

keadaan berakibat perjanjiannya tidak terpenuhi syarat subjektif perjanjian. 

Oleh karena itu, perjanjiannya dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak 

dapat membatalkan perjanjian atau dapat meneruskan perjanjian. Namun 

demikian dalam kasus penyalahgunaan keadaan dimungkinkan pula syarat 

yang dilanggar adalah syarat objektif perjanjian. Syarat objektif meliputi 

objeknya tidak tentu atau tidak dapat ditentukan, dan sebab (causa) atau isi 

perjanjiannya tidak halal.  

Contoh kasus ketika merekrut offeror memberikan informasi bahwa 

bisnisnya rill, misalnya investasi emas. atau investasi pengelola umrah dan 

haji, investasi di perkebunan kelapa sawit. 

Offeror ketika merekrut offeree yang dalam keadaan kesulitan 

keuangan, karena suaminya baru di PHK memberikan iklan penawaran, 

disertai dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda, atau janji ingin 

mensejahterakan offeree sebagai kawan sejawatnya menawarkan berinvestasi 

emas. Akumulasi dari investasi ini akan disetorkan untuk ekplorasi emas di 

kawasan Panama. Offeror menawarkan investasi ini dilengkapi dengan 

presentasi dengan menayangkan slide-slide berupa photo-photo kegiatan 

penambangan, emas batangan yang sudah jadi, photo tim surveyor yang 

dikenal  oleh offeror dan/atau offeree yang membuktikan keberadaan kantor 

dan kegiatan usahanya. Informasi awal seperti ini dipandang oleh oferee 

adalah riil. Sebab, objek benda yang dikelola oleh perusahaan riil. Dari 

komunikasi dan informasi tersebut mengundang (invitation to treat) offeree 

untuk menyepakati penawaran yang diberikan offeror. Namun dalam 

perjalanan, ternyata investasi tersebut bodong, berupa money game dengan 

skema ponzi untuk merekrut peserta lainnya melalui jaringan yang dibuat oleh 

offeree. Dalam hal ini perjanjian tidak terpenuhi syarat objektif, yaitu 

objeknya tidak riil. Kesalahan offeror yaitu mengkomunikasikan dan 

menginformasikan sesuatu dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang 

cukup. Dalam hal ini offeror tetap harus bertanggungjawab atas informasi 

yang disampaikannya.  
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Contoh kasus lain anak perusahaan dari perusahaan ternama, atau sebut 

saja ada anak perusahaan dari holding company (perusahaan induk). 

Perusahaan induk bergerak dibidang perhotelan. Anak perusahaan bergerak di 

bidang jasa pariwisata rohani, pemberangkatan umrah dan hajji. Offeror 

menawarkan kepada offeree bahwa bisnisnya riil. Kantornya berkedudukan di 

Bandung, bisnis perhotelannya terkenal. Mekanisme klaimnya gampang dan 

jaminannya offeror sendiri serta pihak pengelola perusahaan induk. Yang 

mana pemegang saham di perusahaan anak ini merupakan juga pemegang 

saham dan pengelola perusahaan induk yang sudah terkenal.  Bisnis riil 

digambarkan bahwa akumulasi modal investasi ini dikelola untuk penyediaan 

keperluan menunjang kegiatan usaha perhotelan seperti, pengadaan bunga 

pajangan, handuk, sandal, cleaning service hotel, dan sebagainya. Keuntungan 

dari bisnis tersebut dapat memberangkatkan umrah untuk 5 orang. Selain itu 

diiming-iming ditambah bonus berupa voucher menginap, pariwisata, dan 

menang undian berupa mobil.  Ternyata offeror sebagai armada untuk 

membentuk jaringan tidak mengetahui tentang pengelolaan perusahaan induk 

dan anak perusahaan, masalah internal perusahaan, jabatan rangkap pelaku 

usaha yang pada dasarnya telah melakukan tindak pidana korporasi atau 

pelanggaran tata kelola perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh anak 

perusahaan ternyata melakukan kegiatan money game. Jika kegiatan usaha 

dari awal adalah money game, maka jelas objeknya tidak riil dan causa/sebab 

perjanjian tidak halal. Akibat hukum dari perjanjian yang demikian adalah 

batal demi hukum. Artinya, perjanjian sejak semula tidak mengikat. Offeror 

yang tidak berhati-hati mendalami kinerja perusahaa dapat dikategorikan turut 

serta melakukan tindak pidana penipuan yang memiliki konsekuensi 

tanggungjawab hukum pidana sebagai pelaku (dader ). 

Dengan demikian, kegiatan usaha anak perusahaan dimana offeror 

terlibat didalamnya harus tetap terpantau. Jika diawal bisnisnya riil dan 

ditengah perjalanan pengelolaan perusahaan tidak sebagaimana mesti seperti 

informasi awal, maka disini terjadi kasus pengelolaan perusahaan secara tidak 

baik (bad corporate governance) 
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Jadi dalam kasus demikian, terjadi konvergensi kasus hukum perdata, 

hukum pidana dan hukum ekonomi. 

Berdasarkan penelitian kami, objek yang dipersengketakan dalam 

investasi  bisnis piramida antara lain: 

a. Penyalahgunaan keadaan 

b. Pelanggaran utmost good fait, terkait informasi yang menyesatkan 

c. Cacat kehendak 

d. Objek investasi tidak riil 

e. Causa tidak halal 

f. Wanprestasi 

g. Perbuatan melawan hukum 

h. Penipuan 

i. Timdak pidana korporasi 

j. Kepailitan 

 

4. Lembaga Terkait Pengawasan, Pembinaan, dan Penyelesaian Sengketa 

Investasi Bisnis 

Lembaga yang terkait  dengan keberadaan investasi bisnis piramid antara 

lain BKPMD, OJK, Satgas Waspada Investasi-OJK, BAPPEBTI, 

BAPPEPAM, BPSK. 

a. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah 

(BKPPMD). 

Dengan berlakukanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang 

Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturaran 

Pemerintah No. 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat 

dan Promosi sebagai Daerah Otonom, membawa perubahan yang sangat 

mendasar dalam keseluruhan sistem kewenangan pemerintah, juga dalam 

proses pelayanan, baik antara daerah kabupaten/kota maupun antar 

propinsi. Dengan demikian hanya dearah-daerah kabupaten/kota atau 

propinsi yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti 

dalam hal penyedianan informasi peluang usaha dan pemberian 
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pelayanan prima, yang akan menjadi pilihan utama investor guna 

melakukan investasi. Diharapkan dengan adanya pelayanan tersebut ada 

peningkatan daya saing masing-masing daerah, yang pada gilirannya 

akan memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing secara 

keseluruhan dalam menarik investasi. 

Pada penghujung tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi 

Jawa Barat, telah terbentuk Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman 

Modal Daerah ( BKPPMD) Propinsi Jawa Barat.  

Tugas Pokok dari BKPPMD adalah merumuskan kebijakan teknis 

dan pengendalian di bidang promosi dan kerjasma penanaman modal 

serta melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Provinsi sesuai 

dengan kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada 

Gubernur. Fungsi BKPPMD  untuk melaksanakan tugas pokok diatas, 

BKPPMD Propisi Jawa Barat Memiliki fungsi, sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi 

serta kerjasama penanaman modal. 

2) Fasilitas di bidang promosi dan penanaman modal. 

3) Penyelenggaraan sekretariat badan. 

 

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas tunggal di sector 

jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa 

keuangan seperti industry perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan 

pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada 

tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu 

lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia. (Siti Sundari, Laporan 

Kompendium Hukum Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI, 

2011: 44). 

Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, menyatakan bahwa: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya 
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disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari 

campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

Berdasarkan  penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  status 

kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan 

tugas  dan  wewenangnya,  sehingga  secara  yuridis  bebas  dari  campur 

tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 

undang-undang OJK. 

Pada dasarnya Undang-Undang tentang OJK ini hanya mengatur 

mengenai perngorganisasian dan tata laksana kegiatan keuangan. OJK  

adalah lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan 

pengawasan terhadap sector jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan 

terbentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi 

yang lebih efektif di dalam penanganan masalah masalah yang timbul 

didalam system keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang 

lebih terintergrasi. (Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara 

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank 

Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera 

Utara, 2013:2). 

Undang-Undang  No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sector 

jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel 

serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen 

dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga 

Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, 

menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.(Kasmir 

2011:2). 

Tujuan  pembentukan  OJK  sebagai  Lembaga  Keuangan  
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ditentukan dalam Pasal 4 UU OJK. Dalam Pasal 4 UU OJK dinyatakan 

(Ahmad Taqiyuddin, Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan 

Pembangunan Ekonomi, (Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012:4 ) bahwa , OJK  dibentuk  

dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor jasa 

keuangan :  

1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan. Akuntabel; 

2) Mampu mewujudkan sitem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, dan; 

3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor 

jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mengingatkan 

pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan 

benar (Good Corporate Governance) terdiri dari 5 prinsip yang 

disingkat dengan TARIF , yaitu: 

1) Transparency (keterbukaan informasi) 

Keterbukaan informasi secara sederhana dapat diartikan sebagai 

keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat 

waktu. 

2) Accuntability (akuntabilitas) 

Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, 

kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-

elemen yang ada. 

3) Responsibility ( pertanggung jawaban) 

Pertanggung   jawaban   berarti   kepatuhan   perusahaan   terhadap 

peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran 

pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, 

perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang 

kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.  

4).  Independency (kemandirian) 

Kemandirian artinya, mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara 
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profesional  tanpa  adanya  benturan  kepentingan  dan  tekanan  

atau intervensi  dari  pihak  manapun  maupun  yang  tidak  sesuai  

dengan peraturan yang berlaku; dan 

5).  Fairness (kesetaraan atau kewajaran) 

Prinsip  kesetaraan  atau  kewajaran  ini  menuntut  adanya  

perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan 

stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Tujuan lain dari pembentukan OJK ini adalah agar keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem 

keuangan  yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam 

konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk menciptakan pembangunan 

yang berkelanjutan (sustainable development). Sebagaimana menurut 

The World Business Council of for Sustainable Development (WBSCSD) 

yang menggambarkan sebagai “business commitment to contribute to 

sustainable economic development, working with  employees,  their,  the  

local  community,  and  society  at  large  to improve their quality if life” 

yaitu suatu komitmen bisnis untuk memberikan   kontribusi   

pembangunan   ekonomi   yang   berkelanjutan, bekerja   sama   dengan   

pegawai,   keluarganya,   komunitas lokal   dan masyarakat luas untuk 

meningkatkan kualitas hidup bersama. (Bisdan Sigalingging, Analisis 

Hubungan Kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank 

Indonesia, Tesis 2013:108). 

 

Macam-macam Kegiatan OJK. 

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, berupa : 

1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. 

2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya terkait 

khusus pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank, 

meliputi : 

a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 
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anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan 

sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta 

pencabutan izin usaha bank. 

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. 

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi : 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, 

rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 

laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem 

informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar 

akuntansi bank. 

d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi : manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal 

nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan 

terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. 

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) 

yang meliputi : 

1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 

2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 

3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 

4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 

terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu. 

5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan 

statuter pada Lembaga Jasa Keuangan. 

6) Menetapkan stuktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. 

7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) 
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meliputi : 

1) Menetapkan kebijakan opersional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan 

2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

kepala eksekutif. 

3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan 

dan/atau pihak tertentu. 

5) Melakukan penunjukan pengelola statuter. 

6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter. 

7) Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

8) Memberikan dan/atau mencabut : izin usaha; izin orang 

perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda 

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, 

pesetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. 

 

Asas-Asas Dalam OJK 

Dalam Naskah Akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

dikatakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus 

berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut : 

1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. 

2) Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
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selektif. 

3) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap 

memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta 

rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

4) Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan 

pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Asas Integritas, merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai 

moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

penyelenggaraan OJK. 

6) Asas Akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Dalam penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, dikemukakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya berlandaskan asas-asas tersebut. Berdasarkan uraian di atas, 

menunjukkan bahwa asas-asas yang dimuat dalam penjelasan umum 

undang-undang OJK pada prinsipnya berdasarkan dan mengacu pada asas-

asas OJK dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK, hanya saja dalam 

penjelasan umum ditambahkan satu asas baru yaitu asas independensi. 

 

Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 

1). Tujuan OJK, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 UU 

No.21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagai berikut : OJK  dibentuk  

dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor jasa 

keuangan :  

a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan. Akuntabel; 

b) Mampu mewujudkan sitem keuangan yang tumbuh secara 
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berkelanjutan dan stabil, dan; 

c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

2).  Fungsi OJK, dijabarkan dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, 

dalam Pasal 5 yang dinyatakan bahwa : OJK berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan. 

3). Tugas OJK, selanjutnya di dalam Pasal 6 UU OJK, juga menyebutkan 

mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu : 

a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 

b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan 

c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

3) Wewenang OJK, dalam melaksanakan tugas pengaturan dan 

pengawasan di sektor perbankan, sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang : 

a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. 

b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. 

c) Pengaturan dan Pengawasan mengenai aspek kehati-hatian 

bank. 

Secara substansial bahwa kewenangan OJK merupakan amanat 

konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, 

teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Tujuan ini pada akhirnya 

diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan 

berkelanjutan. 

 

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian 
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dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 

kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita 

konsumen. Dengan cara dimaksudkan supaya persoalan antara konsumen 

dan produsen dapat segera ditemukan jalan penyelesaian. Namun 

demikian, tidak menutup kemungkinan persoalan diselesaikan melalui 

pengadilan. 

Untuk membantu penyelesaikan sengketa konsumen di luar 

pengadilan, undang-undang ini memperkenalkan sebuah lembaga yang 

bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan ini 

merupakan badan hasil bentukan pemerintah yang berkedudukan di ibu 

kota Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota. 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini sama seperti 

penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. 

Majelis BPSK sedapat mungkin mengusahakan terciptanya kesepakatan di 

antara pihak-pihak yang bersengketa, sebagai bentuk penyelesaian 

sengketa tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui BPSK 

ini memuat unsur perdamaian. BPSK tidak menyelesaikan sengketa 

konsumen dengan jalan damai, tetapi memeriksa dan memutus sengketa 

berdasarkan hukum. Artinya, dalam menjalankan peranannya dalam 

penyelesaian sengketa tetap berpegang pada ketentuan undang-undang 

(hukum) yang berlaku, Namun demikian penyelesaian sengketa konsumen 

melalui BPSK termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

 

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

BPSK adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa 

konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Oleh 

karena itu, BPSK dapat disebut juga sebagai peradilan. Tugas dan 

wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, meliputi : 

1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 



BUKU PEDOMAN  
Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid 

 

42 

 

2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

ketentuan dalam undang-undang ini; 

5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 

konsumen; 

6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; 

7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 

9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 

saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan 

huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian 

sengketa konsumen; 

10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 

bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan undang-undang ini. 

Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat 

dikatakan lebih luas bila dibandingkan dengan badan peradilan perdata 

yang sampai masuk pada tugas dan wewenang Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN), yang dapat melakukan tugas di bidang 

pengawasan dan konsultasi. Sebaliknya tugas dan wewenang ini 

dipersempit sampai batas-batas penyelesaian sengketa saja sehingga BPSK 
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ini dapat mencapai tujuannya. Dengan tugas seperti ini maka BPSK dapat 

memberikan putusannya untuk mengakhiri sengketa konsumen. 

Diharapkan dengan penyelesaian sengketa yang sederhana dan singkat, 

tidak diperlukan lagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang 

cenderung lama dan berbelit-belit. Akan tetapi, Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dengan jelas menyatakan 

bahwa pemeriksaan perkara konsumen oleh BPSK bukan dengan jalan 

damai, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ini 

berarti pula bahwa BPSK sungguh-sungguh akan berusaha menemukan 

bukti-bukti tentang adanya pelanggaran hukum di dalam sengketa 

konsumen tersebut dan membuat putusan sesuai dengan ketentuan hukum. 

 

Ruang Lingkup Sengketa Yang Menjadi Kewenangan BPSK 

Perlu untuk dipahami terlebih dahulu pengertian Konsumen, 

pengertian Pelaku Usaha, dan sengketa Konsumen untuk menentukan 

apakah BPSK dapat menyelesaikan kasus piramid. Menurut Undang-

undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 2  

menyatakan bahwa, “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ 

atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”. Dengan demikian, unsur-unsur konsumen : 

1) Setiap Orang ; 

2) Pemakai Barang dan/atau Jasa (Pengguna Akhir) ; 

3) Yang Tersedia Dalam Masyarakat ; 

4) Untuk Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Mahluk Hidup 

Lain ; 

5) Tidak Untuk Diperdagangkan. 

6) Tidak menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu 

produk lainnya 

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat dikemukakan unsur-

unsur definisi konsumen: (Az. Nasution, 2001: 27)  
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1) Setiap orang  

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang 

berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah ”orang” disini 

tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut 

natuurlijke persoonatau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). 

Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian 

konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus 

mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan 

hukum. 

2) Pemakai  

Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU 

Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate 

consumer).  

3) Barang dan / atau jasa  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai 

sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang 

tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa 

diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen.  

4) Yang tersedia dalam masyarakat  

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia 

di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu 

tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan 

pengembang (developer) perumahan telah biasa mengadakan transaksi 

konsumen tertentu seperti futures tradingdimana keberadaan barang 

yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.  

5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain  

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, 
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keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan 

tumbuhan.  

6) Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan  

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya 

konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial). Definisi ini sesuai 

dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa 

melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa 

tersebut. (Abdul Halim Barkatulah, 2008:.7) 

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap 

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dengan demikian unsur-

unsur pelaku usaha adalah: 

1) Orang Perseorangan atau Badan Usaha, baik badan usaha berbadan 

hukum maupun badan usaha bukan badan hukum ; 

2) Didirikan dan Berkedudukan atau Melakukan Kegiatan di Indonesia ; 

3) Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Dalam Berbagai Bidang Ekonomi; 

4) Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) ; 

5) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi 

barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang/jasa 

untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (Undang-Undang No. 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan) 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian 

“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
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berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui 

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi”. Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari 

pengertian pelaku usaha. Pada penjelasan undang-undang yang termasuk 

dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, 

importer, pedagang, distributor dan lain-lain. 

 

Objek transaksi, yaitu unsur barang dan jasa dalam pengertian : 

1) Setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak Bergerak ; baik benda yang dapat dihabiskan 

maupun yang tidak dapat dihabiskan ; 

2) 2.  Dapat Diperdagangkan ; 

3) 3.  Dapat Dipakai, Dipergunakan, Dimanfaatkan Oleh Konsumen. 

 

Unsur-unsur jasa adalah : 

1) Setiap Layanan/Pelayanan ; 

2) Berbentuk Pekerjaan atau Prestasi (hasil kerja); 

3) Yang Disediakan Bagi Masyarakat ; 

4) Yang diperdagangkan dalam masyarakat (UU RI No. 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan) ; 

5) Untuk Dapat Dimanfaatkan Oleh Konsumen ; 

 

Unsur Sengketa Konsumen : 

1) Memenuhi kualifikasi Konsumen (Konsumen Akhir); 

2) Memenuhi kualifikasi Pelaku Usaha ; 

3) Memenuhi kualifikasi objek sengketa (barang/jasa) ;  

4) Konsumen menuntut Pelaku Usaha  ; 

5) Konsumen Merasa Dirugikan ; 

6) Adanya Kerusakan, Pencemaran  dari Barang atau adanya pelayanan 
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jasa yang tidak sesuai ; 

7) Kerugian timbul sebagai akibat dari Mengkonsumsi Barang dan/atau 

Memanfaatkan Jasa. 

Ciri-ciri dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam 

kaitannya dengan perlindungan konsumen di atas, kita bedakan dengan ciri-

ciri bisnis piramid: 

1) Biaya Pendaftaran/Investasi  (Tinggi/Mahal) 

2) Tidak Ada Produk Yang Dijual (Barang/Jasa), sekslipun ada hanya 

kamuflase saja ; 

3)  Harga jual jauh lebih mahal dari harga pasar ; 

4) Menitik beratkan pada perekrutan anggota, bukan pada penjualan produk; 

5) Penghasilan Anggota bersumber dari biaya pendaftaran/ investasi 

Anggota Baru (hasil rekrut), bukan pada penjualan produk ; 

6) Tawaran : Janji-janji mendapatkan keuntungan besar dalam waktu 

singkat dengan upaya mudah ; 

7) Anggota dapat membeli dua atau lebih nomor keanggotaan (sistim 

kaveling) ; 

8) Masa keanggotaan berlangsung singkat (dibatasi waktunya). 

 

Terdapat perbedaan dalam ruang lingkup antara para pelaku pada bisnis 

piramid dengan hubungan konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Konsumen –Pelaku Usaha Offeror – Offeree Dalam 
skema piramid 

1. Sifat Transaksi :   
a. Seketika.                                      
b. Tidak ada hubungan apapun 

setelahnya. 
c. Konsumen tidak pernah 

menjadi Pelaku usaha, atau 
bukan bagian dari 
perusahaan 

1.  Sifat Transaksi :  
a. Berlanjut. 
b. Lahir hubungan baru antara 

Offeree dengan perusahaan 
dengan pola piramida. 

c. Offeree akan berubah 
menjadi Offeror sehingga 
tidak ada Offeree dalam arti 
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      sesungguhnya. 
d. Offeree dan Offeror bagian 

dari Perusahaan            
 

2. Objek Transaksi :  
a. Barang dan/atau Jasa 

(tujuan utama). 
b. Digunakan sendiri, Tidak 

Untuk   
c. Diperdagangkan atau tidak 

dijadikan bahan untuk 
memproduksi. 

2. Objek Transaksi :  
a. Non Barang/Jasa. 
b. Janji-janji Penghasilan tinggi 

dengan singkat dan mudah.  
c. Diperdagangkan.                                 

 

3. Tujuan Transaksi : 
a. Memperoleh Barang. 
b. Memanfaatkan Jasa. 

3. Tujuan Transaksi :  
a. Menjadi mitra kerja  
b. untuk memperoleh 

Penghasilan. 

4. Kerugian :  
bersumber dari Barang dan 

Jasa 
 

Kerugian : Tidak bersumber 
dari Barang/Jasa. akan 
tetapi bersumber dari: 
a. Tidak diperolehnya 

penghasilan ; 
b. Uang 

Pendaftaran/investa
si tidak kembali. 

 
 

1) Unsur Konsumen. Tujuan transaksi antara Offeree dengan perusahaan 

bukan membeli barang dan/atau jasa, akan tetapi tujuan Offeree adalah 

untuk ikut bekerjasama sebagai mitra kerja (Offeror) dalam tim bisnis 

Piramida untuk memperoleh penghasilan ; Tujuan transaksi dari seorang 

konsumen adalah untuk memperoleh barang atau pelayanan jasa, dan 

bukan untuk memperoleh penghasilan ; Tidak ada kerjasama kemitraan 

antara Konsumen dan Pelaku Usaha ; Dengan demikian eksistensi 

Offeree dan Offeror tidak masuk pada kualifikasi konsumen terhadap   

perusahaan Bisnis Piramida ; 

2) Unsur Pelaku Usaha. Perusahaan Bisnis Piramida tidak melakukan 

tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa, 

dan oleh karenanya tidak masuk pada kualifikasi Pelaku Usaha 
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sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 8 Tahun 1999  ;Dengan 

demikian eksistensi perusahaan Bisnis Piramida tidak masuk pada 

kualifikasi Pelaku Usaha terhadap Offeree dan Offeror ; 

3) Unsur Kerugian. Kerugian yang dialami oleh Offeree dan Offeror tidak 

bersumber dari transaksi barang dan/atau jasa, akan tetapi bersumber dari 

tidak diperolehnya penghasilan dari Perusahaan bersangkutan yang 

dilandaskan pada kegagalan rekrutmen anggota baru ;  Kerugian yang 

dialami oleh seorang Konsumen adalah bersumber dari transaksi 

pembelian barang   dan/atau pemanfatan jasa (pelayanan jasa) ; Dengan 

demikian kerugian yang dialami Offeree dan Offeror tidak masuk pada 

kualifikasi kerugian  konsumen sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 

8 Tahun 1999 . 

Kesimpulan Akhir :  Sengketa Bisnis Piramida tidak masuk pada 

kualifikasi Sengketa Konsumen, dan oleh  karenanya BPSK tidak 

berwenang secara substantif, memeriksa dan menyelesaikan  Sengketa 

Bisnis Piramida. 

 

Visi dan Misi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

1) Visi terwujudnya keharmonisan yang berkeadilan antara konsumen dan 

pelaku usaha. 

2) Misi 

a) Menjamin adanya kepastian hukum dan tidak diskriminatif; 

b) Mewujudkan konsumen yang mendiri dan bermartabat; 

c) Mewujudkan pelaku usaha yang produktif dan berkualitas; 

d) Mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen secara efektif dan 

efisien. 

d. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-

LK)  

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat 

Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan 

Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari 
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kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. 

Visi dan Misi Bapepam-LK 

Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan 

profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga 

keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang 

tangguh dan berdaya saing global 

Misi di Bidang Ekonomi 

Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh 

pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada 

industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank 

Misi di Bidang Kelembagaan 

Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas 

dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan 

diri menjadi lembaga berstandar internasional 

Misi Sosial Budaya 

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi 

pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan 

investasi dan pembiayaan 

 

Struktur Organisasi serta Tugas pokok dan fungsi Bapepam – LK 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 

606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 

organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit 

eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan 

menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). 

Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, 

dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan 
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melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga 

keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan Lembaga Keuangan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 

2) Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 

3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin 

usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang 

bergerak di pasar modal; 

4) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan 

Perusahaan Publik; 

5) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan 

sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian; 

6) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 

7) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 

8) Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

9) Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang 

lembaga keuangan; 

10) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga 

keuangan; 

11) Pelaksanaan tata usaha Badan. 

Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua 

Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 

11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi 

aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa 

pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan respon 

dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin terintegrasinya 

industri jasa keuangan. 
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Struktur Organisasi 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas: 

1) Ketua Bapepam dan LK 

2) Sekretariat Badan 

 Mempuyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta 

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur 

di lingkungan Badan. 

3) Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan 

sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian 

bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur 

hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan 

pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta 

pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan 

di bidang Pasar Modal. 

4) Biro Riset dan Teknologi Informasi 

Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya 

pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. 

5) Biro Pemeriksaan dan Penyidikan 

Mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan 

lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan 

Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak 

yang terkait dalam rangka penegakan hukum. 

6) Biro Pengelolaan Investasi 

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan 

pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran 

dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola 

Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat 

Investasi. 
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7) Biro Transaksi dan Lembaga Efek 

Mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan 

persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi 

Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, 

Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta 

Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara. 

8) Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 

Mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan 

keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor 

jasa. 

9).   Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 

Mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan 

keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor 

riil. 

10).  Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan 

standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di 

bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan 

penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan 

perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka 

pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan 

dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali 

Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan 

pasar modal Syariah. 

11). Biro Pembiayaan dan Penjaminan 

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, 

evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan 

dan lembaga penjaminan. 

12). Biro Perasuransian 
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Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan 

bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang 

perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi 

Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

13. Biro Dana Pensiun 

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, 

bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, 

melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana 

program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan 

lembaga penunjang dana pensiun. 

14. Biro Kepatuhan Internal 

Mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan 

pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan 

LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas. 

Wewenang Bappepam 

Selain fungsi pembinaan dan pengaturan dalam lingkup pasar modal, 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga mempunyai kewenangan 

dibidang pengawasan. Kewenangan pengawasan diberikan dalam bentuk 

melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam dugaan adanya pelanggaran 

dibidang pasar modal. Kewenangan tersebut diatur dalam UU 8/1995 

tentang Pasar Modal, KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) 46/1995 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal.  Jika ditemukan 

adanya pelanggaran, maka ada dua jenis sanksi yang diancamkan. Sanksi 

administratif yang dijatuhkan Bapepam dan sanksi pidana lewat putusan 

pengadilan. Soal kewenangan untuk melakukan penyidikan tersebut 

diberikan kepada beberapa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu 

berdasarkan KUHAP. Diatur dalam penjelasan Pasal 107 KUHAP, PPNS 

wajib melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kemudian, usai menyelesaikan 

penyidikannya, PPNS menyerahkan hasilnya kepada penyidik Polri untuk 
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diteruskan kepada penuntut umum. Penyerahan hasil penyidikan ke Polri 

ini yang oleh beberapa kalangan dianggap tidak efektif.  

Namun demikian, dalam penerapannya sering terjadi kesalahan penafsiran 

terhadap ketentuan materiil maupun formil UU Pasar Modal. 

Akibatnya timbul dualisme antara Polri dan PPNS Bapepam. Untuk 

menghindari hal itu, PPNS Bapepam harus melakukan koordinasi dengan 

penyidik Polri. Karena Polri menurut KUHAP dan UU 2/2002 tentang 

Polri adalah penanggung jawab Korwas dan pembina teknis PPNS.  

 

e. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPEBTI memiliki kewenangan 

antara lain, yaitu :  

1) Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka , Lembaga Kliring 

Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola 

Sentra Dana Berjangka; 

2) Izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil 

Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;  

3) sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi 

Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke 

luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan 

perdagangan berjangka. 

4) Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib ( Rules dan Regulations ) 

Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kotrak 

Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk 

perubahannya. 

5) Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka 

melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan 

serta melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas 

terhadap pelanggarannya. 

6) Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau 

dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib 
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dilaporkan. 

7) Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri 

yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri. 

8) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan 

memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang 

diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-

undangan di bidang perdagangan berjangka. 

9) Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau 

memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang 

dapat menyesatkan. 

10) Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan perdagangan berjangka 

 

f.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)  

Setelah penerapan otonomi sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999, disempurnakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang berlaku sekarang adalah 

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua Atas 
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka 

pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan di Jawa 

Barat diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen 

Perindustrian, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Dinas Teknis 

Pemda Tk. I Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 

Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretariat Daerah. 

Dengan terbentuknya Dinas Industri dan Perdagangan Agro 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang 

Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat telah terjadi perubahan struktur 

organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 

        Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Jawa Barat tugas pokok dan fungsi Dinas Industri dan 

Perdagangan Agro telah diintegrasikan kepada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 69 

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata 

Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat 

disampaikan sebagai berikut : 

Tugas Pokok : Melaksanakan pemerintah daerah perindustrian dan 

perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi 

dan pembantuan. 

Fungsi : 

1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis 

perindustrian dan perdagangan meliputi ilmatattel, indutri aneka, 

kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, 

perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan 
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perdagangan. 

2) Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan 

perindustrian dan perdagangan meliputi ilmatattel, indutri aneka, 

kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, 

perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan 

perdagangan. 

3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi dinas. 

4) Penyelenggaraan fasilitas pemungutan retreibusi dan penerimaan 

pendapatan bukan pajak sesuai dengan ketentuan perauran perundang-

undangan. 

5) Penyelenggaraan tugas lain dari gubernur sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

 

Visi Disperindag : 

Industri dan Perdagangan Jawa Barat sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah 

dan Penggerak Industri Nasional Pada Tatanana Ekonomi Global Dalam 

Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Misi Disperindag : 

1) Menguatkan struktur industri dan memberdayakan potensi industri kecil 

menengah guna mendukung ekonomi jawa barat dan mendorong 

ekonomi masyarakat. 

2) Mengembangkan kegiatan perdagangan luar negeri sehingga mampu 

menguasai persaingan pasar globaldalam era perdagangan 

bebas/globalisasi. 

3) Mengenmbangkan lembaga dan sarana perdagangan serta sistem 

distribusi dalam negeri yang efektif serta perlindungan konsumen dan 

produsen. 

4) Membina Profesionalisme kinerja instansi agar mampu melaksanakan 

tupoksi dinas. 
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Rencana Strategis Bidang Perindustrian : 

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

2) Pembentukan Wirausaha Baru. 

3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 

4) Pengembangan Industri Kerajianan. 

5) Peningkatan Usaha di Rumah Kemasan. 

6) Fasilitasi kerjasama Industri dan Pengembangan Produk Ekonomi 

Unggulan di Kab/Kota. 

7) Piloting Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan 

Kewirausahaan Industri Kecil. 

8) Pengembangan Olahan Pangan Berbasis Produk Hewani. 

9) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi 

Industri. 

10) Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan 

Elektronika. 

11) Pengembangan Industri Makanan dan Minuman. 

12) Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Makanan Olahan. 

13) Pengembangan Industri Otomotif Logam dan Mesin. 

14) Pengembangan Industri Rotan dan Furniture Non Rotan. 

15) Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Kimia. 

16) Penguatan Industri Kreatif Berbasis Fashion. 

17) Fasilitasi Sertifikasi Mutu Industri Kecil Menengah. 

18) Peningkatan Teknologi di Lingkungan Sub Unit Pengembangan IKM. 

19) Pengembangan Agribisnis dan Industri Olahan Berbasis Buah. 

20) Pengembangan Industri Minuman Berbasis Kopi Teh dan Coklat. 

21) Pengembangan Industri Manufaktur Berbasis Tematik Kewilayahan 

(TKW021). 

22) Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah (TKW022) 
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Rencana Strategis Bidang Perdagangan : 

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam 

Negeri. 

3) Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 

4) Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional. 

5) Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Daerah. 

6) Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Perdagangan. 

7) Fasilitasi penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro. 

8) Dukungan Operasi Pasar Murah (OPM) Kepokmas. 

9) Pusat Pemuliaan Beras Varietas Pandanwangi dan Pengembangan 

Varietas Unggul. 

10) Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional 

dan Global (TKW012). 

11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 

12) Peningkatan Promosi Ekspor dan Perluasan Pasar. 

13) Penguatan Daya Saing Produk Ekspor. 

14) Pengembangan Jasa Perdagangan dan Industri Kreatif (TKW044). 

15) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 

16) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrogian Balai 

Kemetrologian Karawang. 

17) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai 

Kemetrologian 

18) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai 

Kemetrologian Bandung. 

19) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Cirebon. 

20) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Balai 

Kemetrologian Tasikmalaya. 

21) Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian 

 

Secara garis besar Lembaga Yang  Menyelesaikan Sengketa  terkait 
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fungsi dan kewenangannya dapat digambar sebagai berikut: 

 

 

Lembaga Terkait Fungsi dan Kewenangan 

 BKPM Terkait dengan penyalahgunaan izin yang diperoleh 

pelaku invesasi ilegal melalui pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP) 

 OJK Sebagai Ketua dan Koordinator Satgas Waspada 

Investasi 

 BPSK Terkait penyelesaian sengketa antara pelaku usaha 

dan konsumen akhir 

 BAPPEPTI Terkait dengan penanganan dugaan investasi ilegal 

yang dilakukan oleh perusahaan komoditi berjangka 

 BAPEPPAM Terkait pelaku usaha yang meggunakan instrumen 

pasar modal atau melakukan kegiatan di Pasar modal. 

 KEPOLISIAN Terkait dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan 

atas dugaan kasus investasi illegal, penipuan, dan 

kejahatan korporasi 

 KEJAKSAAAN Terkait dengan fungsi penuntutan atas dugaan kasus 

investasi illegal, penipuan, dan kejahatan korporasi 

 PERADILAN 

UMUM 

1. Penyelesaian Sengketa bisnis piramida  secara 

litigasi perdata.  

2. Penyelesaian perkara pidana secara jalur 

konvensional; (SPP-Sistem Peradilan Pidana) dan 

jalur mediasi penal   (restroratif justice). 

3. Penyelesaian sengeketa piramid melalui 

konvergensi hukum (penyelesaian secara jalur 

perdata, pidana dan hukum ekonomi) 
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g.  OJK- Satgas Waspada Investasi 

Adanya investasi dan penghimpunan dana ilegal yang merugikan 

masyarakat, dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menghilangkan 

kepercayaan masyarakat khususnya konsumen sektor jasa keuangan, atau 

terhadap investasi atau penghimpunan dana yang memiliki izin dari 

otoritas yang berwenang. Di sisi lain, OJK menyadari bahwa perusahaan 

atau pihak yang melakukan penawaran investasi atau penghimpunan dana 

ilegal yang merugikan masyarakat, tidak berada dibawah pengawasan 

OJK, mengingat perusahaan atau pihak tersebut bukanlah Lembaga Jasa 

Keuangan. Namun selaku regulator OJK berkepentingan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. 

Pada tanggal 24 Juli 2015, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan 

yang salah satu kebijakannya adalah mencegah penghimpunan dana atau 

investasi tanpa izin dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga jasa keuangan formal. Memperhatikan hal tersebut, 

pencegahan penghimpunan dana atau investasi tanpa izin menjadi salah 

satu concern OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor jasa keuangan. 

OJK tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan 

lembaga/kementerian lain,  terutama apabila terjadi kegiatan investasi 

dan/atau penghimpunan dana ilegal yang berada di wilayah abu-abu. Untuk 

mengatasi hal tersebut, diperlukan masukan-masukan dengan berbagai 

aspek pendekatan yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dan 

tindakan yang perlu diambil oleh OJK dan/atau lembaga/kementerian 

lainnya. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan kebijakan, pendekatan 

 PENGADILAN 

NIAGA 

Penyelesaian Sengketa bisnis piramida  yang pelaku 

usahanya terkena gugatan kepailitan 
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regulasi, pendekatan edukasi dan sosialisasi, pendekatan infrastruktur, dan 

pendekatan komunikasi.  

1) Pendekatan kebijakan,  

Pendekatan Kebijakan merupakan pendekatan yang dibuat untuk 

memberikan solusi sehingga dapat dimanfaatkan pada tingkat politik 

dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan dalam 

mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal. 

Pendekatan kebijakan dalam mengatasi kegiatan investasi dan/atau 

penghimpunan dana ilegal antara lain dengan melanjutkan dan 

meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder baik pemerintah 

maupun swasta dalam upaya pencegahan penghimpunan dana 

dan/atau investasi ilegal. Selain itu, dengan membentuk working 

group yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan edukasi 

mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.  

2) Pendekatan Regulasi,  

Pendekatan Regulasi merupakan pendekatan yang memerlukan 

perumusan dalam bentuk peraturan mengenai larangan melakukan 

kegiatan penawaran investasi dan penghimpunan dana ilegal. Oleh 

karena itu larangan investasi dan penghimpunan dana ilegal baru 

dapat dipidana apabila telah diatur dalam suatu undang-undang.  

3) Pendekatan edukasi dan sosialisasi  

Pendekatan edukasi dan sosialisasi adalah pendekatan yang 

dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur dan terarah dengan 

partisipasi aktif individu, kelompok, masyarakat secara keseluruhan 

untuk memecahkan masalah mengenai kegiatan investasi dan/atau 

penghimpunan dana ilegal yang dirasakan masyarakat dengan 

mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat. 

Sebagai contoh dari pendekatan edukasi dan sosialisasi dalam 

mengatasi kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal 

dalah pertama, mengajak seluruh Lembaga Jasa Keuangan membuat 

program edukasi baik yang bersifat komprehensif maupun 
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segmentasi tentang penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. 

Kedua, bekerja sama dengan seluruh stakeholder khususnya 

Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan Kampanye Nasional 

tentang anti penghimpunan Dana dan/atau Investasi Ilegal, termasuk 

mengimplementasikannya di dalam sebuah program nyata, misalnya: 

masuk di dalam kurikulum pendidikan, melakukan dialog dengan 

tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat.  

4) Pendekatan infrastruktur  

Pendekatan infrastruktur adalah pendekatan dengan membangun 

infrastruktur yang mendukung untuk menghadapi kegiatan investasi 

dan/atau penghimpunan dana ilegal. Contoh dari pendekatan infrastruktur 

adalah pertama, mendorong Lembaga Jasa Keuangan formal membuat 

produk dan/atau layanan jasa keuangan yang murah untuk masyarakat 

bawah dengan bentuk penawaran yang menarik. Kedua, mendorong 

Lembaga Jasa Keuangan formal memperluas jangkauan layanan jasa 

keuangan yang belum tersentuh oleh Lembaga Jasa Keuangan. Ketiga, 

membentuk crisis centre atau layanan terpadu yang memberikan 

informasi mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi. 

Dilatar belakangi oleh semakin maraknya investasi illegal yang 

mengancam literasi terhadap lembagai keuangan resmi, maka 

berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan  dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 

01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 telah dibentuk Satuan Tugas 

Waspada Investasi, lebih di khususkan lagi terhadap skema piramid ini 

dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum 

di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. 

Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk 

Meningkatkan kesadaran dan perlindungan kepada masyarakat terhadap 

potensi kerugian yang diakibatkan penawaran penghimpunan dana 

masyarakat dan pengelolaan investasi oleh Pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Pembentukan satgas waspada investasi diharapkan bermanfaat 
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bagi masyarakat dan industri keuangan antara lain: 

 

Manfaat bagi masyarakat: 

1) Lebih cepat mendapatkan informasi terkait kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melawan hukum.  

2)  Mengurangi potensi kerugian yang lebih besar karena penanganan 

yang kurang efektif. 

3) Mudah melapor dan bertanya terkait kegiatan penghimpunan dana 

dan pengelolaan investasi tanpa izin dan berpotensi merugikan.  

4) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak 

jelas. 

 

Manfaat bagi Industri Keuangan 

1) Meningkatkan kembali minat dan kepercayaan masyarakat atas 

produk-produk Jasa Keuangan yang ditawarkannya.  

2) Meningkatkan pendapatan baik dari segi dana pihak ketiga ataupun 

dari segi pinjaman sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi 

 

Tugas Satgas Waspada Investasi 

1) Melakukan pencegahan  melalui Edukasi dan sosialisasi  dam 

pemantauan 

2) Melakukan penanganan  melalui; meningkatkan koordinasi 

penanganan kasus; Inventarisasi kasus ; Analisis kasus dan susun 

rekomendasi tindak lanjut penanganan kepada masing-masing 

instansi sesuai kewenangan; Penelusuran bersama terhadap situs-situs 

yang digunakan sebagai sarana investasi ilegal; Pemeriksaan dan/atau 

klarifikasi kasus  secara bersama, sesuai kewenangan ; menghentikan 

atau menghambat maraknya kasus 

 

Peranan Satgas Waspada Investasi 

1) Salah satu kewenangan satgas waspada  investasi-OJK  adalah 
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melakukan  penanganan Dugaan tindakan melawan hukum di bidang 

penghimpunan dana dari masyarakat dan pengelolaan Investasi 

2) OJK - satgas waspada  investasi  memiliki tugas untuk meningkatkan 

peran dan partisipasi publik dalam mencegah investasi illegal 

3) Meningkatkan perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat 

kepada industri keuangan  dengan melakukan tindakan preventif, 

kuratif ataupun refresif melalui pembentukan satgas waspad investasi 

4) Kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin banyak terjadi di 

daerah serta perlu optimalisasi dan efisiensi serta respon cepat atas 

pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat   untuk itu perlu 

Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah 

5) Dalam satgas waspada Investasi OJK adalah kordinator yang 

beranggotakan kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemendag, Kemenkop 

UKM, Kemenkominfo, BKPM, dan Kemenristek. Keanggotaan 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK 

Nomor 01/KDK.01/2017 tanggal 1 Januari 2017 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan 

Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan 

Investasi 

Peran OJK sangat komprehensif dan sangat urgen  dalam 

memberikan perlindungan  hukum dan memberikan pendidikan hukum 

bagi masyarakat sehubungan diberi mandat oleh Undang-undang untuk 

melakukan tindakan preventif dan Refresif.  

1) Satgas OJK memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dan 

merekomendasikan penyelesaian kasus hukum investasi piramid baik 

secara litigasi dan non litigasi 

2) Penanganan dan penyelesaian kasus hukum investasi lebih cenderung 

menerapkan sanksi pidana yaitu penggelapan, penipuan, tindak 

pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 

terkait pelanggaran UU pasar modal 

3) Pembekuan dana di acount bank milik pelaku investasi illegal 
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(piramid) setelah kasus hukum dalam proses penyidikan kepolisian.  

 

5. Memahami  Penyelesaian Sengketa Piramid 

Pada umumnya penanganan dan peyelesaian perkara dapat dilakukan 

melalui jalur litigasi dan non litigasi. Secara konvensional, penyelesaian 

sengketa dalam dunia bisnis dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses 

litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.  

Penyelesaian  sengketa  secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum 

remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan 

hasil. Untuk itu terlebih dahuu akan diuraikan tentang penyelesaian di luar 

pengadilan (Non Litigasi ).  Dalam bahasan selanjutkan akan diuraikan 

penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.  

 (Frans Hendra Winarta, 2012: 1-2), Proses penyelesaian sengketa  

dapat pula dilakukan melalui non litigasi atau penyelesaian di luar 

pengadilan.  Menurut (Rachmadi, 2012: 8)  selain melalui pengadilan 

(litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan 

(non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute 

Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara eksplisit 

tidak ditemukan pengertian apakah yang dimaksud dengan litigasi. Namun 

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan 

bahwa,  “Sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif 

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 

Negeri.” 

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 tetang 

Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah  lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase sendiri 

adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 
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umum yang didasarkan pada perjanjian  arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.30 

Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan APS). Frans Winarta ( 2012: 7-8) 

memberikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di 

luar Pengadilan antara lain: 

a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak 

tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, 

dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai 

dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. 

b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui 

proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas 

dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. 

c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 

d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan 

kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat 

diterima. 

e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis 

dan sesuai dengan bidang keahliannya 

 

Dalam  perkembangannya, terdapat bentuk lain dalam penyelesaian di 

luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian 

yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi), yaitu mediasi. Dari Pasal 

tersebut dapat diketahui bahwa selain mediasi terdapat proses penyelesaian 

di luar pengadilan, dan  dalam perkembangannya, mediasi dapat yang 

dilakukan di dalam pengadilan. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh 

hakim  pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama 
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diwajibkan  terlebih dahulu  untuk menempuh prosedur mediasi di 

pengadilan.  Pada awalnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian 

dari lembaga litigasi, lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun 

sekarang ini lembaga mediasi sudah memasuki wilayah  pengadilan. Di 

negara-negara maju  pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, 

Singapore mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di 

dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain: Court Integrated 

Mediation, Court Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court 

Connected ADR, Court Based ADR, dan lain-lain. 

Penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut akan efektif dan efisien 

apabila dilaksanakan berdasarkan itikad baik para pihak yang bersengketa, 

yang dilakukan atas dasar sukarela dengan tujuan agar 

a. proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat: 

b. menekan biaya supaya relatif tidak terlalu besar; dan 

c. dapat ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya. 

Dalam penyelesaian sengketa melalui ADR, masing-masing pihak dapat 

menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi dan strategi yang diinginkan.  

 

Langkah-langkah Yang Harus Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid meliputi:  

a. Langkah Hukum Melalui Jalur Hukum Acara  Perdata 

Pada umumnya sengketa perdata dalam transaksi bisnis disebabkan 

oleh adanya wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum. 

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi 

(ingkar janji) adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan 

menurut Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum adalah 

tindakan dari pihak yang melakukan pelanggaran  terhadap suatu 

ketentuan/aturan  hukum yang berakibat merugikan orang lain. 

Dalam  menyelesaikan  sengketa perdata, Pengadilan bukanlah 

merupakan satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa, namun 

dikenal juga penyelesaian sengketa dengan cara di luar pengadilan. Baik 
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sengketa karena wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, dapat 

dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan. 

1) Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut sebagai 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa” (“APS”) atau “Alternative 

Dispute Resolution” (“ADR”). Penyelesaian sengketa/konflik 

melalui ADR sudah lazim digunakan di negara-negara maju, 

terutama untuk penyelesaian sengketa usaha/bisnis.Ada beberapa 

bentuk ADR, yaitu melalui: 

a) Negosiasi; 

b) Mediasi; 

c)  Konsiliasi; atau 

d) Arbitrase. 

 

Di bawah ini diuraikan tentang beberapa cara penyelesaian 

sengketa melalui ADR tersebut. 

a).  Negosiasi 

Negosiasi adalah suatu perundingan/musyawarah yang 

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau yang mewakili 

dengan menjalankan suatu proses tawar menawar dalam upaya 

mencapai kesepakatan penyelesaian. 

Untuk tercapainya tujuan negosiasi tersebut, proses Negosiasi 

dapat dilakukan langsung oleh para pihak terkait atau dapat 

melibatkan peranan negosiator dari masing-masing pihak yang 

berperan sebagai penghubung, penengah dan inisiator. 

Negosiator yang dikirim dalam proses negosiasi ini harus 

memiliki kemampuan untuk melakukan tawar menawar dengan 

penyampaian argumen yang detail, menguasai dasar sengketa 

dan transaksi terkait, memiliki kemampuan bernegosiasi dan 

jaringan yang baik, serta keterampilan berinteraksi dengan pihak 

lawan, karena semua faktor tersebut sangat mempengaruhi 
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suksesnya Negosiasi. 

b). Mediasi 

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan 

melibatkan pihak ketiga atau Mediator sebagai pihak luar yang 

tidak terkait dengan para pihak yang bersengketa, tidak 

memihak, netral serta dapat bekerja sama. 

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator tidak memiliki 

kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat terhadap 

para pihak yang bersengketa. Tugas Mediator adalah membantu 

mencarikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa. 

Mengingat fungsi dari Mediator tersebut, maka orang yang 

ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang luas, menguasai permasalahan dan mempunyai 

integritas yang tinggi. 

Diikutsertakannya pihak ketiga sebagai Mediator adalah untuk 

meminimalkan terjadinya salah pengertian akibat adanya 

halangan dalam melakukan komunikasi diantara pihak yang 

bersengketa. Selain itu mediator dapat juga befungsi sebagai 

nara sumber bagi para pihak. 

Dengan menggunakan mediasi sebagai media penyelesaian 

sengketa diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat 

merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan serta dapat 

diterima oleh para pihak (win-win solution). 

Kesulitan dalam menggunakan Mediasi dalam penyelesaian 

sengketa adalah memilih Mediator yang tepat yang dapat 

bersikap independen dan tidak memihak kepada salah satu 

pihak. 

c).  Konsiliasi 

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan 

menyerahkannya kepada suatu komisi orang yang bertugas 

untuk menguraikan fakta, membuat usulan untuk penyelesaian, 
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namun keputusan yang diambil tidak mengikat. 

Walaupun menggunakan pihak ketiga, Konsiliasi mempunyai 

perbedaan dengan Mediasi. Perbedaannya adalah dalam 

Konsiliasi pihak ketiga tersebut mengajukan usulan kepada para 

pihak yang bersengketa atas solusi yang akan diambil. Apabila 

usulan tersebut disetujui maka dapat ditindaklanjuti dengan 

mengadakan pertemuan dan negosiasi. 

Sama seperti halnya dengan proses Mediasi keputusan yang 

dihasilkan melalui proses Konsiliasi adalah keputusan yang 

dapat diterima oleh pihak yang bersengketa dan demikian juga 

pemilihan Konsiliator yang dapat bersikap independen sehingga 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya bukanlah merupakan hal 

yang mudah. 

d).  Arbitrase 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan 

cara menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang 

ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. 

Dasar hukum Arbitrase adalah Undang Undang Arbitrase Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (“UU Arbitrase”). 

 

Alasan menggunakan lembaga Arbitrase dalam penyelesaian 

perkara adalah sebagai berikut: 

a) Kepastian jangka waktu dalam penentuan keputusan. 

b) Meminimalkan biaya. 

c) Wasit/Arbiter memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai 

untuk menjadi penengah para pihak. 

d) Proses pengambilan putusan bersifat rahasia dan hanya para 

pihak yang tahu. 
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e) Pengambilan putusan dalam Arbitrase lebih mengutamakan 

pertimbangan privat dari pada publik. 

f) Tidak memiliki nilai preseden jadi dapat saja terjadi putusan 

yang berbeda terhadap dua perkara yang sama. 

g) Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan. 

h) Prosedur tidak berbelit 

i) Dapat terhindar dari expose keputusan di depan umum. 

j) Para pihak dapat menentukan sendiri para Arbiter. 

k) Keputusan lebih dapat disesuaikan dengan keadaan saat itu. 

l) Keputusan Arbitrase bersifat final and binding. 

m) Keputusan Arbitrase pada dasarnya dapat diberlakukan dengan 

sedikit atau tanpa review sama sekali 

n) Prosedur Arbitrase bersifat lebih umum dan dapat dimengerti 

oleh masyarakat luas. 

 

 

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase secara umum harus 

memiliki syarat antara lain sebagai berikut: 

a) Badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan 

Arbitrase. 

b) Klausula/kontrak Arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan. 

Putusan Arbitrase pada prinsipnya bersifat final and binding dan 

hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan 

konvensional dalam hal yang sangat khusus dan terbatas. 

c) Badan pengadilan konvensional harus dapat menjalankan 

keputusan Arbitrase. 

 

Beberapa hal yang berkaitan dengan lembaga arbitrase antara 

lain, dari segi bentuknya, di Indonesia dikenal 2 macam lembaga 

arbitrase, yaitu  arbitrase Institusional dan Arbitrase ad Hoc. 

a) Arbitrase Institusional, adalah lembaga arbitrase yang sifatnya 
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permanen, berupa suatu badan atau organisasi tertentu yang 

menyediakan jasa administrasi, meliputi pengawasan terhadap 

proses arbitrase, aturan/prosedur sebagai pedoman para pihak 

dan pengangkatan arbiter. 

Dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Institusional 

para pihak yang bersengketa dapat memilih dan menentukan 

Arbitrase Institusional mana yang akan digunakan karena 

terdapat beberapa badan arbitrase yang dikenal sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa bisnis yaitu: (1) Badan Arbitrase Lokal 

dan  (2) Badan Arbitrase Internasional.  

1) .  Badan Arbitrase Lokal,  

 Badan Arbitrase Lokal yaitu  Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI), dan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS), yaitu merupakan lembaga arbitrase yang 

didirikan dengan tujuan menangani perselisihan yang timbul 

dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah; dan 

Badan Arbitrase Perselisihan Hubungan Industrial. 

Badan Arbitrase lokal yang telah dikenal dalam 

penyelesaian sengketa adalah BANI. Dalam menjalankan 

fungsinya sesuai anggaran dasar, BANI dapat memberikan 

putusan atas suatu sengketa yang terjadi ataupun dapat juga 

sekedar memberikan pendapat yang mengikat (binding 

advice) jika dimintakan oleh para pihak terhadap suatu 

ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak. Selain itu BANI dapat memeriksa perkara, baik 

terhadap sengketa yang bersifat nasional ataupun sengketa 

yang bersifat internasional sepanjang yurisdiksinya hukum 

Indonesia. 

BANI bersifat independen sehingga BANI tidak boleh 

dicampuri oleh pihak manapun. BANI bertugas 

menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian 
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mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan 

(“business contracts”). 

2) . Badan Arbitrase Internasional 

a) International Chamber of Commerce (ICC), 

b) American Arbitration Association (AAA), 

c) American Society of Maritimes Arbitration (ASMA), 

d) London Court of International Arbitration (LCIA) 

e) Centre for Dispute Resolution (CEDR), 

f) Australian Centre for International Commercial 

Arbitration (ACICA)  

g) Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 

h) Hongkong International Arbitration Centre (HIAC) 

i) dan lain-lain. 

 

b) Arbitrase Ad Hoc adalah lembaga arbitrase yang tidak permanen 

(Arbitrase Volunter) yang bersifat sementara, karena dibentuk 

khusus untuk menyelesaikan/memutuskan perselisihan tertentu 

sesuai kebutuhannya, dimana setelah tugasnya selesai, maka 

badan ini akan bubar.Kontrak Arbitrase.  Kontrak Arbitrase 

merupakan suatu kesepakatan antara para pihak untuk membawa 

suatu sengketa yang timbul dari suatu transaksi bisnis tertentu ke 

lembaga arbitrase, baik pada saat sebelum terjadi sengketa 

ataupun setelah terjadi sengketa. Bentuk kontrak arbitrase ini 

adalah pencantuman klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, 

baik merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya 

ataupun merupakan kontrak tambahan. 

Dalam hal para pihak dalam perjanjian belum menentukan 

penyelesaian melalui arbitrase, maka para pihak harus membuat 

perjanjian tertulis yang isinya harus memuat hal sebagai berikut: 

Masalah yang dipersengketakan; Nama lengkap dan tempat 

tinggal para pihak; Nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter 
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atau Majelis Arbitrase; Tempat arbiter atau Majelis Arbitrase 

akan mengambil keputusan; Nama lengkap sekretaris; Jangka 

waktu penyelesaian sengketa; Pernyataan kesediaan dari Arbiter; 

Pernyataan kesediaan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menanggung biaya yang diperlukan. 

 

Pengangkatan Arbiter 

Pada prinsipnya orang yang ditunjuk sebagai Arbiter adalah 

orang yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa, baik itu 

merupakan ahli hukum ataupun ahli bidang tertentu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan suatu sengketa. 

Syarat umum dapat dipilihnya seseorang menjadi Arbiter 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase adalah: 

Cakap untuk melakukan tindakan hukum; 

a) Berusia minimal 35 tahun; 

b) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang 

bersengketa; 

c) Tidak mempunyai kepentingan finansial ataupun kepentingan 

lain atas putusan arbitrase; 

d) Mempuyai pengalaman serta menguasai secara aktif di 

bidangnya minimal 15 tahun 

e) Bukan hakim, jaksa, panitera atau pejabat peradilan lainnya. 

Arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dapat 

merupakan Arbiter tunggal ataupun suatu majelis. Jumlah majelis 

harus ganjil yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, 

dimana masing-masing pihak akan menunjuk sekurang-kurangnya 

seorang Arbiter serta Arbiter yang telah ditunjuk tersebut akan 

menunjuk arbiter lainnya yang akan bertindak sebagai ketua majelis. 
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Prosedur beracara dalam Arbitrase. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses beracara di lembaga 

Arbitrase antara lain adalah:  

a) Proses pemeriksaan sengketa dalam Arbitrase dilakukan secara 

tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan sifat 

kerahasiaan penyelesaian secara Arbitrase;  

b) Masing-masing pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan 

yang sama dalam menyampaikan pendapatnya;  

c) Pihak ketiga di luar pihak yang bersengketa dapat 

menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa apabila 

pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan dalam 

penyelesaian sengketa, serta keikutsertaannya disetujui oleh 

pihak yang bersengketa dan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase. 

d) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka 

waktu 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk, 

serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak atau 

apabila dipandang perlu;  

e) Dalam pemeriksaan sengketa Majelis Arbitrase maupun para 

pihak dapat mengajukan seorang saksi atau saksi ahli untuk 

didengarkan keterangannya. 

f) Dalam hal diperlukan keterangan baik secara tertulis ataupun di 

depan sidang Arbitrase dari saksi ahli, maka pihak yang 

bersengketa diwajibkan untuk memberikan keterangan yang 

diperlukan oleh saksi ahli tersebut.;  

g) Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang Arbitrase 

dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris. 

 

Putusan Arbitrase 

Setelah melalui proses pemeriksaan dan keterangan saksi 

(apabila diperlukan) Arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil 

keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan 
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kepatutan. 

Pasal 60 Undang-Undang  Arbitrase menyatakan bahwa, putusan 

Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

mengikat para pihak. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa 

putusan final tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. 

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase 

secara sukarela maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan 

perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan atas 

putusan Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan 

terlebih dahulu apakah putusan Arbitrase tersebut telah memenuhi 

syarat formal sesuai dengan UU Arbitrase serta tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

 

2. Langkah Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Pengadilan  (Court 

Settlement) dalam Proses Beracara Perdata  

Dalam upaya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, 

para pihak harus memperhatikan prosedur yang mengacu kepada 

Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata) maupun Hukum 

Perdata Materil. Hal penting yang harus diperhatikan dalam 

penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Hukum Acara Perdata 

Tata cara penyelesaian sengketa perdata diatur dalam 

Ketentuan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah 

serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus 

bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta bagaimana cara 

pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan 

berjalannya peraturan hukum perdata (Hukum Perdata Materil). 
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Asas Hukum Beracara 

Dalam melaksanakan proses beracara di pengadilan dikenal 

adanya beberapa asas yang harus diperhatikan oleh hakim dan 

para pihak/kuasa hukum, asas tersebut adalah:Hakim bersifat 

menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak 

diserahkan sepenuhnya kepada yang bersengketa.  Hakim pasif 

dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan 

untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Sifat 

terbukanya persidangan artinya persidangan terbuka untuk umum. 

Hakim mendengar kedua belah pihak yakni dalam hukum acara 

perdata ini kedua belah pihak haruslah didengar diperlakukan 

sama tidak memihak. Putusan harus disertai alasan artinya 

pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar 

mengadili. Beracara dikenakan biaya yaitu untuk bersengketa di 

pengadilan dikenakan biaya. Tidak ada keharusan menunjuk kuasa 

artinya tidak diwajibkan untuk diwakili oleh orang lain 

(dikuasakan). 

Gugatan  perdata merupakan upaya hukum melalui 

Pengadilan apabila upaya penyelesaian masalah di luar Pengadilan 

tidak membuahkan hasil. Gugatan dapat dilakukan secara 

langsung oleh pihak yang bersengketa maupun dengan 

memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk yang 

mempunyai kewenangan untuk beracara di Pengadilan. Gugatan 

Perdata dapat berupa 

b.  Gugatan wanprestasi (ingkar janji) adalah gugatan yang 

disebabkan salah satu pihak ingkar janji. Dasar dari gugatan 

wanprestasi adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian (Pasal 

1238 KUH Perdata). 

c. Gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang 

didasarkan karena adanya tindakan dari pihak lain yang 

melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan/aturan hukum 
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yang berakibat merugikan orang lain (Pasal 1365 KUH Perdata). 

 

Para pihak dalam  gugatan dapat berupa perorangan atau badan 

hukum, yang dapat bertindak sebagai: 

a. Penggugat 

Pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan karena merasa 

dirugikan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan 

hukum. Apabila Penggugat lebih dari satu pihak, disebut Para 

Penggugat. 

b. Tergugat 

Pihak yang digugat/dituntut di pengadilan karena dianggap sebagai 

pihak yang merugikan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan 

melawan hukum. Apabila Tergugat lebih dari satu pihak disebut 

Para Tergugat. Adakalanya terdapat Turut Tergugat yaitu pihak 

yang tidak terkait secara langsung dalam sengketa akan tetapi 

diperlukan untuk memenuhi formalitas gugatan dan harus tunduk 

terhadap putusan pengadilan. 

 

Hal-hal yang harus dimuat dalam Gugatan: 

a.  Identitas para pihak yang harus jelas dan benar, baik identitas 

Penggugat maupun Tergugat. Apabila pihak merupakan badan 

hukum, harus secara tegas dan benar disebutkan badan hukum 

tersebut dan siapa yang berhak mewakilinya sesuai anggaran dasar 

atau peraturan yang berlaku. 

b. Posita (fundamentum petendi) pada pokoknya memuat uraian 

peristiwa atau kejadian perkara dan uraian tentang dasar 

hukumnya. 

c.  Petitum (tuntutan) merupakan kesimpulan dari suatu gugatan yang 

berisi hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dalam 

pengadilan. 
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Proses beracara dalam pemeriksaan perkara gugatan dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut  

a. Pendaftaran perkara 

b. Pemanggilan/pemeriksaan para pihak 

c. Pembacaan Gugatan  

d. Jawaban Tergugat 

e. Replik Penggugat  

f. Duplik Tergugat  

g. Pembuktian Kesimpulan 

h.  Putusan 

 

Alur proses litigasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut; 

diawali dengan pendaftaran  perkara. Penggugat mendaftarkan gugatan 

kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan wilayah 

hukum perkara tersebut. Perkara didaftarkan di dalam buku register 

perkara perdata di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

Selanjutnya, pemanggilan dan pemeriksaan para pihak. Pihak yang 

tercantum dalam surat gugatan akan dipanggil untuk hadir dalam 

persidangan guna dilakukan pemeriksaan. Pihak tersebut dapat hadir 

sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Surat panggilan harus 

diterima oleh para pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari 

sebelum persidangan. 

Pembacaan Gugatan, suatu gugatan yang tidak ada perubahan, 

penambahan, pengurangan atau koreksi dari Penggugat harus 

dibacakan oleh Penggugat atau dapat dianggap telah dibacakan. 

Kemudian tahap pengajuan  jawaban tergugat. Dengan hadir sendiri di 

persidangan atau melalui kuasa hukumnya Tergugat mengajukan 

jawaban terhadap gugatan yang isinya dapat berupa: 

a. Pengakuan, yaitu membenarkan isi gugatan. 

b. Bantahan/sangkalan.\ 

c. Menyerahkan pada putusan hakim. 
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Dalam jawaban yang merupakan Bantahan/Sangkalan, maka 

jawaban tersebut dapat terdiri dari: 

a. Jawaban yang mengenai Pokok Perkara. 

b. Jawaban yang tidak langsung pada Pokok Perkara yang 

disengketakan yang disebut Eksepsi/Tangkisan. 

 

Adapun yang dimaksud dengan Eksepsi adalah: 

a. Eksepsi Absolut, yaitu mengenai kompetensi pengadilan 

b. Eksepsi Relatif, yaitu tangkisan yang tidak mengenai pokok 

perkara, antara lain : 

1) Rei judicatie (asas nebis in idem), yaitu perkara pernah 

diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

2) Eror in persona, yaitu adanya kesalahan subyek yang digugat 

sebagai Tergugat 

3) Prematoire, yaitu gugatan diajukan terlalu dini/belum saatnya 

4) Disqualificatoir, yaitu orang yang mengajukan gugatan tidak 

berhak. 

5) Obscure libel, yaitu gugatan tidak jelas/kabur dan tidak 

beralasan. 

 

Dalam jawaban dapat juga diajukan Gugatan Rekonvensi yaitu 

gugatan balasan (gugat balik) dari Tergugat terhadap Penggugat (Pasal 

132 a, 132 b HIR/Pasal 157, 158 Rbg). Tujuan dilakukannya Gugatan 

Rekonvensi adalah agar dapat memudahkan prosedur pemeriksaan, 

menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain serta 

menghemat biaya (karena Tergugat tidak perlu membayar panjar biaya 

perkara). Gugatan Konvensi (gugatan awal) dan Gugatan Rekonvensi 

keduanya diselesaikan sekaligus dan diputus bersama dalam putusan 

akhir. 
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Replik Penggugat 

Replik adalah jawaban balasan atas jawaban Tergugat dalam 

perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat. 

 

Duplik Tergugat 

Duplik adalah jawaban Tergugat atas Replik Penggugat. 

 

Pembuktian 

Tahap pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses perkara 

perdata, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung 

pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di hadapan Pengadilan. 

Pada asasnya beban pembuktian ini pertama-tama merupakan 

kewajiban dari Penggugat, Pasal 1865 KUH Perdata /163 HIR 

mengatakan bahwa “barang siapa yang mengatakan/mendalilkan 

bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan suatu perbuatan 

untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 

haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. 

a. Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam 

Pasal 1866 KUH Perdata/ 164 HIR, yaitu: 

Bukti Tertulis (akta autentik, akta di bawah tangan dan surat 

biasa). 

b. Bukti Saksi 

c. Persangkaan\ 

d. Pengakuan 

e. Sumpah 

f. Kesimpulan. 

Kesimpulan  bukan merupakan keharusan akan tetapi 

sudah merupakan kebiasaan dalam praktek peradilan. Tujuan 

dari kesimpulan adalah untuk menyampaikan pendapat para 

pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu 

gugatan. Kesimpulan yang dibuat para pihak ini diharapkan 
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dapat mempermudah hakim untuk mengambil keputusan 

terhadap perkara yang sedang diperiksa. 

 

Putusan 

Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang 

pengadilan. Putusan Pengadilan dapat berupa: (1) Gugatan dikabulkan 

seluruhnya atau sebagian.; (2) Gugatan ditolak; (3)  Gugatan tidak 

dapat diterima (Niet Ontvankelijk/N.O.). 

Bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim oleh 

undang-undang diberi hak untuk melakukan upaya hukum banding, 

jika masih di tingkat pertama. Jika dilakukan upaya hukum dari tingkat 

2 (banding) tidak puas maka dilanjut pada tingkat kasasi.  

a. Intervensi (Campur Tangan Pihak Ketiga) 

Intervensi adalah mengikutsertakan Pihak Ketiga ke dalam proses 

berperkara dalam proses Gugatan Perdata yang (hanya) dapat 

dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri. Sekalipun Dasar Hukum 

perihal “Campur-tangan Pihak Ketiga” tidak diatur dalam 

ketentuan HIR namun demikian berdasarkan Pasal 393 ayat 2 HIR 

dapat ditafsirkan bahwa hakim dapat berpedoman kepada 

ketentuan R.V. (Hukum Acara Perdata Eropa) yang disesuaikan 

dengan kebutuhan praktek. Intervensi diatur dalam R.V. tersebut. 

Pada dasarnya Intervensi (Campur Tangan Pihak Ketiga) dalam 

proses perkara ada 3 macam yaitu : 

1) Vrijwaring (Penjaminan): 

Penjaminan adalah campur-tangan yang menjamin 

bebasnya salah satu Pihak yang Berperkara dari gugatan 

lawannya. Vrijwaring terjadi apabila dalam suatu perkara 

perdata yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, di luar 

kedua belah pihak yang berperkara, ada Pihak Ketiga yang 

ditarik masuk ke dalam perkara tersebut. 

Cara mengajukan Permohonan Vrijwaring adalah Pihak 
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Tergugat dalam Jawabannya secara lisan atau tertulis mohon 

kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk memanggil 

seseorang (Pihak Ketiga) sebagai pihak yang turut berperkara 

dalam perkara yang sedang diperiksa Majelis Hakim tersebut, 

untuk melindungi kepentingan Tergugat. 

 

Sebagai contoh: 

A (Penggugat) telah berinvestasi  di sistem piramid  

karena direkrut oleh B (Tergugat). Ternyata investasi 

tersebut tidak berjalan sebagaimanamestinya, dan dana yang 

ditanamkan tidak memberikan keuntungan sebagaimana 

mestinya, A pun menggugat pengembalian pokok dana yang 

sudah disetorkan,. Informasi berantai dilakukan oleh B yang 

bersumber dari C. B pada awalnya tidak mengetahui  bahwa 

perusahaan yang  menghimpun dana tersebut  bodong, 

kegiatan usahanya tidak riil,  keadaan  demikian tidak 

diketahui B sebab ia baru 3 bulan yang mana dia pun 

direkrut oleh  C yang telah memberikan jaminan bahwa  

investasinya riil dan mejamin secara pribadi akan 

memberikan keuntungan seandainya resiko bisnis 

merugikan . Oleh karena B digugat oleh A untuk membayar 

ganti-rugi karena adanya  kasus wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum atau kasus penyalhagunaan keadaan , maka 

B menarik C untuk menanggung atau menjamin B. 

Permohonan Vrijwaring tersebut, disebut Gugatan 

Insidentil dan dengan suatu Putusan Sela akan diputuskan 

apakah Gugatan Insidentil itu akan dikabulkan atau ditolak 

karena dianggap tidak beralasan. Selanjutnya apabila Pihak 

Ketiga (Tergugat dalam Vrijwaring) telah menghadap 

Majelis Hakim, maka pemeriksaan dilakukan seperti dalam 

Perkara Biasa dimana Pihak Ketiga tersebut diberi 
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kesempatan untuk membuat Jawaban atas Gugatan 

Vrijwaring yang diajukan terhadapnya. 

2) Voeging (Penggabungan Diri): 

Voeging (Penggabungan Diri) adalah Campur-tangan 

yang Memihak yaitu Penggabungan Diri Pihak Ketiga 

dengan salah satu pihak yang berperkara (baik Tergugat atau 

Penggugat) dimana Pihak Ketiga tersebut langsung 

membantu pihak yang digabungnya tersebut. 

Pihak Ketiga yang merasa berkepentingan dengan 

perkara yang sedang berjalan, mengajukan Permohonan 

kepada Majelis Hakim agar diperkenankan mencampuri 

proses perkara tersebut dan menyatakan ingin 

Menggabungkan Diri kepada salah satu pihak yang 

berperkara. Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela 

mengenai diperkenankan atau tidaknya permohonan Pihak 

Ketiga tersebut. 

 

Sebagai contoh: 

A berhutang kepada B dan tidak mampu membayar 

sehingga ia digugat oleh B sebagai Krediturnya melalui 

Pengadilan Negeri. Kemudian C mencampuri gugatan dan 

memihak atau menggabungkan diri kepada A dalam 

menghadapi gugatan B. (misalnya A dan C adalah sama-

sama downline dari A. Karena A wanprestasi dalam 

mengembalikan investasi atau bunga yang seharusnya A dan 

C terima)  

3) Tussenkomst (Campur Tangan Atas Kemauan Sendiri): 

Adalah Campur tangan Pihak Ketiga dalam proses perkara 

Atas Kemauan (inisiatif) Sendiri, dimana Pihak Ketiga 

tersebut Tidak Memihak kepada Penggugat atau Tergugat, 

melainkan memperjuangkan kepentingannya sendiri. 
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Setelah diajukan permohonan oleh Pihak Ketiga, Majelis 

Hakim kemudian menjatuhkan Putusan Sela mengenai 

diperkenankan atau tidaknya Pihak Ketiga mencampuri 

perkara yang sedang berjalan tersebut. 

 

Sebagai contoh: 

A (Penggugat) menggugat B dalam Pokok Perkara karena B 

telah menjual kembali (tanpa persetujuan A) Tanah dan 

Rumah yang telah dibelinya dari B. Mengetahui adanya 

Gugatan Perdata tersebut, C yang merasa telah membeli 

Tanah dan Rumah tersebut dari B datang ke Persidangan 

Pengadilan Negeri kemudian dengan Lisan atau Tertulis 

menyampaikan kehendaknya untuk mencampuri perkara 

tersebut sebagai Pihak Ketiga (Intervenient). 

Dengan adanya Tussenkomst, maka perdebatan menjadi 

Perdebatan Segitiga. Kemudian Putusan dijatuhkan sekaligus 

dalam Satu Putusan, apakah Penggugat (A) yang menang 

ataukah Pihak Ketiga (C) yang menang atau terdapat putusan 

lain berdasarkan Kebijakan Hakim (Ex Aequo et Bono). 

4) Eksekusi Putusan Peradilan 

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia kita mengenal tiga 

macam eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yaitu: 

(1)  Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dst-

nya, yaitu dimana seseorang dihukum untuk membayar 

sejumlah uang:  (2) Eksekusi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 225 HIR dst-nya, yaitu dimana seseorang dihukum 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu; (3) Eksekusi Riil, 

yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak 

diatur dalam HIR, misalnya untuk eksekusi pengosongan. 

5)  Perlawanan/Bantahan Terhadap Eksekusi 

Sesuai Pasal 195 ayat 6 HIR diberi kemungkinan bagi pihak 
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ketiga untuk mengajukan Perlawanan atau Bantahan 

terhadap eksekusi yang akan dijalankan. Perlawanan atau 

bantahan akan dipertimbangkan atau diperhatikan sebagai 

alasan menunda eksekusi, berdasarkan alasan: (1).  

Perlawanan/bantahan harus diajukan sebelum eksekusi 

dijalankan; (2) Dasar perlawanan ialah “hak milik” (Pasal 

195 ayat 6 HIR). 

Perlawanan (verzet) yang langsung datang dari pihak 

Tereksekusi (Termohon Eksekusi), diajukan oleh pihak 

Termohon Eksekusi dengan tujuan: (1) Untuk menunda 

eksekusi; (2) membatalkan eksekusi dengan jalan 

menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak 

mengikat; atau; (3) Mengurangi nilai jumlah obyek yang 

hendak dieksekusi. 

Perlawanan pihak Termohon Eksekusi terhadap pelaksanaan 

eksekusi tidak mutlak menunda jalannya eksekusi, 

Proses beracara terhadap perkara perlawanan/bantahan 

adalah sama dengan prosedur beracara dalam perkara 

gugatan perdata. 

 

Upaya Hukum 

    Upaya hukum dalam perkara perdata terdiri dari:  

a). Upaya hukum biasa, yaitu: (a)  Perlawanan/Verzet;(b) 

Banding; (c) Kasasi. 

b)  Upaya hukum luar biasa, yaitu: (a) Peninjauan Kembali; 

(b) Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 

 

Upaya Hukum Biasa 

1) Perlawanan/Verzet 

Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap 

putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat meskipun 
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telah dipanggil secara patut (putusan Verstek). Upaya hukum ini 

pada asasnya disediakan bagi Tergugat yang dikalahkan. 

Tenggang waktu untuk mengajukan verzet adalah dalam 

tenggang waktu 14 hari sejak putusan verstek diberitahukan 

secara sah kepada Tergugat. Dalam perkara verzet, gugatan awal 

akan diperiksa kembali seperti perkara semula secara sebaliknya 

(contradic). 

 

2) Banding 

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak 

menerima suatu putusan Pengadilan Negeri dan merasa tidak 

puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan 

diajukannya permohonan banding, perkara menjadi mentah lagi. 

Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari 

terhitung sejak hari berikutnya diumumkan putusan pengadilan 

atau sejak menerima pemberitahuan putusan apabila tidak hadir 

dalam sidang putusan. Dalam hal banding ini, pemohon banding 

(disebut Pembanding) dapat mengajukan memori banding, dan 

termohon banding (disebut Terbanding) menanggapi dengan 

membuat kontra memori banding. 

3) Kasasi 

Kasasi merupakan upaya hukum yang menjadi wewenang 

Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan 

terdahulu dan merupakan peradilan terakhir. Kasasi juga 

merupakan upaya untuk membatalkan putusan atas penetapan 

pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat 

peradilan terakhir dan membatalkan penetapan pengadilan 

lainnya karena alasan bertentangan dengan hukum. Pada tingkat 

Kasasi ini tidak dibenarkan lagi pemeriksaan bukti-bukti baru 

(novum) yang belum diperiksa. Dalam Kasasi, pemohon Kasasi 

diwajibkan untuk membuat memori Kasasi dalam artian bahwa 
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apabila memori Kasasi tidak dibuat maka permohonan Kasasi 

akan ditolak. Pengajuan Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari 

sejak putusan dibacakan. Adapun alasan untuk mengajukan 

kasasi antara lain: (a). Hakim tidak berwenang atau melampaui 

batas wewenang.(b) Hakim salah menerapkan atau melanggar 

hukum yang berlaku. (c). Hakim lalai dalam memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang mengancam kelalaian itu dapat mengakibatkan batalnya 

putusan yang bersangkutan. 

 

Upaya Hukum Luar Biasa 

1) Peninjauan Kembali 

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa atau 

mementahkan kembali suatu putusan Pengadilan (Putusan PN, 

PT dan MA) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna 

membatalkannya. Permohonan Peninjauan Kembali tidak 

menghalangi jalannya eksekusi atau putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap atau dalam arti bahwa Peninjauan 

Kembali tidak menangguhkan atau tidak menghentikan 

pelaksanaan putusan hakim. Permohonan Peninjauan Kembali 

hanya diajukan satu kali saja sehingga kalau permohonan 

Peninjauan Kembali dicabut, tidak dapat diajukan kembali. 

a) Alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah: 

Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu 

muslihat pihak lawan atau bukti palsu yang diketahui 

setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti 

yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, 

b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti 

baru (Novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu 

perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 

c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau 
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lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenai sesuatu 

bagian dari tuntutan, belum diputus tanpa dipertimbangkan 

sebab-sebabnya. Apabila antara para pihak yang sama 

mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh 

Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah 

diberikan putusan yang bertentangan dengan yang lain. 

d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan 

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

 

2) Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) 

Pada dasarnya suatu putusan hakim/pengadilan hanya 

mengikat langsung terhadap pihak yang berperkara dan tidak 

mengikat kepada pihak ketiga. Namun demikian apabila pihak 

ketiga kepentingannya dirugikan, maka ia dapat mengajukan 

perlawanan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang 

dilawan tersebut dengan menggugat para pihak yang 

bersangkutan dengan acara biasa, yang disebut dengan derden 

verzet. 

Pihak ketiga yang akan mengajukan perlawanan terhadap 

suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, 

tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Apabila 

perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu 

diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga. 

 

3) Perdamaian (Dading) 

Dalam hal terjadi sengketa, perdamaian pada dasarnya dapat 

dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa apabila 

terjadi kesepakatan penyelesaian. 

Perdamaian dapat dilakukan: 

a).   Sebelum perkara diajukan ke pengadilan 

Sebelum perkara diajukan ke pengadilan para pihak terlebih 
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dahulu dapat mengupayakan penyelesaian secara damai 

(musyawarah untuk mufakat) yang dapat saling 

menguntungkan. Apabila tercapai kesepakatan penyelesaian 

secara damai tersebut, para pihak dapat menuangkan isi dari 

kesepakatan dalam suatu kesepakatan tertulis atau dapat 

dibuat akta perdamaian secara notariil (akta perdamaian 

notariil) yang mana para pihak dengan dasar itikad baik 

harus melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut. 

b)  Di dalam proses persidangan 

Dalam hal terdapat suatu gugatan perdata di Pengadilan, 

maka pada hari yang ditentukan dalam persidangan dengan 

hadirnya kedua belah pihak di Pengadilan, maka Pengadilan 

dengan perantara ketua Majelis Hakim akan berusaha 

memperdamaikan para pihak. 

Pelaksanaan Perdamaian (Dading) dilaksanakan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang 

bersengketa dan dilaksanakan oleh Ketua Majelis Hakim 

dalam kedudukannya sebagai mediator pada hari yang telah 

ditentukan, yang merupakan suatu bagian dari proses 

persidangan dalam pengadilan. 

Dalam hal perdamaian dapat tercapai, maka akan 

dibuatkan suatu akta damai yang sifatnya final and binding 

dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan 

hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hakim dapat 

menghentikan proses persidangan apabila pihak yang 

bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikan secara 

damai. Terhadap putusan sedemikian tidak dapat 

dimohonkan banding. 
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c) Di luar proses persidangan 

Sekalipun perkara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, 

apabila para pihak setuju melakukan upaya damai dan 

perdamaian tersebut setuju dilakukan tanpa melalui 

perantara Ketua Majelis, maka para pihak dapat membuat 

akta perdamaian diluar pengadilan. Dengan adanya 

penyelesaian secara damai tersebut, maka pihak penggugat 

dapat menghentikan perkara tersebut dengan melakukan 

pencabutan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan 

di Pengadilan. 

d)  Eksekusi Jaminan 

Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang 

berlaku, apabila  kreditur  memilih untuk melakukan 

eksekusi terhadap jaminan debitur, maka yang perlu 

dilakukan terlebih dahulu adalah sebagai berikut: (a)  

Memeriksa data appraisal jaminan terakhir. Apabila 

penilaian jaminan telah dilakukan lebih dari 1 tahun, maka 

segera lakukan re-appraisal jaminan untuk mengetahui nilai 

pasar wajar dan nilai likuidasi jaminan yang paling up to-

dat; (b) Memeriksa kelengkapan data jaminan, termasuk 

apakah telah terdapat copy bukti pembayaran Pajak 

misalnya Bumi dan Bangunan (“PBB”). Apabila dalam file 

tidak terdapat copy bukti pembayaran PBB, maka lakukan 

pengecekan pada kantor PBB setempat untuk mengetahui 

apakah debitur memiliki tunggakan pembayaran PBB atau 

tidak; (c) Melakukan investigasi terhadap objek jaminan dan 

alamat debitur; (d) Melakukan perhitungan atas jumlah 

kewajiban hutang debitur posisi terbaru.; (e) Hubungi 

Bagian Hukum Yang Menangani Perkara untuk mencari 

informasi perihal Konsultan Hukum/Advokat yang 

direkomendasikan untuk menangani perkara terkai; (f) Cari 
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informasi tentang penawaran biaya perkara (termasuk biaya 

penanganan perkara); (g) Menyusun usulan biaya eksekusi 

jaminan untuk diajukan kepada Manajemen dengan 

mencantumkan:  Resume data debitur, termasuk fasilitas 

yang diperoleh, outstanding pinjaman terakhir, nilai jaminan 

dan nilai Hak Tanggungan serta PPAP yang telah dibentuk; 

Tujuan usulan; Background perusahaan debitur; Kronologis 

perkara (termasuk sebab-sebab kemacetan); Pra-kiraan biaya 

yang dibutuhkan termasuk komponen biaya eksternal seperti 

biaya operasional; Pra-kiraan potensial-loss; Pihak kuasa 

hukum yang akan ditunjuk oleh Bank; Hasil analisa 

(kesimpulan dan rekomendasi) 

Hal lain yang juga perlu diperhatikan setelah selesai lelang 

adalah masalah pengosongan jaminan yang dilakukan melalui 

Pengadilan Negeri. 

 

3. Langkah Hukum Melalui Jalur Hukum Acara Pidana 

Perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh setiap 

orang pasti mengharapkan hasil yang maksimal, baik dari sisi hubungan 

hukumnya, maupun dari sisi keuntungan yang dicapai. Tetapi di dalam 

perjalannya sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk sengketa bisnis, 

yang kadang-kadang sering terjadi sengketa itu tidak hanya menimbulkan 

persoalan hukum keperdataan saja tetapi yang sering menimbulkan 

persoalan hukum pidana, sehingga dalam praktiknya sering terjadi offeree 

disamping menuntut secara hukum perdata, tetapi juga sering dilakukan 

dengan menuntut melalui jalur pidana. 

Penuntutan melalui jalur pidana dapat dilakukan sepanjang perbuatan 

hukum yang dilakukan tersebut diduga mengandung unsur pidana, karena 

apabila hanya didasarkan kepada persoalan sengketa perdata, maka akan 

sangat sulit dilakukan penuntutan melalui jalur hukum pidana. Sehingga 

biasanya offeree harus jeli melihat apakah pada saat melakukan perjanjian 
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bisnis dengan sistem piramid mengandung unsur penipuan, kekeliruan 

yang disengaja atau unsur pemaksaan. Pemaksaan yang dilakukan tidak 

hanya pemaksaan secara fisik dan ini sangat jarang dilakukan, tetapi yang 

banyak dilakukan adalah pemaksaan secara psikhis, yaitu salah satunya 

dengan cara menyalahgunakan keadaan atau istilah lainnya adalah undue 

influence. 

Upaya penuntutan melalui jalur pidana dapat ditempuh dengan 2 (dua) 

tahap, yaitu dapat melalui jalur konvensional yaitu melaporkan ke 

kepolisian sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerima 

laporan atau pengaduan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, atau 

dapat juga melalui jalur non konvensional yaitu melalui jalur mediasi 

penal. Jalur ini dimungkinkan untuk dilakukan karena berdasarkan hasil 

penelitian lapangan, umumnya upaya yang dilakukan oleh offeree terkait 

persoalan hukum ini adalah untuk dapat menerima kembali uang yang 

diserahkan kepada offeror dalam rangka investasi bisnis. 

a).  Upaya Hukum Pidana Melalui Jalur Konvensional. 

1).  Penyidikan 

Di dalam praktiknya, upaya hukum melalui jalur 

konvensional banyak dilakukan oleh offeree, hal ini dilakukan 

mengingat jalur ini sudah biasa dan dikenal oleh masyarakat luas, 

upaya hukum ini dilakukan dengan langsung melaporkan kasus 

yang terjadi dengan menyebutkan dugaan tindak pidana yang 

dilakukannya, dan laporan ini harus diterima oleh kepolisian dan 

harus ditindak lanjuti dengan upaya penyelidikan, karena upaya 

penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ditujukan sebagai 

upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti apakah dari kasus 

yang dilaporkan tersebut adalah sebagai tindak pidana atau bukan, 

dan hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan akan berubah 

menjadi proses penyidikan, dan penyidikan masih dilakukan oleh 

lembaga kepolisian.  

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ditujukan 
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untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan offeree  dan 

diduga sebagai tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan 

yang cukup. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, maka 

penyelidik akan dapat menyimpulkan apakah perbuatan yang 

dilakukan pelaku sebagai suatu tindak pidana atau bukan.  

Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik, biasanya 

dapat dilakukan melalui keterangan pelapor sendiri, keterangan 

saksi-saksi, barang-barang atau alat-alat yang ditemukan di tkp 

atau ditempat lain yang ada hubungannya dengan kejadian 

perkara, pemeriksaan benda-benda lain melalui ilmu-ilmu lain 

yang membantu proses penyelidikan. Apabila terkait dengan kasus 

investasi piramid ini, maka penyelidik akan melakukan 

pemeriksaan terhadap offeror dan offeree sendiri, surat perjanjian 

investasi bisnis piramid, dan surat-surat lain yang berkaitan 

dengan bisnis investasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah isi 

dari surat perjanjian investasi, hal ini karena bukti-bukti yang 

diperiksa oleh penyelidik sebagai upaya untuk mendukung dugaan 

adanya perbuatan pidana di dalam perjanjian bisnis investasi 

bisnis piramid.  

Apabila proses penyelidikan selesai dilakukan dan sudah 

dapat ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan, maka berkas 

hasil pemeriksaan penyelidik akan diserahkan ke tahap penyidikan 

oleh penyidik. 

2) Proses Penyidikan 

Biasanya di dalam proses penyidikan tersebut penyidik akan 
mulai melakukan tahapan sebagai berikut: 
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 

adanya tindak pidana; 
b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 
c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 
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e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
i) Mengadakan penghentian penyidikan; 
j) Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung 

jawab.   

Di dalam proses penyidikan, maka berdasarkan kewenangan 

penyidik, maka tugas menyidik adalah menentukan jenis tindak 

pidana yang dilakukan dan mencari tersangkanya.  

Di dalam tahap penyidikan, maka penyidik akan melakukan 

pemeriksaan terhadap tersangka yaitu offeror maupun offeree, 

terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap surat, yaitu surat 

perjanjian ataupun surat lain yang berkaitan dengan investasi 

bisnis piramid, atau pemeriksaan terhadap barang-barang atau 

alat-alat yang berhubungan dengan kasus di atas, dan apabila 

barang, surat atau alat tersebut ada kekhawatiran akan 

dimusnahkan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap 

barang tersebut, dan juga penyidik dapat melakukan pemeriksaan 

terhadap ahli terutama ahli yang berkaitan dengan persoalan bisnis 

yang menggunakan sistem pemasaran piramid. Biasanya 

pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan 

perbuatan yang dituduhkan terhadap offeror, sehingga semua 

bukti yang dikumpulkan oleh penyidik akan mengarah kepada 

perbuatan yang dituduhkan tersebut. Pertanyaan yang dilontarkan 

penyidik akan sangat detail terkait perbuatan dan peran serta 

maupun tingkat keterlibatan offeror terhadap perbuatan investasi 

bisnis piramid, hal ini dikarenakan bisnis ini melibatkan banyak 

peserta dan setiap peserta yang merekrut peserta lainya harus 

dapat diukur perannya masing-masing, hal ini sangat penting 

dilakukan untuk mengukur besarnya pertanggung jawaban pidana 
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yang dapat dibebankan kepada masing-masing offeror, termasuk 

perusahaan yang mengadakan bisnis dengan menggunakan sistem 

pemasaran piramid. Sehingga diharapkan apabila perkara ini telah 

dilimpahkan ke tingkat penuntutan dan pengadilan, maka bukti-

bukti yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sudah lengkap, 

sehingga tidak perlu terjadinya pra penuntutan dari jaksa penuntut 

umum ke penyidik, walaupun dalam praktiknya proses pra 

penuntutan ini sering dilakukan.  

Pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 

tersangka, maka penyidik diberi kewenangan oleh undang-undang 

untuk melakukan penahanan, apabila dirasakan tersangka akan 

mempersulit atau dikhawatirkan akan menghilangkan barang 

bukti. 

Terkait dengan kewenangan penyidik dalam melakukan 

penahanan, maka proses penahanan yang dilakukan berdasarkan 

Pasal 21 ayat (4) KUHAP, harus memenuhi syarat: 

a) Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang 

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 

yang cukup dengan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan 

melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan 

atau mengulangi tindak pidana. 

b) Tindak pidana yang dilakukan ialah diancam dengan pidana 

penjara lima tahun/lebih, meskipun diancam pidana kurang 

dari lima tahun tetapi yang ditentukan di dalam Pasal 282(3), 

296,335 (1), 351 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, 

dan 509 KUHAP. 

 

Jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan : 

a) Penahanan rumah, yaitu penahanan yang dilakukan di rumah 

tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa 

dengan diadakan pengawasan terhadapnya  untuk menghindari 
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segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 

penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan 

(Pasal 22 ayat (2) KUHAP); 

b) Penahanan kota, yaitu penahanan yang dilakukan di kota tempat 

tinggal atau tempat-tempat kediaman tersangka atau terdakwa, 

dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk 

melaporkan diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3) 

KUHAP); 

c) Penahanan rumah tanahan negara (RUTAN), yaitu diatur di 

dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. 

Di tingkat penyidikan, maka offeror dapat dikenakan penahanan 

apabila memenuhi syarat di atas, sedangkan apabila proses 

penyidikan telah selesai dilakukan, maka penyidik akan 

menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada jaksa sebagai 

penuntut umum dan proses penahanan dapat terus dilakukan di tahap 

penuntutan,  

3).  Penuntutan 

Selanjutnya setelah menerima berkas hasil pemeriksaan tersebut, 

maka jaksa penuntut umum akan mempelajari dan memeriksa apakah 

sudah lengkap atau belum berkas acara pemeriksaan yang diserahkan 

penyidik, dan apabila masih dianggap tidak lengkap maka jaksa 

penuntut umum akan mengembalikan berkas acara pemeriksaan 

tersebut ke penyidik dengan beberapa petunjuk yang harus dilengkapi 

oleh penyidik dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) 

KUHAP, dan ini merupakan tahap pra penuntutan sebagai awal 

sebelum penuntutan terhadap offeror dilakukan oleh jaksa penuntut 

umum. 

Apabila hasil pemeriksaan lanjutan sudah selesai dilakukan oleh 

penyidik, maka berkas acara pemeriksaan yang sudah lengkap akan 

diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum 

akan membuat surat dakwaan yang menjadi landasan penting di dalam 
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hukum acara pidana, karena dakwaan menjadi dasar bagi hakim di 

dalam melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, dan menurut 

Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun 

putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak 

dalam batas itu. (Andi Hamzah, 1993:195). Pasal 143 ayat (2) KUHAP 

menentukan syarat surat dakwaan adalah sebagai berikut : 

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta 

berisi : 

a) Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 

tersangka; 

b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 

yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 

pidana itu dilakukan. 

Di dalam Pasal 143 KUHAP dijelaskan syarat dari surat 

dakwaan, tetapi yang lebih penting dari persyaratan di atas yang 

mutlak untuk dicantumkan di dalam surat dakwaan adalah 

dicantumkannya waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang 

didakwakan. Sehingga biasanya offeror akan dimintakan keterangan 

secara rinci tentang kronologis kejadian hingga waktu dan tempat 

kejadian, dan kronologis kejadian tersebut harus memuat perbuatan 

yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan 

dengan perumusan delik yang diatur di dalam undang-undang pidana 

dan surat dakwaan biasanya selain berisi keterangan dari terdakwa 

sendiri, juga akan memuat keterangan yang disampaikan oleh saksi-

saksi maupun keterangan ahli, termasuk alat bukti lainnya sesuai 

dengan kebutuhan surat dakwaan, sehingga biasanya offeror akan 

diminta keterangan secara detail baik keterlibatan dia di dalam 

melakukan kegiatan perekrutan atau menarik minat offeree dengan 

sistem piramid, termasuk juga pemahaman dia terkait perusahaan 

tempat offeror menjadi wakil dari perusahaan tersebut dan posisi 
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offeror di dalam perusahaan tersebut, hal ini untuk mengukur 

tanggung jawab offeror maupun perusahaan dalam merekrut investor 

dari masyarakat, termasuk pemahaman offeror terhadap kondisi dan 

prospektus perusahaan, dan juga sistem pemasaran yang diterapkan 

oleh perusahaan. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah 

barang-barang atau alat-alat yang dimiliki atau yang menjadi objek 

perbuatan hukum yang digunakan oleh offeror di dalam kegiatan 

perjanjian bisnis piramid, disamping keterangan dari saksi maupun 

ahli, sehingga isi surat dakwaan harus disusun secara jelas dan cermat. 

Selanjutnya apabila surat dakwaan sudah selesai disusun maka 

sebelum surat dakwaan diserahkan ke pengadilan, maka terdakwa dan 

penyidik akan diberi juga turunan surat pelimpahan perkara beserta 

surat dakwaan yang penyampaiannya bersamaan dengan pelimpahan 

perkara ke pengadilan. 

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka Pengadilan 

akan menjadwalkan waktu untuk pemeriksaan perkara di pengadilan. 

Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, maka hakim akan berpegang 

teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum  

Berdasarkan tahapan yang harus dilakukan di atas, maka untuk 

persoalan hukum yang berkaitan dengan bisnis piramid, apabila 

melalui jalur hukum acara pidana konvensional, maka terhadap offeror 

dapat dilakukan pemeriksanaan sesuai dengan ketentuan yang ada di 

dalam KUHAP. 

 

b).  Upaya Hukum Pidana Melalui Jalur Mediasi Penal 

Persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat banyak 

mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya satu persoalan hukum 

yang menimbulkan satu akibat hukum, tetapi sekarang ini banyak 

persoalan hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, sehingga 

harus diselesaikan dengan menggunakan berbagai model penyelesaian 

hukum, salah satunya adalah persoalan yang terkait dengan investasi 
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bisnis dengan model piramid. 

Inti dari penggunaan berbagai model penyelesaian hukum 

terhadap kasus investasi bisnis dengan model piramid adalah 

diharapkan akan munculnya beban tanggung jawab dari semua pihak, 

yaitu dari offeror sebagai pelaku yang didalamnya juga sebagai 

korban, dan beban tanggung jawab dari offeree sebagai korban yang 

juga memiliki peranan terhadap munculnya perbuatan pidana tersebut, 

disamping juga yang tidak kalah penting dan paling utama adalah 

beban tanggung jawab diserahkan juga kepada pelaku usaha investasi 

yang telah merekrut dan membuka bisnis dengan merepakan pola 

pemasaran dan pengumpulan dana dengan model piramid. 

Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan tanggung jawab 

diantara mereka,  tetapi juga yang tidak kalah penting adalah 

ditumbuhkannya tanggung jawab pemerintah dalam mengeluarkan ijin 

dan memberikan pengawasan terhadap masuk nya pelaku bisnis ke 

Indonesia, disamping juga pola pergerakan pelaku bisnis dalam 

mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ternyata diperoleh 

kesimpulan bahwa banyak pelaku bisnis, yaitu offeror, offeree yang 

tidak mengerti kedudukan hukum mereka di dalam peruhasaan 

tersebut, disamping tidak paham tentang kondisi dan status badan 

hukum perusahaan, termasuk prospektus perusahaan. Umumnya 

mereka hanya memperhatikan dana yang diinvestasikan dan 

keuntungan yang akan diraih apabila dia memasukan sejumlah dana ke 

perusahaan tersebut. Disamping itu dalam beberapa kasus banyak 

terjadi bahwa offeror pada saat merekrut offeree tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kondisi perusahaan dan bonafitasnya 

perusahaan, sehingga pada saat offeree mempersoalkan prospek 

investasi ke depan, umumnya mereka tidak paham dan tidak mengerti 

bagaimana kondisi dan keberadaan perusahaan tersebut, sehingga 

mereka tidak paham kedudukan hukum termasuk hak dan kewajiban 
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yang harus dilakukan oleh mereka. Di dalam praktiknya offeror sering 

menggunakan penyalahgunaan keadaan dari offeree, yaitu dengan 

memberikan pengaruh kuat disaat offeree secara psikologis sedang 

membutuhkan dana yang sangat besar, contoh kasus peserta investasi   

 

4..  Langkah Hukum Melalui Jalur Convergensi Hukum 

Selain upaya yang dilakukan dengan menggunakan langkah hukum 

perdata atau menggunakan langkah hukum pidana secara sendiri-sendiri, 

maka dalam menyelesaikan persoalan hukum bisnis piramid ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan upaya hukum melalui jalur convergensi 

hukum, yaitu dengan cara menggabungkan langkah hukum melalui jalur 

hukum perdata sekaligus juga menggunakan langkah hukum melalui jalur 

pidana, sehingga kedua-duanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 98 sampai 

dengan Pasal 101 KUHAP jo. Pasal 30 Undang-undang No. 21 

Tahun2011 tentang  Otorita Jasa Keuangan. 

Di dalam bukunya Andi Hamzah dijelaskan, bahwa ketentuan 

tentang ganti kerugian kepada pihak ke-3 dalam hal penggabungan 

gugatan ganti kerugian dapat dilakukan dengan alasan : (Andi Hamzah, 

1993: 244) 

a. Pasal 98 KUHAP mengatakan “...menimbulkan kerugian bagi orang 

lain...” kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal itu bahwa yang 

dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian 

pihak korban, jadi korban delik bukan satu-satunya “orang lain” itu, 

tidak limitatif pada korban delik saja;  

b. Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku 

bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan 

lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang 

lingkupnya, jadi semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku 

delik itu dapat mengajukan gugatan.  

Berdasarkan landasan Pasal di atas, maka offeree sebagai korban atau 
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offeror yang juga sebagai korban dapat mengajukan gugatan perdata 

dengan cara menggabungkan dengan perkara pidana dalam satu 

pengajuan, sehingga diharapkan dengan dilakukanya penggabungan 

perkara tersebut maka diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam 

upaya penyelesian perkara bisnis piramid. Namun demikian, pengajuan 

gugatan ganti kerugian di dalam hukum perdata yang digabungkan ke 

dalam perkara hukum pidana dapat dilakukan dengan pembatasan apabila 

penuntut umum belum mengajukan tuntutan pidana, hal ini sesuai dengan 

Pasal 98 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa. “Jika penuntut 

umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-

lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya.” 

Upaya  penggabungkan perkara di atas tidak terlepas dari 

persoalan hukum yang terjadi di dalam kasus bisnis piramid, hal ini 

dikarenakan persoalan hukum investasi berangkat dari persoalan hukum 

perdata yaitu hukum perjanjian, tetapi di dalam beberapa kasus yang 

diteliti, ternyata di dalam perkembanganya menimbulkan persoalan 

hukum yang bukan hanya diselesiakan melalui jalur hukum acara perdata 

tetapi juga melalui jalur hukum acara pidana, sehingga diharapkan 

penyelesaian sengketa piramida dapat berjalan dengan menggunakan 

konsep penyelesaian Konvergensi hukum. 

Selain itu, sehubungan kasus sengekata bisnis piramid ini 

kompleks. Dalam kasus sengketa bisnis piramid sarat dengan aspek 

hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum ekonomi. Oleh 

karena itu pendekatan tanggungjawabnya pun sebaiknya diterapkan dari 

berbagai pintu (multi door), sehingga penyelesaian pun harus 

konprehensif dan holistik, sehingga konsep penyelesaian konvergensi 

hukum yang dapat diterapkan untuk kasus hukum skema piramid ini. 

Dari aspek hukum perdata, gugatan yang dapat diajukan terkait 

bisnis piramid antara lain gugatan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana diatur dakam Pasal 1365 KUH Perdata, gugatan wanprestasi 

sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata, gugatan penyalahgunaan keadaan 
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sebagaimana dikontruksikan dari Pasal 1321 KUH Perdata, gugatan tidak 

sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.  

Dari aspek hukum pidana antara lain; dakwaan tindak pidana 

penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP, 

dakwaan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tindak 

pidana korupsi apabila investor menggunakan keuangan negara 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dari aspek hukum ekonomi antara lain terkait pasar modal yaitu 

dilarang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK sebagaimana 

diatur dalam  Pasal 103 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, larangan 

penghimpunan dana masyarakat tanpa ijin OJK sebagaimna diatur dalam 

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbakan,   

pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, larang menggunakan 

skema piramid dalam  distribusi  barang sebagaimana diatur dalam Pasal 

9 dan Pasal 105  Undang-Undang  No. 7 Tahun 2014 tentang  

Perdagangan. Undang –Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terkait klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Bukan pada hubungan antara konsumen dan 

pelaku usahanya.  

Pasal 45 Undang-Udang Perlindungan Konsumen  menyatakan 

bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen 

dan pelaku usaha (BPSK-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau 

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam 

suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila : 
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1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; 

2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang 

yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara 

angsuran; 

5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; 

6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli jasa; 

7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan 

yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

8) Menyatakan bahwa  Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

Dalam Undang-Undang  No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku 

adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang 

bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: 

“disclamer”, yang bertujuan untuk melindungi pihak pelaku usaha. Selain 

itu, Perjanjian baku/standar (standardized contract) adalah suatu 
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perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku 

seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat 

dilakukan secara cepat dan praktis (Gatoto Supramono, 2013:19). 

Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan oleh pelaku usaha 

di dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam 

transaksi jual beli yang sangat merugikan konsumen. Adanya 

pencantuman Klausula Baku membuat posisi konsumen sangat lemah / 

tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Namun hal ini bukan 

berarti konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. 

Atas pemberlakuan klausula baku ini, konsumen memiliki hak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 adalah: 

1) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4) Hak untuk untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 
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yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam 

penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban 

konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam 

bentuk baku (standar). Menurut Sutan Remi Syahdeini (1993:95), hampir 

seluruh klausul dalam perjanjian baku sudah dibakukan oleh pembuatnya 

dan pihak lain, sehingga tidak ada peluang untuk merundingkan atau 

meminta perubahan isi perjanjian baku tersebut 

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membolehkan 

dilakukannya perjanjian dengan klausula baku. Dasar pemikiran dari 

dibolehkannya penerapan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku 

amat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk kegiatan ekonominya, sebab 

dalam bisnis, utamanya pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti 

perbankan, asuransi, gadai, transportasi, dan lain sebagainya, memerlukan 

transaksi yang cepat, efektif, dan efisien. Klausula baku menjadi dalil oleh 

pelaku usaha dengan mendasarkan pada penerpan asas kebebasan 

berkontrak sebagaima dimaksudkan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 

Dasar hukum lainnya yang dipakai oleh pelaku usaha ketika menggunakan 

klausula baku yang dikenal prinsip take it or leave it, artinya apabila 

konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku 

usaha, konsumen dapat menyepakatinya, sebaliknya apabila konsumen 

tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau 

tidak melakukan perjanjian. Namun demikian memungkinkan 

pemberlakuannya  bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata dan menyimpang dari asas 

kesederajatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, 

yang  menyatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 ayat (2) ini 

dikontruksikan secara a’contrario. Jika pembatalan saja harus sepakat 

kedua belah pihak, maka berlaku pula terbentuknya perjanjianpun harus 

sepakat kedua belah pihak.  
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Asas itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata, dalam perlindungan konsumen diperkuat dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa, pelaku usaha 

diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan 

bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan atau jasa. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 

2011:54). 

Berdasarkan asas facta sunt servanda, bahwa kedua belah pihak 

wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati 

sebagaimana mentaati undang-undang, hal mana tertuang pula dalam 

kandungan Pasal 1338 ayat (1) terkait perjanjian memiliki kekuatan 

mengikat, sebagaimana makna isi Pasal bahwa, Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Asas kebebasan berkontrak selain diseimbangkan dengan asas itikad 

baik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan larangan 

dicantumkannya klasula eksonerasi. Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tidak ada memberikan pengertian mengenai klausula 

eksonerasi, yang ada adalah “klausula baku” dalam Pasal 1 Angka (10) 

yang menyatakan bahwa, ‘Klausula baku adalah setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen”.  

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu 

perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi 

kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi 

karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Dari hal ini terlihat 

bahwa dari adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan 

posisi tawar menawar antara produsen dengan konsumen.( Anak Agung 

Ketut Junitri, at all,  Kertha Semaya Vol. 04, No. 01, Februari 2016). Atas 
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diberlakukannya klausula eksonerasi ini, pihak konsumen mendapatkan 

perlindungan hukum dari Undang-Undang berdasarkan Pasal 45 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan 

akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya 

dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas pencantuman klausula 

eksonerasi oleh pelaku usaha meliputi non litigasi dan litigasi.  

Aspek hukum ekonomi yang terkait dengan ketentuan bisnis piramid 

ini dapat ditemukan dalam ketentuan larangan menggunakan skema 

piramid dalam  distribusi  barang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 105  

Undang-Undang  No. 7 Tahun 2014 tentang  Perdagangan, Pasal 9 yang 

menyatakan bahwa, “pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem 

skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Dalam penjelasan 

Undang-Undang dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “skema 

piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang hukan dari hasil kegiatan 

penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan 

mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari 

biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah 

bergabungnya mitra tersebut.  Ancaman/sanksi diatur dalam Pasal 105 

Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa pelaku usaha 

yang menerapkan sistem skema piramid dalam mendisribusikan barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di pidana penjara paling lama 10 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 Miliar. 

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perdagangan 

dinyatakan bahwa, “distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara 

langsung atau tidak langsung kepada konsumen”. Dalam pratik peradilan 

kaidah/norma larangan skema piramid ini keudian diperluas 

keberlakuannya, sehingga tidak hanya berlaku dalam kegiatan distribusi, 

namun seluruh kegiatan usaha dalam lingkup perdagangan barang dan/atau 

jasa. Hal ini dapat dilihat dari praktiknya pada Putusan Pengadilan Tinggi 
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Jayapura No. 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP tertanggal 18 April 2016. Duduk 

Perkara dalam kasus tersebut sebagai berikut: Goenarni Goenawan 

(Offeror) didakwa sebagai yang turut serta melakukan sebagai 

distribusi/memasarkan yang melanggar hukum dengan menerapkan 

sistema skema piramida dalam mendistribusikan barang, sebagaimana 

diancam pidana Pasal 109 jo Pasal 9 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Goenawan tergabung 

dalam komunitas “Wandermind” melakukan kegiatan secara langsung 

dengan cara (http://www.hukum-hukum.com/2016/12/pidana-skema-

piramida-investasi-keuangan.html) : 

1) Anggota yang tergabung dalam wandermind harus menyetorkan 

sejumlah uag sebagai pembelian account; 

2) Anggota wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dan 

anggota baru tersebut harus membeli account milik wandermind 

3) Semalin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar 

kemungkinan anggota wandernind mendapatkan bonus untuk papan 

standard dan papan eksekutif (up line) 

4) Untuk mempercepat mendapatkan bonus masing-masing anggota 

harus membeli 8 account yang harga satuannya Rp 3.750.000,- 

sehingga total membayar keanggotaan sebesar Rp 30.000.000,- 

Dalam putusan tersebut terjadi perluasan, karena terdakwa melakukan 

kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang, namun kegiatan 

penjualan account dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan  mitra 

usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama 

bisaya partisipasi orang lain/member baru yang tergabung kemudian. 

Dengan menggunakan sistem piramid ini anggota baru pada titik tertentu 

dan paling akhir adalah korban yang paling dirugikan.  

Dalam kasus tersebut transaksi hasil penjualan account berupa transfer 

ke dalam rekening menggunakan jasa perbankan. Uang yang dihasilkan 

dari kegiatan usaha menerapkan sistem skema piramid dalam penjualan 

account tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa. Hal ini 
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menjadikan dakwaan kedua primer terkena tindak pidana pencucian uang. 

Goenawan (terdakwa/offeror) didakwa melakukan atau turut serta 

melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan. Membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diguga 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 

(1)  Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.  

Putusan pengadilan dalam Perkara No. 340/Pid.Sus/2015/PN. Jap 

dalam amar putusannya dinyatakan bahwa: 

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan 

melakukan tindak pidana “perdagangan dan tindak pidana pencucian 

uang” 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara 15 tahun dan 

denda sebesar Rp 10 Milyar dengan ketentuan apabila denda tidank 

dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurngan selama 6 tahun 

Hal lain yang mungkin muncul dari aspek hukum ekonomi antara 

lain terkait  Pencucian uang (money Laundering) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pasal 3 Ancaman pidana 

penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 milyar dan 

Pasal 5 Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling 

banyak Rp1 milyar. 

Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta 

kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar 

uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan 

yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta 
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kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, 

sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk 

kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak 

pidana  pencucian uang  tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas 

sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat 

membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara.  

Dalam kaitannya dengan bisnis skema piramid dikategorikan sebagai 

tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan adanya hasil tindak 

pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang 

perbankan; di bidang pasar modal; atau menggunakan sistem piramid yang 

nyata-nyata dilarang oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, penggelapan;  penipuan, baik  tindak pidana tersebut 

dilakukan secara terpisah sendiri-sendiri maupun secara akumulatif. 

Pencucian uang dibedakan dalam tiga bentuk  tindak pidana: 

1) Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (lihat Pasal 3 Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010). 

2) Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap 

Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan 

melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor 
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yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. (lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010). 

3) Dalam Pasal 4 Undang-Udnang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula 

bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang 

dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap 

sama dengan melakukan pencucian uang. 

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, 

yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, 

dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 

Skema piramida dalam kaitannya dengan aspek hukum perbankan, 

sehubungan dengan skema piramid ini seringkali bergeser kegiatan 

usahanya menjadi menghimpun dana dari masyarakat. Sampai saat ini 

dalam pranata hukum yang ada, hanya bank yang diberikan wewenang 

untuk menghimpun dana dari masyarakat (secara langsung). Hal ini 

termaktub dalam Undang- Undang Perbankan No.7 tahun 1992 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 16 dinyatakan bahwa (1) 

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha 

sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank 

Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat 

dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam penjelasan Pasal 

tersebut ditetapkan bahwa Ayat (1) Kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu 

diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat 

yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. 

Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan 



BUKU PEDOMAN  
Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid 

 

115 

 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat 

dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank 

Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat 

terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau 

semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana 

pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga 

tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan 

ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-

undang tersendiri. 

Makna dari ketentuan tersebut bahwa yang menghimpun dana dari 

masyarakat adalah yang telah mempeoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai 

bank. Berarti, kalau bukan bank tidak diperbolehkan kecuali diatur dengan 

undang-undang tersendiri misalnya kantor pos, dana pensiun dan asuransi. 

Ditegaskan bahwa perhimpunan dana oleh masyarakat perlu diawasi 

karena kegiatan menghimpun dana terkait kepentingan masyarakat. 

Dengan kata lain, masyarakat yang menanamkan dananya misalnya 

melalui skema piramid yang dikelola oleh badan usaha, misalnya koperasi, 

perseroan terbatas, atau di lembaga lainnya, yang bukan perbankan atau 

lembaga keuangan lainnya yang didirikan berlandakan undang-undang, 

maka hal itu menanggung risiko yang dapat saja kalau sewaktu-waktu dana 

tersebut disalahgunakan oleh lembaga pengimpunan tersebut misalnya 

dilarikan oleh si penghimpun dana, seperti dalam beberapa kasus piramid, 

yang mana masalah tersebut yang sering terjadi di masyarakat.  Untuk 

itulah lembaga penghimpun dana ditetapkan harus sebagai bank resmi 

karena lembaga perbankan diawasi secara ketat oleh otoritas pengawasan 

bank (saat in adalah Otoritas Jasa Keuangan-OJK). 

Sanksi bagi siapa saja yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa 

adanya ijin dari Bank Indonesia diancam dengan hukuman pidana 

sebagaimana bunyi Pasal 46 UU tersebut sebagai berikut : (1) Barangsiapa 
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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin 

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16, diancam dengan dengan pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta dendan sekurang-kurangnya 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang 

berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka 

penuntutan terhadap badan-badan hukum dimaksud dilakukan baik 

terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau 

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-

duanya. Ancaman pidana terhadap barangsiapa yang mengimpun dana 

tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia cukup berat, bahkan ketiadaan 

Pasal pengganti hukuman denda uang apabila denda itu tidak dapat 

dipenuhi (subsider) tidak ada dalam Undang-Undang terebut menunjukan 

betapa beratnya sanksi hukuman tersebut.Namun dalam kenyataan sering 

muncul kasus-kasus di masyarakat mengenai pelanggaran Pasal-Pasal 

Undang-Undang tersebut. 

Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 

Undang-Undang Perbankan tersebut, para pelaku kejahatan pengimpunan 

dana hanya mengganti istilah penghimpunan misalnya dengan kegiatan 

investasi. Substansinya sebenarnya sama sama saja yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat karena dalam praktiknya adalah kegiatan “menarik 

uang dari masyarakat”. Biasanya sebagai bukti dari setoran uang 

masyarakat tersebut diberikan semacam sertifikat/surat tanda penerimaan 

sebagai investor, depositor dianggap sebagai “Investor”. Inilah bentuk  

termnologi atau nomenklatur sebagai rekayasa bahasa untuk mengelabuhi 

masyarakat. Rekayasa tersebut dikemas dengan dengan imbalan suku 

bunga yang cukup tinggi dan sering pula pelaku mengiming-iming dengan 

berdalih berbasis syariah, gotong royong/ komunal, bebas riba bahkan 

diberi maskot lebel halal, dicantumkan pula tokoh masyarakat dan  bahkan 
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tokoh-tokoh agama. Ini menambah kabur substansi dari istilah 

penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakekatnya sangat 

berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab perilaku pelaku 

seringkali berpotensi membawa kabur dana yang  dihimpun dari 

masyarakat sehingga berujung pada kerugian masyarakat. 

Lembaga-lembaga lain selain perbankan yang diperbolehkan 

menghimpun dana, namun sifatnya spesifik (tidak secara langsung luas 

meliputi semua lapisan masyarakat). Misalnya dana pensiun, menghimpun 

dana bukan dari masyarakat luas, namun hanya dari anggota/peserta 

program dana pensiun yang sesuai dengan perundangan-undangan dan 

ketentuan yang berlaku. Demikian pula asuransi, perusahaan asuransi 

menghimpun dana dengan ketentuan perasuransian Undang-Undang No. 

40 Tahun 2014. Pada asuransi, Tertanggung dan/atau pemegang polis 

mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi pada suatu perjanjian 

pertanggungan untuk obyek tertentu dan peserta asuransi mendapatkan 

polis asuransi dan membayar premsi yang disepakati. Kantor Pos juga 

demikian, terdapat adanya spesifikasi dalam penghimpunan dana, tidak 

secara luas dan bebas seperi lembaga perbankan. Demikian pula halnya 

dengan koperasi simpan pinjam, itupun mempunyai undang-undang 

tersendiri yakni Undang-Undang Koperasi No 17 tahun 2012 dan tentunya 

diatur juga secara spesifik melalui pola apa lembaga keuangan tersebut 

menghimpun dana. 

Pengawasan terhadap koperasi berlandaskan Permenkop dan UKM 

Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

efektifitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. 

Tujuan lainnya, yakni meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi 

dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas sesuai dengan peraturan 

yang berlalu. Pengawasan yang optimal tersebut sekaligus mengantisipasi 

banyaknya investasi ilegal berkedok koperasi. Untuk itu Kemenkop UKM 

membentuk pula Satgas Pengawasan Koperasi, seperti halnya Otoritas Jasa 
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Keuangan membentuk Satgas Waspada Investasi. Keanggotaan Satgas 

Waspada Investasi tercatat ada tujuh, yang diantaranya kementerian dan 

lembaga. Satuan Tugas Waspada Investasi terdiri dari OJK sebagai 

kordinator dan anggota, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian Republik 

Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Satgas Pengawasan Koperasi telah 

bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi.  

Satgas ini memiliki fungsi selaku problem solver terhadap masalah 

pengawasan koperasi di lapangan, Satgas juga dapat menjalankan peran 

sebagai konsultan dan katalis dalam mendorong koperasi menerapkan 

prinsip koperasi. Upaya preventif dilakukan Satgas bekerjasama dengan 

OJK, PPATK, KPPU, dan Bank Dunia. Kerjasama tersebut disinergikan 

dengan pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi dalam kegiatan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara 

berkoperasi yang benar. 

Pengawasan koperasi dilakukan dengan berlandaskan pada Permenkop 

dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Satgas yang dibentuk 

bersifat ad hoc . Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. 

Tujuan lainnya, yakni meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi 

dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang 

berlalu. Untuk melakukan pengawasan yang optimal sekaligus 

mengantisipasi banyaknya investasi ilegal berkedok koperasi, Kemenkop 

UKM membentuk Satgas Pengawasan Koperasi. Hingga Maret 2017 

Satgas sudah terbentuk sebanyak 1.712, dengan rincian 170 satgas di 

tingkat provinsi masing-masing 5 orang, dan 1.542 satgas di tingkat 

kabupaten/kota masing-masing 3 orang. 

Skema piramid sering pula digunakan oleh pelaku dengan melakukan 

kegiatan penawaran saham.   Initial public offereeng (IPO) (bahasa 
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Indonesia: penawaran umum perdana) adalah penjualan 

pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. 

Perusahaan tersebut akan menerbitkan hanya saham-saham pertama, 

namun bisa juga menawarkan saham kedua. Penjualan saham seperti 

kegiatan di pasar modal dilarang tanpa izin OJK sebagaimana diatur dalam  

Pasal 103 ayat  (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.  

Dalam Pasal 103  ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa; 

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, 

persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan 

Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) perlu dikenali 10 Jenis Tindak Pidana Kejahatan Pasar Modal. berikut 

ini adalah tindak pidana yang bisa terjadi dalam pasar modal. 

(https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-

merugikan-investor-di-indonesia/); 

1) Insider Trading: upaya mencari keuntungan di pasar modal dengan 

menggunakan informasi dari dalam. 

2) Market Manipulation atau manipulasi pasar adalah serangkaian 

kegiatan yang menyebabkan seolah-olah harga efek (saham, obligasi 

dan produk pasar modal lainnya) naik, tetap atau turun. 

3) Unregistered Broker adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh 

broker (perantara perdagangan) yang tidak teregistrasi di OJK. 

4) Unregistered Securities adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh 

perusahaan sekuritas yang tidak teregistrasi di OJK. 

5) Unfair Trading adalah praktek perdagangan pasar modal yang tidak 

sesuai dengan ketentuan bursa. 
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6) Churning adalah praktek jual beli efek nasabah yang dilakukan oleh 

broker dengan tujuan meningkatkan jumlah transaksi untuk 

mendapatkan komisi, tanpa memperhatikan keuntungan nasabah. 

7) Margin Account adalah broker meminjamkan sejumlah uang kepada 

nasabah untuk melakukan transaksi (jual beli) efek. 

8) Price Manipulation tindak manipulasi yang dilakukan oleh 2 atau lebih 

transaksi efek. Tujuannya agar terjadi penyimpangan harga dan 

mempengaruhi pihak lain. 

9) Forgery adalah pemalsuan dokumen atau informasi yang berkaitan 

dengan pasar modal. 

10) Breach Fiduciary Duty adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana nasabah 

(fidusiari). 

Patut disadari oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang berinvestasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak 

terkena kejahatan pasar modal, antara lain:  

1) Sebelum berinvestasi produk apapun, pastikan jika akan berinvestasi 

memiliki pengetahuan dan waktu cukup, apalagi jika akan menjadi 

offeror dan menarik pihak lain untuk menjadi offeree. 

2) Pastikan memahami sistem SID (single investor identification) dan 

skema kerja RDN (rekening dana nasabah). 

3) Jika berinvestasi dalam bentuk pengelolaan aset, misal reksa dana, 

produk fiduciary duty, pastikan melakukan transfer pada rekening 

yang tercantum dalam prospectus produk. Jika ragu, sebaiknya 

hubungi OJK dengan menggunakan form 

pengaduan:  http://konsumen.ojk.go.id/formPengaduan. Jika 

bertransaksi saham, sedapat mungkin melakukan transaksi sendiri atau 

jangan sebarkan password kepada pihak lain. 

4) Ketahui caranya, ketahui manfaatnya dan ketahui risikonya 
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Dari paparan dan contoh kasus di atas, muncul pertanyaan apakah 

offeror (perekrut) dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut peneliti  

sebaiknya sanksi hukum dikenakan pula keapada offeror agar terjadi efek 

jera. Sebab sekalipun sudah mengalami kerugian dan juga merugikan pihak 

yang diajak, seringkali tidak jera-jera pelaku yang menjadi offeror sudah 

merugikan di kasus yang satu, masih tetap menggunaka skema piramid 

pada kasus lainnya, dengan berdalih bukan menjalankan skema piramid. 

Penegatahuan yang kurang, seringkali offeror bersikukuh bahwa yang 

dipergunakan bukan skema piramid. Sebaiknya offeror memahami ciri-ciri 

skema piramid terlebih dahulu. Kedudukan offeror dalam skema piramid 

dari aspek pidana dititik beratkan sebagai pelaku yang turut serta 

melakukan tindak pidana jika dia merekrut pihak lain. Tanggungjawab 

terdekat dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap offeror. Jadi, 

setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi ilegal atau bodong dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tidak hanya pelaku utama 

(pendiri) dan pengurus yang dapat dijerat secara pidana, namun pihak 

terkait lain termasuk “Si Pemberi Testimoni” turut menjadi subjek yang 

harus bertanggungjawab karena menyebabkan korban yang dirugikan 

semakin luas. Ketentuan yang dapat diterapkan adalah Pasal 55 Pasal 

56  (KUHP), selain pelaku utama juga dihukum maka offeror-oferror 

sebagai armada pemasaran dapat dihukum pidana juga. Namun demikin 

harus dilihat konteksnya, yaitu sepanjang orang itu memberikan anjuran 

dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun kepada calon 

korban sehingga korban akhirnya tertarik dan menginvestasikan uangnya 

ke bisnis haram itu, maka unsur dari kedua Pasal itu dinilai terpenuhi. Jika 

peserta yang menawarkan model investasi ilegal ini kepada calon korban 

lainnya dapat dijerat Pasal yang sama, maka berlaku terhadap siapapun 

yang terlibat terlepas peran mereka masing-masing. dianggap sebagai 

pelaku kejahatan yang turut serta. Oleh karena itu, tSatgas Waspada 

Investasi bersama-sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini terus 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di berbagai daerah 
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untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat, menyadari  bahwa 

investasi bodong bukan sekedar penipuan yang merugikan masyarakat, 

melainkan sebuah kejahatan. Jadi jika menggunakan skema piramis ini 

dianggap sebagai kejahatan, maka orang-orang yang terlibat disitu dapat  

diminta pertanggungjawaban. Hal ini merupakan bentuk represif dan 

preventif agar jangan sampai bermunculan dan bertebaran penawaran-

penawaran investasi ilegal karena mereka menganggap ini adalah kegiatan 

biasa. Melalui pendidikan hukum diharapkan pola pemikiran (mindset) 

masyarakat dapat diubah. Sebab,  tidak mudah menyadarkan masyarakat 

bahwa kegiatan investasi ilegal bukan sekedar kegiatan yang merugikan 

dari aspek ekonomi semata melainkan berdampak hukum serius bagi yang 

terlibat. Dengan demikian, kegiatan yang digolongkan sebagai investasi 

ilegal bukan hanya kegiatan yang tidak memiliki izin dari otoritas terkait. 

Ada dua kriteria investasi dikategorikan ilegal. Pertama, kegiatan itu 

tidak punya izin sama sekali dari otoritas terkait. Kedua, kegiatan itu punya 

izin tetapi usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 

Menyoal modus yang digunakan juga beragam, tidak terbatas hanya 

penghimpunan dana tetapi kadangkali dikaburkan dengan kegiatan jual beli 

‘secara normal’.  

Terhadap pelaku dan kegiatan dalam kasus penghimpunan dana dari 

mayarakat dengan skema piramid sebetulnya tidak hanya terfokus pada 

penjeratan pidana saja, selain itu yang diharapkan oleh offeree dan juga 

adalah offeror adalah pengembalian dana yang sudah diserahkan kepada 

offeror (perusahaan) dalam bentuk ganti kerugian. Dengan menggunakan 

model penyelesaian secara convergensi hukum, maka diharapkan ganti 

kerugian yang diderita oleh korban dapat dikembalikan, karena proses 

hukum perdata menggunakan tahap gugatan dan diupayakan adanya 

perdamaian, dan di dalam proses perdamaian itu diharapkan mendapatkan 

hasil yang maksimal untuk mendapatkan kembali dana yang sudah 

diserahkan kepada offeror (perusahaan). Begitupun dengan menggunakan 

model mediasi penal, maka model mediasi penal pada dasarnya sama 
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dengan model perdamaian atau istilah hukum pidana adalah model 

restorative justice atau istilah lainnya adalah pemulihan pada keadaan 

semula, dan biasanya upaya ini tidak menempatkan pelaku lebih rendah dari 

korban, sehingga proses yang dilalui, pelaku akan dipertemukan dengan 

korban dan juga pengadilan atau dapat dilakukan di kepolisian, dimana 

posisi hakim atau kepolisian sebagai penengah untuk menyelesaikan 

persoalan pidana di atas. Selain istilah restorative justice, istilah ini juga 

dikenal dengan mediasi penal atau “mediation in criminal cases”.(Barda 

Nawawi Arief, 2016:1). 

Diharapkan dengan menggunakan sistem mediasi penal, maka akan 

terdapat beberapa hal yang dianggap sangat penting di dalam penerapan 

model mediasi penal tersebut, yaitu : (Barda Nawawi Arief; 2016, 4) 

1) Penanganan konflik (conflict handling); tugas mediator adalah 

membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong 

mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada 

ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. 

Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi; 

2) Berorientasi pada proses (Process Orientation); mediasi penal 

lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu 

menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-

kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut; 

3) Proses Informal (Informal Proceeding); mediasi penal merupakan 

suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari 

prosedur hukum yang ketat; 

4) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and 

Autonomous Participation); para pihak yaitu pelaku dan korban, 

tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi 

lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan 

kemampuan untuk berbuat, mereka diharapkan berbuat atas 

kehendaknya sendiri. 

Diharapkan dengan menggunakan cara penyelesaian sengketa 
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bisnis piramid secara convergensi hukum, maka diharapkan pula dapat 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab secara konvergen para 

offeror yang memiliki kedudukan ganda yaitu selain berkedudukan 

offeror juga offeree, karena masing-masing memiliki peranan terhadap 

terjadinya konflik dan dengan dikembangkannya skema piramid 

tersebut, maka diharapkan apa yang diharapkan oleh offeree untuk 

mendapatkan kembali kerugian yang diderita dengan biaya yang ringan 

dan prosedur yang sederhana, dan diharapkan beban negara menjadi 

lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan sistem konvensional. 
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BAB III 

PENDEKATAN TANGGUNGJAWAB KONVERGENSI SEBAGAI 

ALTERNATIF MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 

PIRAMID. 

 

Investasi bisnis merupakan salah satu dari berbagai macam kegiatan 

ekonomi. Tujuan dari kegiatan investasi bisnis adalah untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  Seiring dengan berkembangnya berbagai macam 

kegiatan ekonomi, muncul pula berbagai macam bentuk usaha dan perilaku 

(conduct) dari pada pelaku usahanya.  Hukum sebagai instrumen untuk mengatur 

investasi bisnis yang baik  menjadi suatu hal yang sangat penting. Sebab 

kegiatan investasi bisnis tidak dapat dipisahkan dengan berbagai macam resiko 

dan ancaman bahkan dapat berujung pada timbulnya perselisihan atau sengketa 

didalamnya. Sengketa bisnis merupakan implikasi dari perbedaan pendapat 

diantara para pihak, baik antar pihak pelaku bisnis maupun antara pelaku dengan 

pihak konsumen.  Semakin  tinggi tingkat kerjasama bisnis, maka menyebabkan 

semakin tinggi pula kecenderungan tingkat sengketa diantara para pihak yang 

terlibat didalamnya. Semakin berkembang sebuah bisnis maka semakin besar 

resiko sengketa yang terjadi dalam bisnis, sehingga diperlukannya penyelesaian 

sengketa bisnis yang cepat lugas dan akurat. ( Penelitian: Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid Melalui Pendekatan Tanggungjawab hukum, Hibah Dikti, 2017)  

Konvergensi tanggungjawab hukum merupakan konsekuensi logis dari peranan 

hukum   untuk dapat tampil dalam menyelesaikan sengketa bisnis skema 

piramid. Hal ini terkait kasus yang muncul memiliki komplesitas dan sarat 

dengan berbagai aspek hukum, sehingga penyelesaiannya dari menggunakan 

pendekatan tanggungjawan dari berbagai aspek hukum pula. Oleh karenanya, 

dipergunakanlah terminologi pendekatan tanggungjawab hukum konvergensi.  

Berikut ini kami gambarkan aspek hukum yang timbul dan pendekatan 

tanggungjawab hukum dalam bentuk tabel.  
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1. Pendekatan Tanggungjawab Konvergensi sebagai Alternatif Model 

Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid.  

 

 kasus hukum  Pendekatan Konvergensi 

Tanggungjawab  Hukum 

perdata 

Undue Influence Privity of contract 

 wanprestasi wanprestasi 

 Perbuatan  Melawan 

Hukum 

Vicarious liability 

Tanggungjawab Hukum  

pidana 

Undue influence-

penipuan 

Tanggungjawab terdekat 

 Tindak pidana korporasi Tanggungjawab 

Perusahaan –piercing 

corporate veil. 

Tanggungjawab hukum 

Ekonomi 

Pelanggaran utmost 

goodfait 

Penyelesaian 

menggunakan  asas 

indemnitas dan best effort 

 

Pada dasarnya di dalam suatu perjanjian, setiap orang yang mengadakan 

perjanjian tersebut harus memiliki itikad baik, karena perjanjian yang 

dilakukan akan menghasilkan suatu perbuatan hukum yang dapat 

memberikan manfaat bagi mereka yang mengadakannya, tetapi dalam 

praktiknya pada beberapa kasus investasi bisnis dengan skema piramid 

banyak perbuatan yang dilakukan oleh offeror memiliki itikad terselubung, 

sering menggunakan kondisi atau keadaan dimana offeree dalam keadaan 

tidak berdaya, sehingga hal itu sering dimanfaatkan oleh offeror untuk 

mengadakan perjanjian. Tujuan offeror mengambil kondisi seperti ini adalah 

keuntungan, yaitu bahwa offeror akan mendapatkan keuntungan apabila dia 
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dapat merekrut offeree sebanyak-banyaknya, dengan tanpa memperhatikan 

kerugian atau beban psikologi dari offeree. Keuntungan yang diperoleh oleh 

offeror adalah dalam bentuk point yang terus bertambah sepanjang dia 

memiliki atau dapat merekrut offeree sebanyak-banyaknya. 

Persoalan yang muncul dari model pemasaran dengan sistem piramid di 

dalam penelitian kami adalah tidak adanya batasan maksimal perekrutan 

offeree, sehingga tidak jelas bagaimana bonafitas dari suatu perusahaan yang 

menghimpun dana dari masyarakat, atau yang menjadi persoalan ketentuan 

atau aturan tentang batas maksimum perolehan investasi dari masyarakat. 

Berdasarkan persoalan di atas, maka muncul persoalan yang kedua 

adalah bagaimana tanggung jawab yang harus diterapkan, apakah menjadi 

tanggung jawab offeror secara individual atau tanggung jawab perusahaan, 

sehingga berdasarkan hal di atas, maka yang harus dipahami berdasarkan 

hukum pidana adalah terkait dengan apakah itu adalah sebagai kejahatan 

korporasi atau bukan. 

Kejahatan korporasi adalah Menurut Munir Fuadi.   ( 2004:27), yang 

dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahatan (crime) 

dalam bentuk white collar crime, yang merupakan tindakan yang melanggar 

hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum 

yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus atau yang diotorisasi 

olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah memiliki niat 

jahat (mens rea), akan tetapi dengan pertimbangan tertentu, perusahaan 

tersebut yang harus bertanggung jawab secara hukum, dan karenanya 

perusahaan tersebut yang harus dihukum pidana meskipun hanya terbatas 

pada hukuman denda, hukuman percobaan, atau hukuman tambahan seperti 

pencabutan ijin dan sebagainya 

Selanjutnya menurut Marshall B Clinard memberikan pengertian pada 

kejahatan korporat sebagai white Collar crime, tetapi white collar crime 

dengan bentuk khusus, yang merupakan suatu kejahatan  terorganisir 

(organizational crime) yang terjadi dalam hubungan dengan suatu hubungan 

(relationship) atau antar hubungan (interrelationship) yang terstruktur, 
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kompleks dan sangat berfariasi antara para direksi, pejabat eksekutif 

perusahaan, dan manajer di satu pihak, dengan perusahaan induk, divisi, atau 

anak perusahaan di lain pihak. (J.E. Sahetapy, 1994: 28). 

Selain pengertian kejahatan perusahaan di atas, maka Romli 

Atmasasmita menggunakan istilah “ kejahatan bisnis” sebagai terjemahan 

dari istilah “Business crime” atau lazim dalam beberapa referensi 

kriminologi, disebut “corporate crime”, yang termasuk dalam kelompok, 

white collar crime (kejahatan kerah putih) atau kejahatan yang dilakukan 

atau melibatkan pelaku yang memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat. 

(Romli Atmasasmita, 2010:75). Masih menurut beliau, bahwa pengertian 

“kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis,  yuridis dan sosiologis. 

Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa 

telah terjadi perubahan nilai (values) dalam masyarakat ketika suatu aktifitas 

bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan 

masyarakat luas, misalnya kegiatan penanaman modal dalam sektor swasta 

yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya 

adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah, seperti 

yang sekarang banyak terjadi di Indonesia yaitu kasus investasi emas dengan 

sistem pengumpulan dana dengan skema piramid. Perubahan nilai tersebut 

menurut Romli Atmasasmita, adalah bahwa kalangan pebisnis sudah kurang 

atau tidak menghargai lagi kejujuran (honesty) dalam kegiatan bisnis 

nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya, bahkan sering etika berbisnis yang sehat 

dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis 

merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (unusual 

business practices). (Romli Atmasasmita, 2010:76). 

Secara yuridis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” menunjukan bahwa 

terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek perdata, 

dan disisi lain pidana. kedua aspek hukum ini memiliki dua tujuan yang 

berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga 

bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan 
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perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka, 

sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi 

kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat 

memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi. Aspek 

hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat 

dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuan 

yang hendak dicapai di dalam hukum perdata dengan sifat regulasinya 

adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para 

pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai 

yaitu membuat jera salah satu pihak ialah pihak yang telah menimbulkan 

kerugian atau kerusakan. Masalah kedua dari sisi yuridis dari fungsi hukum 

pidana yang bersifat ultimum remedium atau the last resort untuk mencapai 

ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, telah beralih 

fungsi menjadi primum remedium atau the prime resort untuk kepentingan 

ketertiban, dan kepastian hukum dan menemukan keadilan dalam aktivitas 

bisnis. 

Terakhir secara sosiologis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah 

menunjukan keadaan nyata yang telah terjadi di dalam aktivitas dunia bisnis. 

Akan tetapi di sisi lain, menunjukan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak 

ada lagi “keramahan” (unfriendly business atmosphere) atau seakan-akan 

sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya diantara para pelaku bisnis. 

Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun dalam keadaan 

yang bersifat kompetitif. Pengertian istilah kejahatan bisnis, sesungguhnya 

hasil dari kepanikan para pelaku usaha yang melihat kegiatan bisnis sudah 

menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan 

kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan.  

Pada perkembangan sekarang, maka perusahaan dimungkinkan untuk 

melakukan kejahatan, baik perusahaan sendiri, maupun bersama-sama 

dengan pengurus (direkksi), komisaris atau pemilik perusahaan, sehingga 

muncul konsep “perusahaan pemeras” (corporateering).  Dalam hal ini 

perusahaan lebih mengutamakan tindakannya yang melulu menguntungkan 
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perusahaannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan lain 

atau masyarakat.   

Berkaitan dengan perilaku dari perusahaan yang melakukan tindakan di 

atas, maka terdapat upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau 

meminimalisir perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan, walaupun 

perusahaan yang melakukan perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan 

sanksi pidana penjara, tetapi terdapat berbagai alternatif untuk dapat 

memberikan efek jera, salah satunya adalah sanksi denda. Walaupun sanksi 

ini sangat konvensional, tetapi pada masa sekarang sanksi denda masih 

dapat diterapkan terhadap perusahaan mengingat belum adanya perubahan 

terhadap jenis sanksi di dalam hukum pidana.  

Di dalam praktiknya, memang terdapat sejumlah kelemahan dengan 

diterapkannya sanksi denda bagi perusahaan yang melakukan tindak pidana, 

sehingga dirasakan sanksi denda menjadi tidak efektif, antara lain : (Munir 

Fuadi, 2004:28). 

a. Perusahaan akan  menjadikan  pengeluaran dana untuk denda ini 

sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan cost of business dari 

perusahaan tersebut; 

b. Jika denda dianggap sudah sangat membebankan, perusahaan dapat 

mengajukan dirinya untuk dipailitkan. 

Selain sanksi denda yang dapat dijatuhkan terhadap perusahaan, maka 

apabila mengacu kepada Undang-undang No. 7/Drt/1955 Tentang Tindak 

Pidana Ekonomi, terdapat sanksi yang lain disamping sanksi denda, yaitu 

sanksi perdata berupa ganti kerugian, bahkan dapat dikenakan ganti rugi 

berlipat (multiple damages), dan sanksi administratif, seperti peringatan-

peringatan, pencabutan ijin usaha. Dimana sanksi ini dirasakan dalam hal-

hal tertentu lebih efektif dibandingkan dengan sanksi-sanksi dua di atas. 

Pada saat sekarang perkembangan ekonomi semakin merambah pada 

sektor apapun, termasuk sektor investasi logam mulia. Hal ini dipicu karena 

perkembangan ekonomi dunia yang mengharuskan pemerintah atau orang-

orang yang berada di sektor swasta yang berkecimpung di bidang ekonomi  
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untuk mengambil bagian di dalam perkembangan ekonomi dunia, sehingga 

akibatnya adalah banyaknya investor asing yang masuk ke wilayah 

Indonesia dan yang juga tidak kalah banyaknya investor dalam negeri yang 

berinvestasi di luar negeri. 

Pada saat perkembangan investasi  di atas, terutama investor dari luar 

negeri ternyata melibatkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, dan 

tidak hanya melibatkan masyarakat kelas menengah ke atas, tetapi juga 

melibatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, dan tidak hanya  nilai 

investasi yang kecil tetapi juga nilai investasi yang besar. Pada saat investasi 

itu berjalan, persoalan muncul, ternyata pada investasi bisnis tidak 

selamanya lancar, pada saat jumlah investor yang melibatkan masyarakat 

semakin banyak dengan jumlah investasi yang semakin tinggi, perusahan 

investasi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dan pemilik 

perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap investor yang berasal dari 

masyarakat, apalagi model investasi  yang dilakukan menggunakan model 

skema piramid, yaitu dengan melibatkan banyak orang yang berperan 

sebagai marketer. 

Di dalam menghadapi persoalan tersebut, maka yang juga harus dikaji 

adalah bagaimana sistem pertanggungjawaban yang harus diterapkan 

terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sebab, perbuatan tersebut berangkat dari 

persoalan hukum keperdataan dan melibatkan model pemasaran secara 

piramid, dan cara melakukan perekrutan terhadap investor dengan upaya-

upaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum keperdataan (cacat 

kesepakatan) dan/atau hukum ekonomi.  

Sistem pertanggungjawaban ini muncul karena adanya perbuatan yang 

memenuhi syarat adanya perbuatan yang melanggar hukum. Sistem 

pertanggungjawaban diterapkan terhadap pelaku sebagai unsur pembuktian 

terhadap kesalahan si pelaku, dan sekarang ini sistem pertanggungjawaban 

pidana semakin berkembang menyesuaikan dengan perkembangan 

perbuatan pelaku. 

Pelaku perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh manusia secara 
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perorangan (naturalijke persoon), tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi 

atau badan hukum (rechtpersoon), dan biasanya perbuatan yang dilakukan 

oleh korporasi banyak dilakukan dalam sektor ekonomi. Korporasi sebagai 

pelaku perbuatan pidana berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus 

mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya, disamping itu 

masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh 

korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.  

Ketentuaan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, 

harus dapat terlihat di dalam : 

a. Perbuatan yang dilakukan itu berada didalam lingkup pekerjaannya; 

b. Perbuatan itu untuk kepentingan korporasi. 

Sistem pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap korporasi dapat 

menggunakan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”, yang 

diatur di dalam Pasal 38 ayat (1), (2) RUU KUHP, yaitu : 

(1).  Bagi tindak pidana tertentu, UU dapat menentukan bahwa seseorang 

dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur 

tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan; 

(2). Dalam hal ditentukan oleh UU, setiap orang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

lain. 

Selain, sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, maka hukum 

pidana juga mengatur sistem pertanggungjawaban secara perorangan yang 

mendasarkan kepada asas negative liability. Hal ini diterapkan apabila 

perbuatan pidana murni dilakukan oleh si pelaku baik di luar korporasi 

(sendiri) maupun di dalam korporasi, hanya yang harus dibuktikan adalah 

adanya kepentingan sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan.   

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap 

korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek tindak 

pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia. 

Pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat berasal dari perundang-

undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para 
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direktur, pekerja atau agennya, tetapi pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh direktur atau agen tidak diterapkan sepenuhnya dan diserahkan kepada 

korporasi, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran 

dari peraturan tertentu oleh korporasi, barulah dipertanyakan siapa yang 

melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan 

pertanggungjawaban. 

Penggunaan hukum pidana di dalam meminta pertanggungjawaban 

korporasi, harus memperhatikan : 

a. The degree of loss to the public 

b. The level of complicity by high corporate managers 

c. The duration of the violation 

d. The frequency of the violation by the corporation 

e. Evidence intent to violate 

f. Evidence of extortion, as in bribery cases 

g. The degree of notariety engedment by the media 

h. Precedent in law 

i. The history of serious violation by the corporation 

Pada umumnya, berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental (Civil 

law system) maupun berdasarkan sistem hukum Anglo Saxon (Common law 

system), maka pada prinsipnya bentuk pertanggungjawaban pidana yang 

diterapkan menggunakan bentuk pertanggungjawaban secara negatif. Hal ini 

berarti, di dalam hukum pidana Indonesia merumuskan pertanggungjawaban 

secara terbalik, artinya adalah merumuskan keadaan-keadaan yang dapat 

menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. (Andi Zainal, 1983: 

260). Artinya adalah perumusan di dalam Pasal mengatur suatu keadaan 

yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat tindak pidana 

(strafuitsluitingsgronden). Criminal liability dapat dilakukan jika pelaku 

tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan  karena alasan 

pembelaan. Dengan konsep demikian, maka diharapkan hak pelaku lebih 

terjamin, karena pada saat pelaku melakukan tindak pidana dia akan 

berhadapan dengan penuntut umum selaku wakil negara, dan penuntut 
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umum berkewajiban untuk dapat membuktikan apa yang dilakukan oleh 

pelaku. 

Akibat dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan, sehingga 

fungsi pertanggungjawaban pidana harus dibuka secara luas dan 

memungkinkan pelaku tindak pidana untuk menjelaskan alasan dan latar 

belakang dia melakukan perbuatan pidana, dan juga hubungan kausal antar 

dia sebagai pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.  

Fungsi dari sanksi pidana dirumuskan secara negatif adalah karena 

berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, sehingga 

pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu syarat bagi pelaku untuk 

dikenakan sanksi pidana, dan apabila dikaitkan dengan konsep 

monodualistik (daad – dader – strafrecht), maka sanksi pidana tidak hanya 

ditujukan bagi perlindungan atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga 

ditujukan bagi perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana sendiri. 

Pentingnya pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda adalah 

“pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika 

melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti 

menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan 

sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan 

dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks 

sebagai syarat-syarat faktual (conditioning facts) dari pemidanaan, 

karenanya pengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana 

merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat 

faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum 

pidana. “It is this connection between conditioning facts and conditioned 

legal consequences which is expressed in the statement about 

responsibility”. Pertanggung jawaban pidana berhubungan dengan  keadaan 

yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas 

adanya hal itu. (Chairul Huda, 2006: 64) 

Masih menurut Chairul Huda, maka konsep pertanggungjawaban 

pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya 
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pembuat, sehingga akan berpenagruh terutama bagi hakim. Hakim harus 

mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara 

positif, maupun negatif. (Chairul Huda, 2006: 65). Pertanggungjawaban 

pidana hanya dapat dilakukan  terhadap seseorang yang melakukan tindak 

pidana, sehingga antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana 

memiliki hubungan yang sangat erat.  

Di dalam konsep KUHP, maka terdapat aturan tentang 

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu : 

a. Pasal 44 : 

“korporasi dapat dipertanggungjawaban dalam melakukan tindak 

pidana”. 

b. Pasal 45 : 

“Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan 

pidannya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” 

c. Pasal 46 : 

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara pidana terhadap 

suatu perbuatan yang dilakukan untuk dari atau atas nama korporasi 

apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya 

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang 

berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.” 

d. Pasal 47 : 

“Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang 

pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi 

korporasi.” 

e. Pasal 48 : 

(1). Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana harus 

dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan 

perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana 

terhadap suatu korporasi; 

(2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

dinyatakan dalam putusan hakim. 
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f. Pasal 49 : 

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh 

pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, 

dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung 

berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan oleh korporasi”. 

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka menurut Barda Nawawi 

Arief, bahwa terdapat beberapa pokok kebijakan yang diatur di dalam 

konsep KUHP, yaitu : (Barda Nawawi Arief, 2010: 245) 

a. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana; 

b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan; 

d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan; 

e. Penentuan pidana sebagai ultimum remedium bagi korporasi; 

f. Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi. 

Masih di dalam bukunya, maka pengertian korporasi diatur di dalam 

Pasal 162 konsep 2000, yaitu :“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari 

orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum.” Dalam konsep di atas, maka : 

a. Belum diatur secara jelas kapan korporasi dikatakan telah melakukan 

tindak pidana, yang ada hanya ketentuan mengenai kapan korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan; 

b. Tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk korporasi; 

c. Tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib 

khusus untuk korporasi. 

2. Beberapa Teori Pertanggungjawaban Perdata. 

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia  atas tingkah laku atau 

perbuatan,  baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung 

jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 

(https://www.kompasiana.com). Sumber timbulnya tanggungjawaTanggung 

jawab  dapat  bersifat kodrati, berasal dari peristiwa hukum,  berasal dari 



BUKU PEDOMAN  
Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid 

 

137 

 

perbuatan hukum, dan berasal dari perbuatan melawan hukum. 

Tanggungjawab bersifat kodrati  artinya tanggung jawab memikul suatu 

tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau 

bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk 

tindakan tanggung jawab tersebut. 

a. Peristiwa Hukum  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(http://kbbi.kata.web.id/peristiwa-hukum/) maka yang dimaksud dengan 

peristiwa hukum adalah “keadaan, kejadian, atau sikap tindak yang 

menimbulkan tindakan hukum”. Peristiwa hukum merupakan 

peristiwa atau tindakan yang terjadi di dalam satu hubungan masyarakat 

yang oleh hukum diberi akibat dan akibat tersebut dikehendaki oleh yang 

bertindak atau melakukan peristiwa tersebut. Peristiwa hukum dapat 

dipahami juga sebagai kejadian atau peristiwa sosial yang akibatnya 

diatur oleh hukum. Bandingkan dengan pendapat L. J. Van Apeldorn dan 

Soedjono Dirjosisworo (http://kekitaan.com/2015/11/19/pengertian-

peristiwa-hukum-dan-perbuatan-hukum) .  Menurut L.J Van Apeldoorn, 

peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang dapat 

menimbulkan dan menghapuskan hak, sedangkan menurut Soedjono 

Dirdjosisworo, peristiwa hukum adalah semua kejadian atau peristiwa 

yang dapat menimbulkan akibat hukum yang terjadi di antara pihak yang 

mempunyai hubungan hukum. Contoh dari peristiwa hukum antara lain, 

kematian, kelahiran, kadaluarsa, dan sebagainya. Pada penelitian kami, 

ditemukan kasus yang mana direktur dari perusahaan yang menggunakan 

pemasaran berskema piramid meninggal dunia, menyebabkan 

pertanggungjawaban atas berjalannya kegiatan usaha dan tanggungjawab 

terhadap investor yang dirugikan tidak jelas penyelesaiannya.  

 

b. Perbuatan Hukum 

Secara etimologi “perbuatan hukum” terbentuk dari kata “perbuatan” 

dan “Hukum”. Perbuatan bermakna sesuatu yang diperbuat (dilakukan); 
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tindakan. Dan “hukum” adalah peraturan atau ketentuan yang secara 

resmi dianggap mengikat; undang-undang, peraturan perundang-

undangan, adat, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai sesuatu 

tindakan atau perbuatan dari subjek hukum yang menimbulkan akibat 

hukum, sebab, berhubungan dengan peraturan yang telah ditetapkan 

dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Bandingkan pendapat dari 

Soeroso, Soedarsono dan Marwan Mas 

(http://kekitaan.com/2015/11/19/pengertian-peristiwa-hukum-dan-

perbuatan-hukum).  Menurut Soeroso, perbuatan hukum adalah Setiap 

perbuatan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, yang 

akibatnya diatur dalam hukum sehingga dapat dianggap sebagai kehendak 

dari yang melakukannya, sedangkan menurut Sudarsono, perbuatan 

hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan 

dianggap sebagai kehendak dari yang melakukannya, dan menurut 

Marwan Mas. perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau  tindakan 

yang dilakukan subjek hukum yang pada akhirnya 

menimbulkan atau mempunyai akibat hukum dan tindakan ini memang 

dikehendaki oleh subjek hukum.  Dari pengertian di atas, maka dapat 

dikatakan perbuatan hukum adalah semua tindakan yang dikehendaki 

subjek hukum dan dilakukan secara sadar yang pada akhirnya 

menimbulkan akibat. Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan hukum 

adalah sebagai berikut: 

1) Keberadaan subjek hukum 

2) Ada perbuatan yang akibatnya diatur dalam hukum 

3) Perbuatan dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh subjek 

hukum 

Unsur-unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan. Artinya, 

sebuah perbuatan akan menjadi perbuatan hukum apabila diberi akibat 

oleh hukum. Akibat tersebut memang dikehendaki oleh pihak yang 

bertindak atau melakukan perbuatan. Apabila ada salah satu unsur yang 
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hilang dalam sebuah perbuatan individu atau  badan hukum maka 

perbuatan itu belum dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan 

hukum. 

Contoh adari perbuatan hukum antara lain, melakukan perjanjian-

perjanjian baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama misalnya  

transaksi jual beli, sewa menyewa, transaksi investasi, dam sebagainya. 

Misalnya dalam skema piramid, offeror dengan kesadaranya merekrut 

offeree dari tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum.  Merekrut 

merupakan perbuatan hukum. Sebab dengan merekrut akan menimbulkan 

hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang melekat kepada offeror. 

Dalam tanggungjawab tersebut lahir dari perbuatan hukum misalnya 

perjanjian maka para pihak akan bertanggungjawab atas gugatan 

wanprestasi, pelanggaran asas-asas misalnya tanggungjawab atas tidak 

dilaksanakannya itikad baik, pelanggaran atas prinsip-prinsip dalam 

perjanjian. 

 

c. Teori Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) 

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without 

fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab 

mutlak (strick liabiliy). (Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010: 49.)  

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (fault) 

mengandung arti bahwa, seseorang harus bertanggung jawab atas dasar 

kesalahan yang dilakukannya  karena merugikan orang lain. Dalam teori 

hukum ekonomi, tanggung jawab ini lebih dikenal dengan tanggungjawab 

berdasarkan perbuatan melawan hukum (tort liability). Sedangkan  

Tanggungjawab risiko ada dalam hubungan antara konsumen dengan 

produsen, atau jika dalam investasi piramid ada hubungan antara offeror 

dengan perusahaan sebagai entity mandiri. Menurut prinsip tanggung jawab 
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risiko bahwa konsumen/penggugat tidak diwajibkan lagi bertanggungjawab 

melainkan produsen/pelaku usaha/tergugat langsung bertanggung jawab 

mutlak sebagai risiko usahanya. Misalnya, jika produsen mengeluaran 

produk dan produk tersebut cacat, maka tanpa perlu pembuktian, pelaku 

usaha harus bertanggungjawab secara mutlak (strick liability), sekaligus 

pelaku usaha bertanggungjawab atas produknya (product liability). 

Beralih ke tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. 

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya hukum perusahaan 

menyatakan bahwa, (Abdulkadir Muhammad, 2010: 503.) teori tanggung 

jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi 

beberapa teori, yaitu : (1)  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat 

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian. (2). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), 

didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan 

moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). (3). 

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan 

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat 

perbuatannya. 

 

 

3. Beberapa Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 

Korporasi sebagai legal entity mandiri dapat melakukan tindak pidana, 

hal ini sebagai konsekuensi dari perkembangan pemahaman subjek hukum 

berdasarkan hukum perdata, dimana bahwa korporasi merupakan salah satu 

subjek hukum disamping manusia, dan karena korporasi sebagai subjek 

hukum maka korporasi juga dapat melakukan perbuatan pidana. Hal ini 
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karena korporasi dapat melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum, 

terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi dunia termasuk di 

Indonesia, maka semakin berkembang jenis dan bentuk korporasi di 

Indonesia dan semakin berkembang pula perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh korporasi dan semakin banyak pula perbuatan hukum yang berkaitan 

dengan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh korporasi harus diatur sistem pertanggungjawabannya. 

Terdapat beberapa jenis sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, 

yaitu : (Barda Nawawi Arief, 2009, hal. 248).  

a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (Direct Liability 

Doctrine) atau teori identifikasi (identification theory). 

Berdasarkan teori ini, perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” 

(senior officer) di identifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. 

Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasikan “senior officer”. 

1) Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan 

perusahaan, baik sendiri maupun  bersama-sama pada umumnya 

pengendali perusahaan adalah “para direktur dan manajer”. 

2) Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya berdiri atas “dewan 

direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang 

melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk 

perusahaan”. 

3) Konsep pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan 

yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”. 

4) Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya 

mewakili/melambangkan pelaksana dari “the directing mind and will 

of the company.” 

5) Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya 

mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari 

para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain 

dalam perusahaan itu. 

b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability). 
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1) Bertolak dari doktrin “respondeat superior”. 

2) Didasarkan pada “employment principle”. 

Bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para 

buruh/karyawan; jadi “The servant’s act is the masters act in law”. 

Prinsip ini dikenal juga dengan istilah the agency principle (the 

company is liable for the wrongful acts of all its employees). 

3) Bertolak dari “employment principle” dalam hubungannya dengan 

“vicarious liability”. 

- Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai 

pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti 

untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. 

Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang 

mampu dilakukan secara vicarious. 

- Dalam hubungannya dengan “employment principle”, delik-delik 

ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “summery 

offences” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan. 

- Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya 

tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa 

majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah 

mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan 

untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.(bahkan 

dalam beberapa kasus, vicarious liabilities dikenakan terhadap 

majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan 

dengan instruksi, berdasarkan  alasan bahwa perbuatan karyawan 

dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang 

lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan terkait 

pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan 

tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. 

4) Didasarkan “the delegation principle”. 

Juga bisa didasarkan “the delegation principle”, jadi “a guilty mind” 

dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada 
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pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut 

undang-undang.  

c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana (PJP) Yang Ketat Menurut Undang-

undang (Strict Liability). 

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata 

berdasarkan undang-undang, terlepas doktrin nomor 1 dan 2 di atas 

(doktrin “identification” dan doktrin “vicarious”), yaitu dalam hal 

korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi 

tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran 

kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan 

istilah “companies offence”, “situational offence” atau “strict liability 

offences”. Misalnya, undang-undang menetapkan sebagai suatu delik 

bagi: 

1) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; 

2) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat 

(kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu; 

3) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan 

di jalan umum. 

d. Doktrin Budaya Korporasi (Company Culture Theory). 

a. Menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan 

dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya atau budayanya (the 

procedures, operating systems, or culture of a company). Oleh karena 

itu, teori budaya ini sering juga disebut teori/model sistem atau model 

organisasi (organisational or systems model). Kesalahan korporasi 

didasarkan pada “internal decision-making structures”. 

 

4. Bentuk Tanggungjawab Offeror Terhadap Offeree Sebagai Upaya 

Penyelesaian Kasus Bisnis Piramid 

Berdasarkan bentuk-bentuk pemasaran yang dilakukan dalam sistem 

bisnis piramid yang menimbulkan persoalan dan pelanggaran baik 

pelanggaran yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum ekonomi 
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maupun berkaitan dengan hukum pidana (mengarah pada kejahatan 

korporasi) di dalam praktinya, maka di dalam hukum pidana terdapat sistem 

pertanggung jawaban bagi kejahatan korporasi dapat diterapkan kepada: 

 

a.  Bentuk Pertangung Jawaban Pidana Dari Perusahaan : 

Perusahaan sebagai pelaku usaha pada dasarnya harus mengetahui 

dan memahami kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya, hal ini 

karena pada dasarnya kegiatan yang dilakukan perusahaan memiliki 

kepentingan, tujuan dan maksud bagi perusahaan, dan seorang pegawai 

pada saat melakukan kegiatan umumnya adalah atas nama perusahaan 

atau mewakili perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas dari 

perusahaan, termasuk pada saat pegawainya melakukan tugas 

menawarkan suatu produk. 

Pada saat suatu perusahaan sebagai pelaku usaha/bisnis 

melaksanaan tugasnya dalam menawarkan atau menarik konsumen, 

maka harus memperhatikan berbagai aspek, terutama kegiatan yang 

bertujuan untuk menarik konsumen, seperti membentuk citra sebagai 

pembentuk kualitas pada produk, selain itu, perusahaan juga memiliki 

tanggung jawab terhadap konsumen, seperti : 

1) Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi 

habis; 

2) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas; 

3) Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang 

akan dijual; 

4) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 

Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk 

yang dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak tersendiri bagi 

konsumen. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang 

memuaskan dan hasil produk yang berkualitas dapat diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen. (greenvanda.blogspot.com, diunduh tgl. 

20 agustus 2015). Persoalannya adalah, pada saat sekarang ini, banyak 
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perusahaan dalam memasarkan suatu produk atau jasanya tidak 

menggunakan tenaga pemasaran yang langsung disediakan oleh 

perusahaan, tetapi banyak yang menggunakan tenaga pemasaran dalam 

bentuk tehnik piramid atau berjenjang, sehingga dampak dari 

permasalahan di atas adalah perusahaan akan sangat sulit untuk 

dijangkau atau diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat 

persoalan hukum dari perbuatan tenaga pemasaran yang dilakukan, baik 

secara hukum perdata, secara hukum pidana maupun secara hukum 

ekonomi. 

Menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan 

yang dilakukan menjadi sangat penting, karena akan berkaitan dengan 

sanksi yang akan dikenakan, baik sanksi perdata, sanksi pidana atau 

sanksi ekonomi. 

Konsekuensi dari persoalan pertanggung jawaban perusahaan 

dengan sistem pemasaran piramid adalah perusahaan disatu sisi harus 

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

seluruh pegawainya tanpa kecuali, karena seluruh kegiatan pegawai 

selalu mengatasnamakan perusahaan walaupun kemungkinan apa yang 

dilakukan pegawai sebetulnya tidak ada hubungannya dengan 

kepentingan perusahaan, seperti di dalam kasus investasi dengan sistem 

piramid, pemasaran yang dilakukan oleh offeror sebagai investor 

perusahaan selain sebagai investor dari suatu perusahaan investasi tetapi 

juga sebagai tenaga pemasaran dari perusahaan tersebut karena dari 

kegiatan sebagai offeror dia juga mendapatkan laba dalam bentuk point 

yang akan diakumulasikan ke dalam investasinya sendiri, dan setiap 

pemasaran yang dilakukan oleh offeror selalu mengatasnamakan 

perusahaan.  

Sistem pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada 

perusahaan adalah dapat menggunakan sistem pertanggungjawaban 

vicarious (petanggungjawaban yang diwakilkan), pertanggungjawaban 

ini dapat dibebankan langsung kepada korporasi, atau dapat dibebankan 
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secara bersama-sama kepada pengurus dan kepada korporasinya. Inti 

dari sistem pertanggungjawaban pidana vicarious adalah korporasi, 

tetapi secara praktis korporasi tidak bisa dihadapkan ke pengadilan, oleh 

karena itu biasanya pertanggungjawaban diwakilkan oleh pengurus, dan 

pengurus yang harus dihadapkan ke pengadilan adalah pengurus yang 

berwenang mewakili perusahaan berdasarkan ketentuan yang diatur di 

dalam hukum perdata.  Persoalan dader untuk pertanggung jawaban 

pidana di dalam korporasi selalu mengacu kepada ketentuan di dalam 

hukum perdata. 

Persoalan yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban 

pidana dengan sistem piramid adalah masing-masing peserta korporasi 

tidak mengenal secara langsung pengurus dari korporasi, termasuk 

profile dari korporasinya sendiri, hal ini karena pengurus di dalam 

sistem pemasaran berjenjang adalah peserta dari korporasinya sendiri. 

Pada saat seorang offeror melakukan perbuatan yang melanggar 

ketentuan perusahaan, maka akan menjadi sulit untuk meminta 

pertanggujawaban pidana kepada perusahaan berdasarkan ketentuan 

hukum perdata, karena tidak jelas bentuk kepengurusan yang ditunjuk 

oleh perusahaan yang mewakili perusahaan untuk bertanggungjawaban 

terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaannya atau atas nama 

perusahaan, tetapi akan berbeda dengan sistem pertanggungjawaban 

pidana, maka apabila offeror melakukan perbuatan atas nama 

perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan, maka yang dapat 

diminta pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan yang 

bersangkutan, hal ini dikarenakan offeror melakukan perbuatan dengan 

mengacu kepada sistem piramid adalah atas sepengetahuan dan 

persetujuan dari perusahaan. Dengan sistem pemasaran piramid, 

perusahaan tidak hanya memikirkan dan menghitung keuntungan yang 

didapat dengan sistem di atas.   
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b. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Offeror Terhadap 

Offeree 

Pada dasarnya terdapat upaya dalam mencegah secara dini 

terjadinya corporate crime yaitu dengan cara menegakkan prinsip good 

corporate governance dalam perusahaan tersebut, karena menurut 

Munir Fuadi (2004:33), dengan berlakunya prinsip good corporate 

governance dalam perusahaan, maka kecil kemungkinan terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, apalagi jika pelanggaran 

tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana. Masih menurut Munir, 

bahwa dengan fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dalam 

suatu sistem good coporate governance, maka setiap kecenderunan 

terhadap pelanggaran hukum apalagi pelanggaran hukum pidana yang 

dilakukan oleh pengurus perseroan akan dengan mudah terdeteksi. 

Penerapan prinsip good corporate governance sebenarnya sudah harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah 

(BUMN) maupun perusahaan swasta, atau perusahaan dari luar negeri 

ataupun perusahaan dalam negeri, baik perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa maupun perusahaan yang bergerak di bidang produk. 

Prinsip di dalam good corporate governance sangat erat kaitannya 

dengan perbuatan (perilaku) pelaku usaha, hal ini karena akan berimbas 

pada tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh perusahaan tersebut, 

walaupun pada kenyataannya antara perbuatan (perilaku) pelaku usaha 

dengan tanggung jawab sering tidak selaras, sebagai gambaran adalah 

terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha yang menggunakan 

sistem pemasaran piramid, sering terjadi bahwa pelaku usaha hanya 

memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat hukum dan 

mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance, sehingga 

persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah 

dilakukan menjadi tidak jelas, sehingga mengakibatkan banyaknya 

pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap perbuatan 

yang dilakukan. 
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Di dalam kegiatan usaha, pada saat memasarkan sebuah produk 

maka harus ada perjanjian terlebih dahulu. Pada saat perjanjian itu 

dilakukan maka kedua belah pihak harus tunduk dan memenuhi 

persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang agar perjanjian 

menjadi sah, baik syarat objektif maupun syarat subjektif , pada saat 

seluruh syarat dipenuhi maka yang tidak kalah penting dari suatu 

perjanjian adalah pemahaman dan persetujuan atas seluruh informasi 

apapun tentang perusahaan yang diperoleh oleh seorang offeree dari 

offeror, apalagi sistem pemasaran yang dilakukan tidak langsung 

dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan 

tersebut atau divisi pemasaran perusahaan tersebut, tetapi diserahkan 

kepada offeree lain yang tidak menjadi bagian dari divisi perusahaan, 

dengan sistem ini seorang offeree memiliki harapan adanya keuntungan 

yang diperoleh apabila dia (offeror) dapat merekrut offeree lain, 

sehingga dengan sistem pemasaran demikian disatu sisi terdapat 

keuntungan yang diperoleh oleh offeror maupun perusahaan, tetapi di 

sisi lain akan sangat riskan informasi penting tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan perusahaan yang diberikan menjadi tidak jelas dan 

tidak benar, baik informasi tentang produk, informasi tentang bonafit 

(kesehatan perusahaan), maupun informasi tentang keuntungan dan 

kerugian yang akan ditanggung oleh offeree dari kegiatan perusahaan, 

sehingga kredibilitas dan nama baik perusahaan menjadi persoalan, 

disamping juga arah dan proses perusahaan menjadi tidak terlihat. 

Dampak yang muncul dari sistem pemasaran seperti ini adalah tidak 

jelasnya informasi yang didapat tentang bisnis tersebut, karena offeror 

sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perusahaan 

tersebut dan dalam praktiknya lebih cenderung membujuk offeree untuk 

mau menginvestasikan uangnya dengan asumsi lebih kepada 

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dan 

mau menanggung resiko apabila terjadi persoalan di dalam perusahaan, 

karena lebih cenderung bahwa si offeror juga menganggap dirinya 
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sebagai korban karena dia juga adalah offeree. Kekhawatiran dari 

informasi dan pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh 

offeror adalah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan curang menurut 

KUHP atau istilah lainnya adalah penipuan, hal ini karena dalam 

praktiknya ternyata offeror lebih banyak membujuk dengan iming-iming 

keuntungan yang besar supaya offeree menyerahkan sejumlah uang atau 

dana untuk diinvestasikan ke sebuah perusahaan, tanpa menjelaskan 

dengan tepat syarat-syarat di dalam pemasaran suatu produk atau jasa 

berdasarkan undang-undang, resiko yang akan muncul di dalam 

kegiatan perusahaan, atau dalam arti offeror tidak menjelaskan hal-hal 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan, sehingga berdasarkan praktik yang terjadi seperti di atas, 

maka terdapat alasan untuk dikategorikan sebagai perbuatan penipuan, 

hal ini karena di dalam Pasal 378 KUHP terlihat tentang unsur-unsur 

perbuatan curang yang dapat dipenuhi, yaitu : 

1) Adanya maksud 

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 

3) Secara melawan hukum; 

4) Memakai nama palsu atau martabat palsu; 

5) Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; 

6) Menggerakan orang lain; 

7) Menyerahkan barang sesuatu kepadanya; 

8) Supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.  

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, 

maka offeror dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana 

(pertanggungjawaban individual), tanpa harus dihubungkan dengan 

perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat investasinya. 
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BAB IV 

PEDOMAN PENYELESAIAN SENGEKTA BISNIS PIRAMID BAGI 

OFFEROR DAN OFFEREE 

 

Bagi Offeree, hal yang urgen untuk dipahami oleh para pihak yang 

bersengketa adalah kronologi kejadian mulai dari awal terjadinya sengketa. . 

Dalam hubungan  hukum dalam menjalankan investasi bisnis. Investasi bisnis 

piramida acapkali menggunakan skema Ponzi, yaitu skema ini dikenal 

dikalangan pebisnis, sebagai skema kejahatan bisnis. Sebab offeror tidak menjual 

produk yang riil, melainkan hanya merekrut investor dan dana investasi yang  

kemudian akan diputarnya untuk membiaya keuntungan. Selain itu, pahami 

kronologis dan coba tuangkan dalam bentuk deskripsi hukum tentang kejadian-

kejadian yang menimbukkan sengketa. Hal ini dilakukan untuk mendudukan 

persoalan sehingga jelas dan terarah. Pahami pula isi perjanjian yang telah dibuat 

yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban, serta tanggungjawab. Teradang 

perjanjian antara offeror dan offeree dilakukan secara lisan  oleh karena itu perlu 

diingat kembali apa yang telah diperjanjikan baik secara lisan mauoun tertulis. 

Karena perjanjian yang dibuat oleh offeror dan offeree berlaku dan mengikat di 

Pengadilan.  

Sehubungan investasi dalam hal rekrutmennya menggunakan sistem 

piramid, pahami pula kedudukan para pihak, apakah sebagai downline, ataukah 

iupline, bagaimana kedudukan para pihak juga ditentukan dari hubungan hukum 

yang telah dilakukan. Misalnya apakah hubungan hukum tersebut bersifat 

agency, distributor, perjanjian berantai yang meletakakan tanggungjawab 

renteng, apakah ada hubungan perjanjian jaminan orang atau jaminan kebendaan 

jika terjadi resiko bisnis.  

Selanjutnya perhatikan apakah objek yang diperjanjikan riil atau tidak riiil. 

Jiaka objeknya riil  perjanjian akan mengikat dan sah. Jika objek yang 

dipersengketakan dapat dijadikan jaminan kebendaan, maka pahami tentang sifat 

dan hakikat bendanya, apakah benda bergerak ataukah benda tidak bergerak. 

Karena hal ini akan menentukan bagaimana sita jaminan yang akan dikenakan.  
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Apabiala objek investasi tidak riil, maka tanggungjawab offeror terhadap 

ketidak absahan perjanjian dengan akibat hukum batal demi hukum dan berlaku 

asas indemnitas. Offeror harus mengembalikan kedudukan finansial offeree 

dalam keadaan sebelum terjadinya perjanjian. Kesimpulannya harus 

mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan oleh offerror atas rekrutmen 

offeror.  

Selanjutnya menghadapi gugatan perdata dan pidana yang mungkin harus 

diselesaikan, upaya awal, berbuat untuk beritika baik dengan melakukan 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan untukmendapatkan uapaya win-win 

solution, agar efektif. Akan tetapi jika penyelesaian sengketa tidak dapat 

dilakukan melaui proses diluar pengadilan, maka dipahami proses beracara di 

pengadilan dengan mempersiapkan jawaban atas gugatan dari offeree. 

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum apapun 

harus diawali dengan keinginan para pihak, dan hal ini berlaku tak terkecuali 

dalam penyelesaian sengketa investasi bisnis piramida. Para pihak dimaksud 

adalah pihak yang memberikan penawaran (Offeror) dan pihak yang menerima 

penawaran (offeree). Pihak offeror dan offeree ini dalam kedudukannya dapat 

menempati pula berbagai posisi secara bersamaan antara lain sebagai konsumen 

dan pelaku usaha, atau antara upline dan downline, atau agent/distributor dan 

principal, dan sebagainya (sesuai dengan kasus dan objek yang disengketakan). 

Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh offeror sebagai pedoman untuk 

menyelesaikan sengketa, yaitu: 

1. Mengetahui ketentuan atau aturan sebagai offeror, baik itu kedudukan 

hukumnya maupun tanggungjawab hukumnya. 

2. Memahami dan mengetahui informasi yang telah disampaikan, 

3. Memahami batasan aturan dan komitmen sebagai pemberi penawaran. 

Memahami ketentuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang,  

4. Memahami tentang objek atau persoalan yang disengketakan 

5. Memahami aturan atau prosdur pengajuan penyelesaian sengketa melalui 

litigasi maupun non litigasi. 

Dalam transaksi bisnis berpola piramida, offeror memiliki hubungan 
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hukum bertingkat dan berjenjang. Offeror akan merekrut offeree dengan cara 

pendekatan persuasif. Pada saat penawaran offeror akan menyampaikan segala 

sesuatu informasi yang berkaitan dengan bisnis yang akan dilakukannya bersama 

dengan offeree. Informasi bukan hanya keuntungan yang akan diperoleh saja, 

melainkan seluruh klausula isi perjanjian yang meliputi objek, ruang lingkup, 

resiko, hak dan kewajiban, tanggungjawab, jaminan, penyelesaian apabila terjadi 

sengketa, dan hal-hal lainnya. Prinsip  utama yang harus dipegang oleh offeror 

adalah prinsip utmost good fait (asas itikad baik teramat baik) atau kejujuran 

yang sempurna. Dalam kaitannya dengan kedudukan dan tanggungjawabnya 

sebagai offeror, pelaksanaan  prinsip tersebut dengan memberikan informasi 

yang benar, adil dan bertanggungjawab, tidak mengandung unsur 

penyelahgunaan keadaan (undue influence), paksaan (dwang) , kekeliruan 

(dwaling),  dan penipuan (bedrog).  

Penyampaian informasi yang benar ini dilakukan sebelum terjadinya 

kesepakatan. Atas dasar informasi yang disampaikan offeror ini, nantinya offeree 

akan masuk kedalam sistem jaringan piramida sebagai tahap awal terjadinya 

hubungan hukum. Menjadi suatu keniscayaan apabila offeror berkewajiban 

memberikan informasi yang benar ketika akan merekrut oferee kedalam bisnis 

berpola piramida jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis 

yang digelutinya dan pengetahuan tentang isi perjanjian yang akan mengikat 

secara hukum para pihak dalam jaringan ini. Namun dalam faktanya, 

berdasarkan penelitian ditemukan justru sengketa bisnis piramida ini terjadi 

karena offeror tidak mempelajari detail tentang isi perjanjian, kedudukan dan 

tanggungjawabnya terhadap informasi yang offeror sampaikan kepada offeree. 

Oleh karena itu, perlu offeror perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang 

syarat-syarat penawaran,  dan  memiliki kesadaran hukum untuk menggali, 

memahami kedudukan dan tanggungjawab sebagai offeror, serta memahami 

resiko yang mungkin akan terjadi. Apabila sudah memahami tentang kedudukan 

dan tanggungjawab sebagai offeror, selanjutnya offeror harus memiliki 

pengetahuan tentang seluk beluk kegiatan usahanya, aturan hukum dan resiko 

kegiatan usahanya. Apabila pengetahuan offeror telah cukup,  barulah offeror 
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dapat menyampaikan informasi kepada offeree, merekrut pihak lain  tidak 

dengan menyalahgunakan keadaan (undue influence), melakukan penipuan, 

kekeliruan dan paksaan. Selain tanggung jawab atas informasi, offeror juga 

memiliki tanggungjawab dalam kaitannya dengan perekrutan offeree untuk 

menjadi offeror terhadap pihak lain yang akan digenerasikan menjadi seperti 

dirinya, yaitu sebagai offeror dan juga offeree. Oleh karena itu, dalam sistem 

piramida offeror harus memiliki pengetahuan dan tanggungjawab hukum dari 

dan tentang  hubungan hukum yang ada dalam kaitannya dengan pihak-pihak 

yang jaringan dalam sistem piramida ini. 

Sehubungan dalam sistem piramida akan melebarkan jaringannya secara 

bertingkat dan berjenjang maka offeror harus mencerdaskan offeree yang 

nantinya akan berkedudukan ganda sebagai offeror juga, sehingga masing-

masing memahami mana tanggungjawab yang bersifat mandiri dan mana sistem 

tanggungjawab akan dipikul bersama-sama secara tanggung renteng, dan 

tanggungjawab perusahaan. Sebab dalam hubungan hubungan berskema piramid 

semuanya adalah pelaku, terkecuali mereka yang berkedudukan offeree terakhir 

yang tidak merekrut lagi, yang mana menjadi korban yang paling dirugikan.   

Offeror ketika akan merekrut offeree masuk kedalam jaringan bisnis 

piramida akan mencari sasaran calon offeree dengan berbagai pertimbangan dan 

upaya agar offeree masuk kedalam jaringan berjenjangnya. Keberhasilan offeror 

menarik offeree tentu saja snagat tergantung dari bagaimana dia 

mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan usahanya yang akan 

membawa keuntungan dari berinvestasi. Oleh karena itu, offeror harus 

memahami tanggungjawab terhadap informasi dan komunikasi yang 

disampaikanya kepada offeree. Tidak dapat menjadi alasan dengan mendalihkan 

dia pada di dua posisi (double position) sebagai offeror dan offeree sehingga 

menghilangkan tanggungjawab di kedua posisi tersebut. Dalam hal ini dapat 

dijelaskan dengan tanggungajawab terdekat. Tanggungjawab terdekat ini dapat 

diterapkan tanggungjawab pidana.  

1. Langkah-langkah Yang Dapat Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid  
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a. Langkah Hukum Melalui Jalur Hukum Acara  Perdata 

b. Langkah Hukum Melalui Jalur Hukum Acara Pidana 

c. Langkah Hukum Melalui Jalur Konvergensi 

 

Berikut akan diuraikan masing-masing langkah tersebut di atas. 

a. Langkah Hukum Melalui Jalur Hukum Acara  Perdata 

Pihak yang dirugikan dalam investasi bisnis dengan skema piramid 

dapat mengajukan gugatan baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, 

pemyalahgunaan keadaan (undue influence), wanpresatasi, ataupun 

terkait hukum ekonomi meminta dikembalikan dana yang sudah 

dimasukkan, menggugat berdasarkan asas imdemnitas, atau menggugat 

berdasarkan dikesampingkannya asas itikad baik (good fait) atau prinsip 

kejujuran yang sempurna (utmost good fait principle). Dalam menuntut 

ganti rugi atau meminta dikembalikan sejumlah dana yang sudah 

ditanamkan, maka untuk jaminan pelunasan dapat mengajukan sita 

jaminan dan menggunakan hak retensi terhadap harta kekayaan tergugat 

baik berdasarkan jaminan khusus maupun jaminan pada umumnya 

bersadarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. 

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan yang mengatur proses 

perkara perdata melalui jalur pengadilan secara formal. Pada proses 

beracara secara perdata gugatan di ajukan ke engadilan yang bertujuan 

untuk memulihkan haknya yang telah dirugikan dan untuk mendapatkan 

hak-haknya kembali sehingga diharapkan dari proses peradilan tersebut 

pihak yang dirugikan mendapat perlindungan hukum. Perkara perdata 

langsung ke pengadilan yaitu bertujuan agar tidak terjadi main hakim 

sendiri. 

Hukum Acara Perdata yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur 

proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan dimana 

dijaminkan untuk ditegakkannya hukum perdata. Adapun proses beracara 

dalam hukum perdata dapat dilakukan dengan tahapan (http://www.pn-
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labuha.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-

perdata/proses-acara-perdata)  sebagai berikut: (1) Proses Acara Mediasi; 

(2) Proses acara gugatan; (3) Proses Acara Permohonan; (4) Proses Acara 

Perlawanan. 

1) Proses Acara Mediasi 

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar 

pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator 

swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif 

penyelesaian sengketa.  

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan 

ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara 

perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri 

tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator 

hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan 

tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya 

tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. 

Kelebihan Mediasi : 

a) Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum 

acara perdata; 

b) Efisien; 

c) Waktu singkat; 

d) Rahasia; 

e) Menjaga hubungan baik para pihak; 

f) Hasil mediasi merupakan kesepakatan; 

g) Berkekuatan hukum tetap; 

h) Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk 

memperoleh rasa keadilan. 

 

Proses mengajukan Mediasi : 
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a) Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan 

mendaftarkan perkara; 

b) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim; 

c) Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan 

perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi; 

d) Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang 

telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) 

hari; 

e) Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka 

majelis menetapkan mediator dari para hakim. 

 

Pelaksanaan Proses Mediasi : 

a) Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan 

fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-

surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan 

sengketa kepada mediator dan para pihak; 

b) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian 

proses mediasi; 

c) Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, 

dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak 

berdasarkan kesepakatan; 

d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan 

menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik; 

e) Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator 

dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat 

dilakukan. 

 

Proses Akhir Mediasi : 

a) Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama 

adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 
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hari kerja; 

b) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib 

merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 

ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat 

mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian; 

c) Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan 

pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang 

berlaku. 

2) Proses Acara Gugatan 

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani 

oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, 

kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da lam buku Register 

setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya 

ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat 

yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana 

harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang 

bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. 

Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya 

secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan 

menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR). 

Berdasarkan Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR), Pengadilan 

Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, 

meliputi : 

a) Dimana tergugat bertempat tinggal; 

b) Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak 

diketahui tempat tinggalnya); 

c) Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat 

yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum 

Pengadilan Negeri; 

d) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-
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tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya; 

e) Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal 

dalam hal : 

f) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui 

dimana ia berada; 

g) tergugat tidak dikenal; 

h) Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah 

benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak 

bergerak terletak; 

i) Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 

142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan 

selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu 

terleak. 

 

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika 

penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila 

tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan 

(eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan 

Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini 

adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, 

bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada 

permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk 

memperhatikan eksepsi tersebut). 

Dalam proses beracara secara perdata para pihak dapat 

memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam proses pengadilan. 

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat 

ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat : 

a) Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan 

dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat 

gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang 

ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan; 
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b) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 

1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-

2-11; 

c) Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor 

Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus 

telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat 

dalam perkara tertentu; 

d) Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil 

dari pihak yang bersang kutan barus dilampiri dengan surat kuasa 

khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa 

yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan 

pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding 

atau kasasi; 

e) Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal 

tersebut diatas; 

f) Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata 

berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu : 

1) Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah; 

2) Jaksa; 

3) Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk 

oleh Instansi-instansi yang bersangkutan. 

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau 

orang yang diangkat/ditun juk oleh instansi yang bersangkutan, 

cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, 

yang tidak bermaterai. 

 

Perkara Gugur : 

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat 

tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak 

mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau ku asanya 

yang sah datang, maka gugatan digugur kan dan penggugat dihukum 
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untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gu 

gatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara 

lagi. Apabila telab dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur. 

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat 

tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat 

kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan 

menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang 

datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. 

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia 

telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan 

pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa 

digugurkan (pasal 124 HIR). 

 

Putusan Verstek : 

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua 

tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil 

dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan 

penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus 

verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau 

tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi’jlka ia mengajukan 

jawaban tertulis beru pa tangkisan tentang tidak berwenang 

mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek. 

 

Tangkisan / Eksepsi : 

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan 

diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi 

itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk 

memeriksa perkara tersebut. 

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam 

pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan : 

Dalam eksepsi : ……. (pertimbangan lengkap). 
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pokok perkara : …….(pertimbangan lengkap). 

 

Pencabutan Surat Gugatan : 

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. 

Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi 

jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan 

dari tergugat (pasal 271, 272 RV). 

 

Perubahan / Penambahan Gugatan : 

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal 

diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hat 

tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan 

kepentingannya. 

Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian 

rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang 

menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal 

demikian, maka surat gugat harus dicabut. 

 

Perdamaian  

Jika kedua beIah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha 

mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang 

pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan 

telah lanjut (pasal 130 HIR). 

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, 

yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para 

pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum 

kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta 

perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim 

yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi 

dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. 
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Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum 

banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus 

dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara 

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang 

dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan 

penerjemah (pasal 131 HIR). 

 

Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia  

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal 

dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara. 

 

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan : 

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak 

ada hal-hal/perbuatan yang barus dilakukan, maka biaya dibebankan 

kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang 

dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang 

harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk 

membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan. Pihak 

lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak 

tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang barus 

dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu 

menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya 

tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang 

telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR). 

 

Penggabungan Perkara : 

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara 

gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau 

ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan 

faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila 

menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan 
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itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan 

pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya 

putusan-putusan yang saling bertentangan. 

3).  Proses Acara Permohonan 

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang 

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon. 

Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian 

didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah 

pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah 

ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). 

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya 

perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari 

Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya 

secara prodeo. Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan 

permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, 

yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR). 

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. 

Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi 

suatu penetapan.  Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk 

memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi. 

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah 

milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak 

Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah 

atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan 

dengan alat bukti lain dipersidangan. Demikian juga permohonan 

untuk rnenetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris 

almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat 

dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum. 
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Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, 

mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, 

yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup 

dilakukan : 

a) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat 

keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris; 

b) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat 

keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang 

bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui 

Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum; 

c) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya 

Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat ke 

terangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan 

(perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur 

Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. 

Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 

1969, No. Dpt/I12/63/12/69, yang terdapat dalarn buku Tuntunan 

bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-

Agraria, halaman 85). 

Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan 

menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau 

mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat 

dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan 

suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. 

 

4).  Proses Acara Perlawanan 

a)  Perlawanan Terhadap Putusan Verstek : 

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi 

tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk 

mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut 

dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara 
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tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama. yaitu yang 

telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan 

pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus 

memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara 

keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 

Tahun 1964. 

b) Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi : 

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang 

bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 

HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak 

menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). 

Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak, 

bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak 

sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap 

putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. 

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita 

Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi : 

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita 

revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar 

hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang 

yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan 

Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 

(6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau 

credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan 

untuk mengajukan perlawanan semacam ini. Pemegang hipotik 

atau credietverband, apabila tanah/tanah dan rumah yang 

dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang 

selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturya 

langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri 

atau Kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya 
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sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu No. 56 

Tabun 1960, dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. 

Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 

(tujuh) tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk 

mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan 

berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita 

itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan 

dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan 

diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat 

membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita 

itu, perlawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar 

atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.  

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan 

oleh karenanya pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi. 

Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila 

perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar 

beralasan. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak 

ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, 

selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada 

Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan 

mengenal diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang 

dipimpin olehnya. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita 

jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak 

diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek 

menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak 

ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga 

dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan. (putusan 

Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No. 306K/Sip/1962.). 
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b. Langkah Hukum Melalui Jalur Hukum Acara Pidana 

Perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh setiap 

orang pasti mengharapkan hasil yang maksimal, baik dari sisi hubungan 

hukumnya, maupun dari sisi keuntungan yang dicapai. Tetapi di dalam 

perjalannya sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk sengketa bisnis, 

yang kadang-kadang sering terjadi sengketa itu tidak hanya menimbulkan 

persoalan hukum keperdataan saja tetapi yang sering menimbulkan 

persoalan hukum pidana, sehingga dalam praktiknya sering terjadi offeree 

selain menuntut secara hukum perdata, tetapi juga sering dilakukan 

dengan menuntut melalui jalur pidana. 

Penuntutan melalui jalur pidana dapat dilakukan sepanjang perbuatan 

hukum yang dilakukan tersebut diduga mengandung unsur pidana, karena 

apabila hanya didasarkan kepada persoalan sengketa perdata, maka akan 

sangat sulit dilakukan penuntutan melalui jalur hukum pidana. Sehingga 

biasanya offeree harus jeli melihat apakah pada saat melakukan 

perjanjian bisnis dengan sistem piramid mengandung unsur penipuan, 

kekeliruan yang disengaja atau unsur pemaksaan. Pemaksaan yang 

dilakukan tidak hanya pemaksaan secara fisik dan ini sangat jarang 

dilakukan, tetapi yang banyak dilakukan adalah pemaksaan secara 

psikhis, yaitu salah satunya dengan cara menyalahgunakan keadaan atau 

istilah lainnya adalah undue influence. 

Upaya penuntutan melalui jalur pidana dapat ditempuh dengan 2 

(dua ) tahap, yaitu dapat melalui jalur konvensional yaitu melaporkan ke 

kepolisian sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerima 

laporan atau pengaduan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, 

atau dapat juga melalui jalur non konvensional yaitu melalui jalur mediasi 

penal. Jalur ini dimungkinkan untuk dilakukan karena berdasarkan hasil 

penelitian lapangan, umumnya upaya yang dilakukan oleh offeree terkait 

persoalan hukum ini adalah untuk dapat menerima kembali uang yang 

diserahkan kepada offeror dalam rangka investasi bisnis. 

a. Upaya Hukum Pidana Melalui Jalur Konvensional. 
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Di dalam praktiknya, upaya hukum melalui jalur konvensional 

banyak dilakukan oleh offeree, hal ini dilakukan mengingat jalur ini 

sudah biasa dan dikenal oleh masyarakat luas, upaya hukum ini 

dilakukan dengan langsung melaporkan kasus yang terjadi dengan 

menyebutkan dugaan tindak pidana yang dilakukannya, dan laporan 

ini harus diterima oleh kepolisian dan harus ditindak lanjuti dengan 

upaya penyelidikan, karena upaya penyelidikan yang dilakukan oleh 

kepolisian ditujukan sebagai upaya untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti apakah dari kasus yang dilaporkan tersebut 

adalah sebagai tindak pidana atau bukan, dan hasil dari proses 

penyelidikan yang dilakukan akan berubah menjadi proses 

penyidikan, dan penyidikan masih dilakukan oleh lembaga 

kepolisian. Biasanya di dalam proses penyidikan tersebut penyidik 

akan mulai melakukan tahapan sebagai berikut : 

(Lawfile.blogspot.co,id/2011/07/Rangkuman-Hukum-Acara-

Pidana.html) 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana; 

2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

9) Mengadakan penghentian penyidikan; 

10) Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab.   
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Terkait dengan kewenangan penyidik dalam melakukan 

penahanan, maka proses penahanan yang dilakukan berdasarkan 

Pasal 21 ayat (4) KUHAP, harus memenuhi syarat : 

1) Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang 

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang 

cukup dengan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan 

diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan atau 

mengulangi tindak pidana. 

2) Tindak pidana yang dilakukan ialah diancam dengan pidana 

penjara lima tahun/lebih, meskipun diancam pidana kurang dari 

lima tahun tetapi yang ditentukan di dalam Pasal 282(3), 

296,335 (1), 351 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, 

dan 509 KUHAP. 

 

Jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan : 

1) Penahanan rumah, yaitu penahanan yang dilakukan di rumah 

tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa 

dengan diadakan pengawasan terhadapnya  untuk menghindari 

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 

penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan 

(Pasal 22 ayat (2) KUHAP); 

2) Penahanan kota, yaitu penahanan yang dilakukan di kota tempat 

tinggal atau tempat-tempat kediaman tersangka atau terdakwa, 

dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk 

melaporkan diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3) 

KUHAP); 

3) Penahanan rumah tanahan negara (RUTAN), yaitu diatur di 

dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. 

Di tingkat penyidikan, maka offeror dapat dikenakan penahanan 

apabila memenuhi syarat di atas, sedangkan apabila proses 
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penyidikan telah selesai dilakukan, maka penyidik akan 

menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada jaksa sebagai 

penuntut umum dan proses penahanan dapat terus dilakukan di tahap 

penuntutan, selanjutnya setelah menerima berkas hasil pemeriksaan 

tersebut, maka jaksa penuntut umum akan mempelajari dan 

memeriksa apakah sudah lengkap atau belum berkas acara 

pemeriksaan yang diserahkan penyidik, dan apabila masih dianggap 

tidak lengkap maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan 

berkas acara pemeriksaan tersebut ke penyidik dengan beberapa 

petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik dengan 

memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dan ini 

merupakan tahap pra penuntutan sebagai awal sebelum penuntutan 

terhadap offeror dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 

Apabila hasil pemeriksaan lanjutan sudah selesai dilakukan oleh 

penyidik, maka berkas acara pemeriksaan yang sudah lengkap akan 

diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum 

akan membuat surat dakwaan yang menjadi landasan penting di 

dalam hukum acara pidana, karena dakwaan menjadi dasar bagi 

hakim di dalam melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, dan 

menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas 

dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-

peristiwa yang terletak dalam batas itu. (Andi Hamzah, 1993:195). 

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan adalah 

sebagai berikut : 

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : 

1) Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; 

2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 

yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 

pidana itu dilakukan. 

Di dalam Pasal 143 KUHAP dijelaskan syarat dari surat dakwaan, 
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tetapi yang lebih penting dari persyaratan di atas yang mutlak untuk 

dicantumkan di dalam surat dakwaan adalah dicantumkannya waktu dan 

tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan. Sehingga biasanya 

offeror akan dimintakan keterangan secara rinci tentang kronologis 

kejadian hingga waktu dan tempat kejadian, dan kronologis kejadian 

tersebut harus memuat perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan 

bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik yang diatur di 

dalam undang-undang pidana dan surat dakwaan biasanya selain berisi 

keterangan dari terdakwa sendiri, juga akan memuat keterangan yang 

disampaikan oleh saksi-saksi maupun keterangan ahli, termasuk alat 

bukti lainnya sesuai dengan kebutuhan surat dakwaan, sehingga 

biasanya offeror akan diminta keterangan secara detail baik keterlibatan 

dia di dalam melakukan kegiatan perekrutan atau menarik minat offeree 

dengan sistem piramid, termasuk juga pemahaman dia terkait 

perusahaan tempat offeror menjadi wakil dari perusahaan tersebut dan 

posisi offeror di dalam perusahaan tersebut, hal ini untuk mengukur 

tanggung jawab offeror maupun perusahaan dalam merekrut investor 

dari masyarakat, termasuk pemahaman offeror terhadap kondisi dan 

prospektus perusahaan, dan juga sistem pemasaran yang diterapkan oleh 

perusahaan. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah barang-

barang atau alat-alat yang dimiliki atau yang menjadi objek perbuatan 

hukum yang digunakan oleh offeror di dalam kegiatan perjanjian bisnis 

piramid, selain keterangan dari saksi maupun ahli, sehingga isi surat 

dakwaan harus disusun secara jelas dan cermat. Selanjutnya apabila 

surat dakwaan sudah selesai disusun maka sebelum surat dakwaan 

diserahkan ke pengadilan, maka terdakwa dan penyidik akan diberi juga 

turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan yang 

penyampaiannya bersamaan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. 

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka Pengadilan 

akan menjadwalkan waktu untuk pemeriksaan perkara di pengadilan. 

Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, maka hakim akan berpegang 
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teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan itu 

yang menjadi patokan bagi hakim di dalam menyelesaikan perkara 

pidana tersebut. 

Di dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, maka status offeror 

yang awalnya pada saat ditahap penyidikan dan penuntutan sebagai 

tersangka,  penuntuhakim akan melakukan pemeriksaan terhadap 

terdakwa Berdasarkan tahapan yang harus dilakukan di atas, maka 

untuk persoalan hukum yang berkaitan dengan bisnis piramid, apabila 

melalui jalur hukum acara pidana konvensional, maka terhadap offeror 

dapat dilakukan pemeriksanaan sesuai dengan ketentuan yang ada di 

dalam KUHAP. 

 

b. Upaya Hukum Pidana Melalui Jalur Mediasi Penal 

Persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat banyak 

mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya satu persoalan hukum 

yang menimbulkan satu akibat hukum, tetapi sekarang ini banyak 

persoalan hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, sehingga 

harus diselesaikan dengan menggunakan berbagai model penyelesaian 

hukum, salah satunya adalah persoalan yang terkait dengan investasi 

bisnis dengan model piramid. 

Inti dari penggunaan berbagai model penyelesaian hukum terhadap 

kasus investasi bisnis dengan model piramid adalah diharapkan akan 

munculnya beban tanggung jawab dari semua pihak, yaitu dari offeror 

sebagai pelaku yang didalamnya juga sebagai korban, dan beban 

tanggung jawab dari offeree sebagai korban yang juga memiliki peranan 

terhadap munculnya perbuatan pidana tersebut, disamping juga yang 

tidak kalah penting dan paling utama adalah beban tanggung jawab 

diserahkan juga kepada pelaku usaha investasi yang telah merekrut dan 

membuka bisnis dengan merepakan pola pemasaran dan pengumpulan 

dana dengan model piramid. Selain diharapkan dapat menumbuhkan 

tanggung jawab diantara mereka,  tetapi juga yang tidak kalah penting 
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adalah ditumbuhkannya tanggung jawab pemerintah dalam 

mengeluarkan ijin dan memberikan pengawasan terhadap masuk nya 

pelaku bisnis ke Indonesia, disamping juga pola pergerakan pelaku 

bisnis dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ternyata diperoleh 

kesimpulan bahwa banyak pelaku bisnis, yaitu offeror, offeree yang 

tidak mengerti kedudukan hukum mereka di dalam peruhasaan tersebut, 

disamping tidak paham tentang kondisi dan status badan hukum 

perusahaan, termasuk prospektus perusahaan. Umumnya mereka hanya 

memperhatikan dana yang diinvestasikan dan keuntungan yang akan 

diraih apabila dia memasukan sejumlah dana ke perusahaan tersebut. 

Disamping itu dalam beberapa kasus banyak terjadi bahwa offeror pada 

saat merekrut offeree tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

kondisi perusahaan dan bonafitasnya perusahaan, sehingga pada saat 

offeree mempersoalkan prospek investasi ke depan, umumnya mereka 

tidak paham dan tidak mengerti bagaimana kondisi dan keberadaan 

perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak paham kedudukan hukum 

termasuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka. Di 

dalam praktiknya offeror sering menggunakan penyalahgunaan keadaan 

dari offeree, yaitu dengan memberikan pengaruh kuat disaat offeree 

secara psikologis sedang membutuhkan dana yang sangat besar. 

 

c. Langkah Hukum Melalui Jalur Konvergensi Hukum 

 

Selain upaya yang dilakukan dengan menggunakan langkah hukum 

perdata atau mengguakan langkah hukum pidana secara sendiri-sendiri, 

maka dalam menyelesaikan persoalan hukum bisnis piramid ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan upaya hukum melalui jalur convergensi 

hukum, yaitu dengan cara menggabungkan langkah hukum melalui jalur 

hukum perdata sekaligus juga menggunakan langkah hukum melalui jalur 

pidana, sehingga kedua-duanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. 
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Hal ini dapat dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 98 sampai 

dengan Pasal 101 KUHAP jo. Pasal 30 Undang-undang No 21 Tahun 

2011 Tentang Otorita Jasa Keuangan. 

Di dalam bukunya Andi Hamzah dijelaskan, bahwa ketentuan 

tentang ganti kerugian kepada pihak ke-3 dalam hal penggabungan 

gugatan ganti kerugian dapat dilakukan dengan alasan : (Andi Hamzah, 

1993, Hlm.244) 

1) Pasal 98 KUHAP mengatakan “...menimbulkan kerugian bagi orang 

lain...” kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal itu bahwa yang 

dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian 

pihak korban, jadi korban delik bukan satu-satunya “orang lain” itu, 

tidak limitatif pada korban delik saja;  

2) Menurut Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku 

bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan 

lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang 

lingkupnya, jadi semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku 

delik itu dapat mengajukan gugatan.  

Pada Pasal 30 Undang-Undang  No. 20 Tahun 2011 dijelaskan di 

dalam Ayat (1), Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK 

berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi ; 

1) Memerintahkan/atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga 

jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang 

dirugikan oleh lembaga jasa keuangan; 

2) Mengajukan gugatan: 1). Untuk memperoleh kembali harta kekayaan 

milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, 

baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan 

kerugian dimaksud, maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan 

itikad tidak baik; dan/atau 2). Untuk memperoleh bentuk kerugian 

dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada konsumen dan/atau 

lembaga jasa keungan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan.  
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Pasal 30 Ayat (2) 30 Undang-Undang  No. 20 Tahun 2011 tentang 

OJK, Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 

hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang 

dirugikan. Pasal 31, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang 

perlindungan konsumen diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK. 

Berdasarkan Pasal 30 jo Pasal 31 UU OJK, maka OJK telah 

mengeluarkan ketentuan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan 

bagi konsumen dan masyarakat, yaitu dalam bentuk Peraturan OJK No. 

1/POJK.07/2013, sehingga apabila melihat dari ketentuan di atas, maka 

upaya penyelesaian perkara sengketa bisnis piramid dapat diselesaikan 

secara maksimal, tetapi kekurangannya adalah tidak dilaksanakannya 

tahap penyelesaian dengan menggunakan konsep konvergensi, padahal 

ketentuan di Indonesia sangat memadai untuk menggunakan model 

konvergensi tersebut, sehingga model tanggung jawab konvergensi ini 

merupakan solusi yang responsif guna memenuhi kebutuhan penyelesaian 

sengketa bisnis piramid. 

Berdasarkan model konvergensi yang ditawarkan oleh peneliti di 

atas, maka tahapan yang dapat dilakukan oleh offeree sebagai korban atau 

offeror yang juga sebagai korban dapat mengajukan gugatan perdata 

dengan cara menggabungkan dengan perkara pidana dan gugatan hukum 

ekonomi dalam satu pengajuan, dan berdasarkan Pasal 98 jo Pasal 101 

KUHAP, maka persoalan di atas dapat dilakukan pelaporan ke 

Penyelidik/penyidik (Kepolisian) dengan dugaan adanya perbuatan yang 

diduga sebagai tindak pidana di bidang investasi, atau juga dapat 

melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan dugaan adanya 

perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh offeror 

terhadap offeree. Apabila tahap di atas telah dilakukan, maka penyidik 

dapat melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri untuk dapat 

diajukan perkara diatas dalam satu berkas pengajuan, sehingga 

diharapkan dengan dilakukanya penggabungan perkara tersebut maka 

diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam upaya penyelesian 
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perkara bisnis piramid., tetapi pengajuan gugatan ganti kerugian di dalam 

hukum perdata yang digabungkan ke dalam perkara hukum pidana dapat 

dilakukan dengan pembatasan apabila penuntut umum belum mengajukan 

tuntutan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) KUHAP, yang 

mengatakan bahwa : “Jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan 

ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan 

putusannya.”   

Upaya  penggabungkan perkara di atas tidak terlepas dari 

persoalan hukum yang terjadi di dalam kasus bisnis piramid, hal ini 

dikarenakan persoalan hukum investasi berangkat dari persoalan hukum 

perdata yaitu hukum perjanjian, tetapi di dalam beberapa kasus yang 

diteliti, ternyata di dalam perkembanganya menimbulkan persoalan 

hukum yang bukan hanya diselesiakan melalui jalur hukum acara perdata 

tetapi juga melalui jalur hukum acara pidana, sehingga diharapkan 

dengan menggunakan konsep penyelesaian convergensi hukum. 

 

2. Bentuk Tanggungjawab Offeror Terhadap Offeree Sebagai Upaya 

Penyelesaian Kasus Bisnis Piramid 

Untuk menentukan bagaimana bentuk tanggungjawab offeror terhadap 

offeree sebagai upaya penyelesaian kasus bisnis piramid, maka berdasarkan 

bentuk-bentuk pemasaran yang dilakukan dalam sistem bisnis piramid  ini 

menimbulkan persoalan dan pelanggaran baik pelanggaran yang berkaitan 

dengan hukum perdata maupun berkaitan dengan hukum pidana (mengarah 

pada kejahatan korporasi) di dalam praktinya, maka di dalam hukum pidana 

terdapat sistem pertanggung jawaban bagi kejahatan korporasi dapat 

diterapkan kepada perusahaan (pelaku usaha utama) dan kepada pribadi 

offeror sebagai penegakan tanggungjawab terdekat.  

a. Bentuk Pertangung Jawaban Pidana Dari Perusahaan : 

Perusahaan sebagai pelaku usaha pada dasarnya harus mengetahui 

dan memahami kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya, hal ini 

karena pada dasarnya kegiatan yang dilakukan perusahaan memiliki 
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kepentingan, tujuan dan maksud bagi perusahaan, dan seorang pegawai 

pada saat melakukan kegiatan umumnya adalah atas nama perusahaan 

atau mewakili perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas dari 

perusahaan, termasuk pada saat pegawainya melakukan tugas 

menawarkan suatu produk. 

Pada saat suatu perusahaan sebagai pelaku usaha/bisnis 

melaksanaan tugasnya dalam menawarkan atau menarik konsumen, 

maka harus memperhatikan berbagai aspek, terutama kegiatan yang 

bertujuan untuk menarik konsumen, seperti membentuk citra sebagai 

pembentuk kualitas pada produk, selain itu, perusahaan juga memiliki 

tanggung jawab terhadap konsumen, seperti: 

1) Memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi 

habis; 

2) Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas; 

3) Memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang 

akan dijual; 

4) Memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. 

Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk 

yang dijaga kualitasnya, maka akan memberikan dampak tersendiri bagi 

konsumen. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang 

memuaskan dan hasil produk yang berkualitas dapat diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen. (greenvanda.blogspot.com, diunduh tgl. 

20 agustus 2015). Tetapi persoalannya adalah, pada saat sekarang ini, 

banyak perusahaan dalam memasarkan suatu produk atau jasanya tidak 

menggunakan tenaga pemasaran yang langsung disediakan oleh 

perusahaan, tetapi banyak yang menggunakan tenaga pemasaran dalam 

bentuk tehnik piramid atau berjenjang, sehingga dampak dari 

permasalahan di atas adalah perusahaan akan sangat sulit untuk 

dijangkau atau diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat 

persoalan hukum dari perbuatan tenaga pemasaran yang dilakukan, baik 

secara hukum perdata, secara hukum pidana maupun secara hukum 
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ekonomi. 

Menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan 

yang dilakukan menjadi sangat penting, karena akan berkaitan dengan 

sanksi yang akan dikenakan, baik sanksi perdata, sanksi pidana atau 

sanksi ekonomi. Konsekuensi dari persoalan pertanggung jawaban 

perusahaan dengan sistem pemasaran piramid adalah perusahaan disatu 

sisi harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh seluruh pegawainya tanpa kecuali, karena seluruh kegiatan pegawai 

selalu mengatasnamakan perusahaan walaupun kemungkinan apa yang 

dilakukan pegawai sebetulnya tidak ada hubungannya dengan 

kepentingan perusahaan, seperti di dalam kasus investasi dengan sistem 

piramid, pemasaran yang dilakukan oleh offeror sebagai investor 

perusahaan disamping sebagai investor dari suatu perusahaan investasi 

tetapi juga sebagai tenaga pemasaran dari perusahaan tersebut karena 

dari kegiatan sebagai offeror dia juga mendapatkan laba dalam bentuk 

point yang akan diakumulasikan ke dalam investasinya sendiri, dan 

setiap pemasaran yang dilakukan oleh offeror selalu mengatasnamakan 

perusahaan. 

Sistem pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada 

perusahaan adalah dapat menggunakan sistem pertanggungjawaban 

vicarious (petanggungjawaban yang diwakilkan), pertanggungjawaban 

ini dapat dibebankan langsung kepada korporasi, atau dapat dibebankan 

secara bersama-sama kepada pengurus dan kepada korporasinya. Inti 

dari sistem pertanggungjawaban pidana vicarious adalah korporasi, 

tetapi secara praktis korporasi tidak bisa dihadapkan ke pengadilan, oleh 

karena itu biasanya pertanggungjawaban diwakilkan oleh pengurus, dan 

pengurus yang harus dihadapkan ke pengadilan adalah pengurus yang 

berwenang mewakili perusahaan berdasarkan ketentuan yang diatur di 

dalam hukum perdata.  Persoalan dader untuk pertanggung jawaban 

pidana di dalam korporasi selalu mengacu kepada ketentuan di dalam 

hukum perdata. 
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Persoalan yang muncul berkaitan dengan pertanggungjawaban 

pidana dengan sistem piramid adalah masing-masing peserta korporasi 

tidak mengenal secara langsung pengurus dari korporasi, termasuk 

profile dari korporasinya sendiri, hal ini karena pengurus di dalam 

sistem pemasaran berjenjang adalah peserta dari korporasinya sendiri. 

Pada saat seorang offeror melakukan perbuatan yang melanggar 

ketentuan perusahaan, maka akan menjadi sulit untuk meminta 

pertanggujawaban pidana kepada perusahaan berdasarkan ketentuan 

hukum perdata, karena tidak jelas bentuk kepengurusan yang ditunjuk 

oleh perusahaan yang mewakili perusahaan untuk bertanggungjawaban 

terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaannya atau atas nama 

perusahaan, tetapi akan berbeda dengan sistem pertanggungjawaban 

pidana, maka apabila offeror melakukan perbuatan atas nama 

perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan, maka yang dapat 

diminta pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan yang 

bersangkutan, hal ini dikarenakan offeror melakukan perbuatan dengan 

mengacu kepada sistem piramid adalah atas sepengetahuan dan 

persetujuan dari perusahaan. Dengan sistem pemasaran piramid, 

perusahaan tidak hanya memikirkan dan menghitung keuntungan yang 

didapat dengan sistem di atas.  

 

b. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Offeror Terhadap 

Offeree. 

Pada dasarnya terdapat upaya dalam mencegah secara dini 

terjadinya corporate crime yaitu dengan cara menegakkan prinsip good 

corporate governance dalam perusahaan tersebut, karena menurut 

Munir Fuadi, dengan berlakunya prinsip good corporate governance 

dalam perusahaan, maka kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran 

yang dilakukan oleh perusahaan, apalagi jika pelanggaran tersebut 

merupakan pelanggaran hukum pidana.  masih menurut Munir, bahwa 

dengan fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dalam suatu 
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sistem good coporate governance, maka setiap kecenderunan terhadap 

pelanggaran hukum apalagi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan 

oleh pengurus perseroan akan dengan mudah terdeteksi. Penerapan 

prinsip good corporate governance sebenarnya sudah harus 

dilaksanakan oleh setiap perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah 

(BUMN) maupun perusahaan swasta, atau perusahaan dari luar negeri 

ataupun perusahaan dalam negeri, baik perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa maupun perusahaan yang bergerak di bidang produk. 

Prinsip di dalam good corporate governance sangat erat kaitannya 

dengan perbuatan (perilaku) pelaku usaha, hal ini karena akan berimbas 

pada tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh perusahaan tersebut, 

walaupun pada kenyataannya antara perbuatan (perilaku) pelaku usaha 

dengan tanggung jawab sering tidak selaras, sebagai gambaran adalah 

terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha yang menggunakan 

sistem pemasaran piramid, sering terjadi bahwa pelaku usaha hanya 

memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat hukum dan 

mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance, sehingga 

persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah 

dilakukan menjadi tidak jelas, sehingga mengakibatkan banyaknya 

pelaku usaha yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap perbuatan 

yang dilakukan. 

Di dalam kegiatan usaha, pada saat memasarkan sebuah produk 

maka harus ada perjanjian terlebih dahulu. Pada saat perjanjian itu 

dilakukan maka kedua belah pihak harus tunduk dan memenuhi 

persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang agar perjanjian 

menjadi sah, baik syarat objektif maupun syarat subjektif , pada saat 

seluruh syarat dipenuhi maka yang tidak kalah penting dari suatu 

perjanjian adalah pemahaman dan persetujuan atas seluruh informasi 

apapun tentang perusahaan yang diperoleh oleh seorang offeree dari 

offeror, apalagi sistem pemasaran yang dilakukan tidak langsung 

dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan 
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tersebut atau divisi pemasaran perusahaan tersebut, tetapi diserahkan 

kepada offeree lain yang tidak menjadi bagian dari divisi perusahaan, 

dengan sistem ini seorang offeree memiliki harapan adanya keuntungan 

yang diperoleh apabila dia (offeror) dapat merekrut offeree lain, 

sehingga dengan sistem pemasaran demikian disatu sisi terdapat 

keuntungan yang diperoleh oleh offeror maupun perusahaan, tetapi di 

sisi lain akan sangat riskan informasi penting tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan perusahaan yang diberikan menjadi tidak jelas dan 

tidak benar, baik informasi tentang produk, informasi tentang bonafit 

(kesehatan perusahaan), maupun informasi tentang keuntungan dan 

kerugian yang akan ditanggung oleh offeree dari kegiatan perusahaan, 

sehingga kredibilitas dan nama baik perusahaan menjadi persoalan, 

disamping juga arah dan proses perusahaan menjadi tidak terlihat. 

Dampak yang muncul dari sistem pemasaran seperti ini adalah 

tidak jelasnya informasi yang didapat tentang bisnis tersebut, karena 

offeror sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

perusahaan tersebut dan dalam praktiknya lebih cenderung membujuk 

offeree untuk mau menginvestasikan uangnya dengan asumi lebih 

kepada mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan 

dan mau menanggung resiko apabila terjadi persoalan di dalam 

perusahaan, karena lebih cenderung bahwa si offeror juga menganggap 

dirinya sebagai korban karena dia juga adalah offeree. Kekhawatiran 

dari informasi dan pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh 

offeror adalah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan curang menurut 

KUHP atau istilah lainnya adalah penipuan, hal ini karena dalam 

praktiknya ternyata offeror lebih banyak membujuk dengan iming-iming 

keuntungan yang besar supaya offeree menyerahkan sejumlah uang atau 

dana untuk diinvestasikan ke sebuah perusahaan, tanpa menjelaskan 

dengan tepat syarat-syarat di dalam pemasaran suatu produk atau jasa 

berdasarkan undang-undang, resiko yang akan muncul di dalam 

kegiatan perusahaan, atau dalam arti offeror tidak menjelaskan hal-hal 
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yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan, sehingga berdasarkan praktik yang terjadi seperti di atas, 

maka terdapat alasan untuk dikategorikan sebagai perbuatan penipuan, 

hal ini karena di dalam Pasal 378 KUHP terlihat tentang unsur-unsur 

perbuatan curang yang dapat dipenuhi, yaitu : 

1) Adanya maksud 

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 

3) Secara melawan hukum; 

4) Memakai nama palsu atau martabat palsu; 

5) Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; 

6) Menggerakan orang lain; 

7) Menyerahkan barang sesuatu kepadanya; 

8) Supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.  

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, 

maka offeror dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana 

(pertanggungjawaban individual), tanpa harus dihubungkan dengan 

perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat investasinya. 

1) Kelemahan dari sistem pertanggung jawaban, karena berkaitan 

dengan subjek pelaku yang berjenjang (pertanggung jawaban 

perdata dan pidana), jumlah korban atau peserta yang sangat 

banyak dan berjenjang, sehingga tidak jelas siapa pengurus aktif 

dan siapa pengurus pasif; 

2) Kelemahan perlindungan hukum bagi peserta investasi, karena : 

a) Berkaitan dengan undang-undang di Indonesia tentang model 

investasi tsb; 

b) Berkaitan dengan lemahnya model perjanjian yang dilakukan; 

c) Kelemahan dari sertifikat/bukti otentik kepemilikan saham 

(investasi berjenjang) 
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Glosari 

 

Agreement  : adalah keesepakatan  antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban 
di antara keduanya, yang berlaku dan mengikat bagai undang-undang bagi 
keduanya. 

 
Accuntability  : Akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, 

kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen 
yang ada. 

 
Asuransi : suatu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara 

mengalihkan/tranfer risiko dari satu pihak kepihak lain dalam hal ini 
adalah perusahaan asuransi. 

 
Arbitrase : sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa (disputes) perdata 

(private) di luar pengadilan (non-litigation) dengan dibantu oleh seotang 
atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) yang bersifat netral yang diberi 
kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang 
sedang mereka hadapi. 

 
Bank : adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa 

seperti, memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan 
terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat  penyimanan benda-benda 
berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.  

 
Bisnis : kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh orang atau badan hukum secara teratur dan terus menerus, 
yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang, atau jasa-jasa maupun 
fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau 
disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

 
Bursa efek : sebuah pasar atau wadah tempat bertemunya para broker dan dealer 

untuk melakukan jual beli efek (saham dan obligasi). 
 
Barang bukti : ialah benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan 
dengan tindak pidana yang terjadi. 

 
Consideration : prestasi yang timbal balik (consideration). consideration harus 

sesuatu yang bernilai,  apa yang diminta oleh pihak yang membuat janji 
(pihak yang menawarkan- offeror’) dan diberikan oleh pihak yang 
menerimanya (‘pihak penerima janji-offeree’), sebagaimana janji yang 
disepakati yang akan diberlakukan oleh para pihak. 
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Deposito : merupakan produk bank sejenis  jasa tabungan yang biasa ditawarkan 

kepada masyarakat. 
 
Deviden : adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan 

banyaknya saham yang dimiliki 
 
Deliveri Order (d/o) : adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah 

penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada 
bagian yang menyimpan barang (bagian gudang) milik perusahaan atau 
bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan 
perusahaan yang menerbitkan delivery order 

 
Error in persona, yaitu kekeliruan pada orangnya, contohnya, sebuah perjanjian 

yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut 
dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama 
yang sama. 

 
Error in substantia yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu 
benda. 
 
Een bepaald onderwerp, adalah adanya suatu hal tertentu maksudnya hal bisa 

ditentukan jenisnya (benda/barang) 
 
Fairness, adalah kejujuran, keadilan, kewajaran. Atau memberikan sesuatu 

kepada orang yang sudah menjadi haknya. 
 
Gugatan : adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua 

pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana 
salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai 
tergugat. 

 
Ganti kerugian :  menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya 

suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian 
kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. 

 
Hukum : peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan 

untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, 
mencegah terjadinya kekacauan. 

 
Hakim : Pejabat negara yang mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk 

memimpin jalannya sidang pengadilan dan membuat putusan tentang 
perkara yang disidangkannya. 
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Investasi ; pengetian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. istilah 
tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu 
harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. 

Investasi Bodong : suatu bentuk investasi dimana investor menitipkan sejumlah 
uangnya untuk dikelola dan diolah oleh suatu perusaan investasi namun 
sebenarnya perusahaan investasi tersebut tidak mengelola uang tersebut, 
terkadang mereka memutarkannya kepada investor lain atau bahkan 
membawa kabur uang para investornya. 

Jaksa Penuntut Umum : Pejabat kejaksaan yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan untuk mengajukan dakwaan, melakukan pembuktian, dan 
penuntutan pidana kepada terdakwa. 

 
Jasa : setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan 
kepemilikan apapun. 

Konsumen : adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

 
Komoditi : adalah makanan, logam, atau hal lainnya yang memiliki substansi 

fisik tertentu dan investor membeli atau menjual barang melalui kontrak 
berjangka. 

 
Kebijakan :  adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 
bertindak. 

 
Litigasi : litigasi adalah suatu proses penyelesaian hukum melalui jalur peradilan, 

baik melalui peradilan umum, peradilan agama, atau peradilan 
administrasi negara dan lain sebagainya 

 
Lembaga Keuangan : adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam 

bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek 
pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam 
bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang 
disalurkan. 

 
Mediasi : adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang 
membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang 
diterima oleh kedua belah pihak. 

 



BUKU PEDOMAN  
Penyelesaian Sengketa 

Bisnis Piramid 

 

196 

 

Multi Level Marketing : Pemasaran berjenjang, adalah strategi pemasaran di 
mana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atau 
penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain 
yang mereka rekrut. 

 
Null and Void : batal demi hukum ,artinya dari semula tidak pernah dilahirkan 

suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, maka tiada dasar 
untuk saling menuntut di depan hakim. 

 
Nonlitigasi : proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakan yang 

bersifat”win-win solution” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, 
dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam 
kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. 

 
Nasabah : adalah  seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening  

koran atau deposito atau tabungan atau simpanan dan pinjaman atau 
melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank 

 
Otoritas Jasa Keuangan : yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah 

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.  

 
Otonom  : adalah memerintah sendiri, mengatur dan mengurus kepentingan 

sendiri atau pemerintahan sendiri 

Obligasi : adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan 
hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi 
pinjaman (pemodal). 

 
Pelaku Usaha :  adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia. 

. 
Perjanjian  : perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  

orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih. 

 
Penyidik : Pejabat polisi negara atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 

tertentu yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk 
melakukan penyidikan suatu perkara pidana. 
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Penasihat Hukum : ahli hukum yang memiliki kompetensi dan kewengan untuk 
mewakili kepentingan hukum seseorang atau badan hukum, baik dalam 
beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan, berdasarkan Undang 
undang advokat. 

 
Perbuatan Melawan Hukum : perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 

oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi 
orang lain. 

 
Penanaman Modal : segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

 
Risiko : suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang 

tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugiaan. 
 
Rekrutmen : adalah proses menarik, skrining, dan memilih orang yang 

memenuhi syarat pekerjaan. 
 
Responsibility : pertanggung   jawaban   berarti   kepatuhan   perusahaan   

terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah 
pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, 
perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang 
kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.  

 
Sengketa : kata sengketa secara umum dapat didefinisikan sebagai perselisihan 

mengenai masalah fakta, hukum, atau politik di mana pernyataan suatu 
pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. 

 
Sistem Pemasaran : kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang 
dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 
perusahaan. 

 
Skema Ponzi : adalah modusinvestai palsu yang menyediakan keuntungan bagi 

investor dari uang mereka sendiri investor gelombang selajutnya, dari 
skema tersebut jargon yang terkenal “rob peter to pay paul” yang berarti 
untuk membayar seseorang, pengguna skema ponzi hanya akan 
menggunakan uang dari investorlainnya. 

 
Tanggungjawab : tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau 
moral dalam melakukan suatu perbuatan. 

 
Transparancy : sepert.i yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan 

dan pertanggung-jawaban 
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Terdakwa : adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 

disidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 KUHAP) 
 
Utmost Good Fait : adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang 

dengan sukarela menyampaikanseluruh fakta yang sifatnya penting 
(Materal Facts) secara lengkap dan akurat atau suatu risiko yang sedang 
dimintakan untuk diasuransikan baik diminta oleh underwriter  ataupun 
tidak. 

 
Unconscionability, adalah doktrin ketidakadilan, bahwa suatu kontrak batal atau 

dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak 
tersebut terdapat clausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah 
satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak 
yang bersangkutan. 

 
Undue Influence/Penyalahgunaan keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak 

patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, 
di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang 
berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang 
tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan 
merasa bebas. 

 
Valuta Asing : merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan 

diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional 
 
Voidable : dapat dibatalkan, pada waktu tertentu, bagi satu pihak dapat memaksa 

pihak lain untuk membatalkan atau menghentikan  kontrak, kontrak 
tersebut dikatakan dapat dibatalkan. 

 
Wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 
 
Wewenang : adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan 
tertentu. 

 
Win-win Solution : adalah sebuah teknik komunikasi negosiasi yang bermakna 

berkompromi, yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi 
menang, tidak menguntungkan sebelaah pihak, ataupun merugikan sebelah 
pihak 

 
Zaak : adalah artinya benda, atau segala sesuatu yang dapat di hak/dimiliki oleh 

seseorang/subjek hukum. Benda adalah suatu obyek hukum yang dapat 
dimiliki oleh seseorang. 
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LATAR BELAKANG PENELITIAN

KERANGKA KONSEPTUAL

Tujuan khusus
kontruksi hukum terhadap 
tanggungjawab offeror dalam sistem
pemasaran piramid dalam rangka
memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi masyarakat
investor. 

Tujuan jangka panjang dan Target 
Memformulasikan model 
tanggungjawaban hukum konvergensi 
terhadap investor yang berkedudukan 
sebagai pemberi penawaran (offeror) 
dalam rangka pembaharuan dan 
pembentukan hukum perjanjian 
nasional. 

Urgensi (keutamaan) 
Mendobrak paradigma klasik yang 
memungkinkan offeror dapat mengelak 
dari jerat hukum dan membebaskan 
tanggungjawab dengan 
memformulasikan model 
tanggungjawab konvergensi dari aspek 
hukum perdata, hukum pidana dan 
hukum ekonomi. 



OBJEK YANG DITELITI

1. Cara dan prosedur rekruitmen
investor ke dalam perjanjian
investasi bisnis piramid.

2. Hubungan hukum antara
pemberi penawaran (offeror)
dan investor yang direkrut
(offeree) kaitannya dengan
tanggungjawab para pihak.

3. Efektivitas penyelesaian
sengketa bisnis baik yang
sudah dilakukan secara intern
oleh para pihak maupun
penyelesaian sengketa Bisnis
Piramid oleh Satgas OJK
dan/atau Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK).

4. Problem solving penerapan
Model tanggungjawab
konvergensi untuk pada
investasi bisnis piramid.

1. Cara perekrutan investor secara bertingakat dan berjenjang 
yang kemudian pola hubungannya menyerupai piramid ini 
sebagian besar melakukan penghimpunan dana dari 
masyarakat dan transaksinya seringkali melibatkan lembaga 
jasa keuangan pperbankan, objek perjanjian tidak real, terjadi 
pergeseran kegiatan dan bidang usaha
2. 
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Bagi lembaga terkait pengawasan, pembinaan dan penyelesaian sengketa bisnis piramid antara lain OJK, 
BPSK, BKPMD, BAPPEBTI,  BAPPEPAM, lembaga  peradilan (Proses Litigasi) dan ADR- Non Litigasi 

Bagi BPHN dan Legislator, hasil penelitian ini dapat dijadikan kerangka berpikir dan konsideran untuk 
pembentukan dan pembaharuan hukum perjanjian,  sehingga targetnya terbentuknya hukum yang 
mengakomodir model pertanggungjawaban hukum konvergensi. Hukum perjanjian hasil pembaharuan 
merupakan hukum yang responsif terhadap perubahan tata nan globalisasi. 

Bagi offeror dan masyarakat yang bertransaksi dalam investasi bisnis piramid diharapkan memahami dan 
memiliki pengetahuan yang cukup ketika akan melakukan investasi bisnis., memahami resiko terhadap 
tanggungjawab atas komunikasi dan informasi  berdasarkan prinsip utmost goodfait dan akibat hukum 
berdasarkan prinsip indemnitas. Model tanggungjawab hukum konvergensi dapat dijadikan solusi untuk 
menyelesaikan sengketa  bagi para pihak yang memiliki kasus hukum. 

Bagi satgas OJK dan Satgas waspada investasi, model tanggyngjawab hukum konvergensi dengan 
mengintegrasikan tanggungjawab hukum  pidana, hukum perdata dan hukum ekonomi dipergunakan 
untuk menyelesaikan persoalan kerugian investor dan permasalahan tanggungjawab hukum dari offeror. 

Sehubungan penelitian ini menghasil Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid, maka buku 
pedoman ini dapat dijadikan bahan referensi untuk menyelesaikan sengketa bisnis piramid.

Bagi praktisi hukum, hakim, pengacara, jaksa dan konsultan dapat menggunkan model tanggungjawab 
hukum konvergensi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Selanjutnya penelitian perlu ada tahap lanjutan dengan luaran berupa naskah akademik sebagai bahan 
masukan bagi pembuat undang-undang dalam rangka pembentukan hukum perjanjian nasional  yang 
responsip, dan bagi OJK, dapat membuat produk hukum berupa peraturan OJK sebagai dasar untuk 
menyelesaikan persoalan  investasi bisnis piramid, dan BPSK perlu diperluas kewenangannya.

PRAKTIS

REKOMENDASI –PENELITIAN LANJUTAN
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Upaya Yang Harus  
Dilakukan  Dalam 
Rangka Pembaharuan 
Hukum Perjanjian 
Nasional

PRODUK YANG 

AKAN DIHASILKAN
NASKAH 

AKADEMIK 

 Memperluas kewenangan OJK dan BPSK

 Struktur penegakan hukum yang jelas dan 

tegas tentang Pengawasan dan 

Penanganan kasus hukum investasi bisnis 

dengan sistem pemasaran piramid

 Memasukkan  ketentuan penawaran dan 

penerimaan  dalam ketentuan sahnya 

kesepakatan

 Memasukan prinsip Utmost Goodfait dan 

undue influence dalam pranata hukum 

perjanjian

 Mengkontruksikan tanggungjawab 

konvergensi kedalam hukum kontrak

Membuat 

instrumen hukum  

untuk lembaga 

terkait bisnis 



1. Hukum perjanjian  Buku III  KUHPerdata memiiliki kelemahan :  tidak 
mengatur  ketentuan tentang penawaran dan penerimaan  sehingga  cara 
dan mekanisme  pemasaran  (Piramida) secara bertingkat dan berjenjang 
sering disalahgunakan ketika  pra kesepakatan,  perlu  kontruksi  hukum  
dengan menerapkan prinsip Utmost Goodfait, dan akibat hukum undue 
influence  sebagaimana dianut dalam transaksi lembaga keuangan 

2. Hubungan Hukum yang kompleks  dan kedudukan ganda para pihak : 
menyamarkan tanggungjawab hukum, sehingga perlu penerapan 
tanggungjawab konvergensi

3. Struktur lembaga terkait (OJK, BPSK, Disperindag, DPMPTSA) tidak terkait 
langsung dengan  Tupoksi  dalam upaya menyelesaikan sengketa investasi 
bisnis  piramid, sehingga tidak efektif dalam  penyelesaian sengketa. Hal  
tersebut semakin sulit menertibkan investasi  illegal  dan  memberatas 
kejahatan korporasi .

4. Penerapan Model  tanggungjawab konvergensi  dapat dipakai  dalam 
penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi dengan 
menggunakan pendekatan secara konvergen antara  hukum perdata, 
hukum pidana, hukum ekonomi, dan aspek hukum lainnya secara holistik 
dan integral.

KESIMPULAN

S A R A N

Perlu pembaharuan  sistem hukum meliputi ; subtansi  

hukum perjanjian  dan peraturan perundang-undangan yang 

terkait; struktur hukum : optimalisasi peran dan fungsi 

Disperindag, DPMDPTSP, OJK: satgas Waspada Investasi, 

BPSK, dan lembaga penegakan hukum lainnya, Kultur hukum: 

Pemahaman terhadap tanggungjawab atas informasi terkait 

penegakan prinsip utomst Goodfait dan prinsip indemnitas
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