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RINGKASAN 

Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persoalan berkembangnya 
skema investasi piramid sudah menjadi isu nasional sebagaimana dikenal  dengan  
sebutan “investasi bodong/illegal”. Dari penelitian awal ditemukan bahwa, 
ketidak efektifan  penegakan hukum dalam mengeliminir investasi illegal piramid  
berakar dari kelemahan substansi peraturan perundang-undangan (law 
substantion),  kelemahan dari  struktur penegakan hukum terkait tugas pokok,  
fungsi  dan kinerja Satgas Waspada Investasi  yang dikordinatori oleh Otoritas 
Jasa Keuangan/OJK (law structure), serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat 
(law culture).  Penelitian ini dilakukan untuk  mengevalusi  regulasi dan sistem 
kebijakan pemeritah  terkait  pengawasan, pengaturan  dan perlindungan hukum  
terhadap masyarakat  atas berkembangnya investasi bisnis skema Piramid. Target 
khusus penelitian adalah mengaplikasikan model konvergensi tanggungjawab 
hukum dalam menyelesaikan sengketa investasi bisnis skema piramid, dan 
hasilnya akan dituangkan dalam bentuk luaran produk penelitian berupa draft 
naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Latangan Praktik Investasi 
Bisnis Skema Piramid.   

Penelitian ini bersifat dogmatis dengan spesifikasi penelitian bersifat 
deskriptif analitis. Pendekatan menggunakan metode yuridis normatif.  Kegiatan 
utama penelitian yaitu penelusuran terhadap dokumen peraturan perundang-
undangan terkait dengan investasi bisnis piramid.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) perlu adanya penguatan regulasi 
atau kebijakan untuk mendukung  terwujudnya tertib berinvestasi, mencegah dan 
meminimalisir berkembangnya skema piramida yang marak terjadi dan 
meresahkan masyarakat. Bentuk regulasi yang paling efektif untuk memberantas 
praktik curang skema piramid adalah Undang-Undang tentang Larangan Praktik 
Skema Pirmid. Dasar pembentukan Undang-Undang tersebut berlandaskan alasan 
sosiologis, alasan filosofis dan alasan yuridis. (2) perlu adanya pembaharuan 
hukum guna mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penguatan lembaga 
OJK sebagai Kordinator  Satgas Waspada Investasi terhadap  tugas, fungsi dan 
peranan, serta  kewenangan dalam mengatasi persoalan investasi skema piramid. 
Penguatan struktur hukum terutama terkait kewenangan OJK perlu dituangkan 
dalam substansi Undang-Undang. Kewenangan OJK dalam satgas Waspada 
Investasi mengandung kelemahan, sebab selama ini hanya diberikan oleh 
instrumen hukum intern berupa Peraturan OJK, sedangkan kewenangannya 
membawahi beberapa instansi memerlukan regulasi sebagai payung hukum yang 
memiliki kekuatan yang menjangkau secara eksternal.   
.  
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PRAKATA 

Alhamdulillahhirrabi Allamin, dengan mengucap puji syukur kehadiran Illahi 

Rabbi,  penelitian  yang didanai oleh Kemenristek dari program hibah Penelitian 

Strategis Nasional yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui 

Pendekatan Model Tanggungjawab Konvergensi Tanggungjawab Dalam Rangka 

Pembaharuan Hukum Perjanjian telah dapat kami selesaikan. 

Penelitian  Strategis Nasional  (SPN) yang diajukan pada Tahun 2018 ini 

adalah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan persoalan 

berkembangnya skema investasi piramid yang menjadi isu nasional dan isu 

Global. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian produk terapan  tahun 

2017 yang menghasilkan model  konvergensi tanggungjawab hukum  dengan 

produk berupa pedoman penyelesaian sengketa investasi bisnis piramid. Dari 

penelitian awal ditemukan bahwa, ketidak efektifan  penegakan hukum dalam 

mengeliminir investasi illegal piramid  berakar dari kelemahan substansi 

peraturan perundang-undangan (law substantion),  kelemahan dari  struktur 

penegakan hukum terkait tugas pokok,  fungsi  dan kinerja Satgas Waspada 

Investasi  yang dikordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK (law structure), 

serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat (law culture).  Penelitian ini 

dilakukan untuk  mengevalusi  regulasi dan sistem kebijakan pemeritah  terkait  

pengawasan, pengaturan  dan perlindungan hukum  terhadap masyarakat  atas 

berkembangnya investasi bisnis berskema Piramid. Keseluruhan penelitian 

direncanakan diselesaikan dalam 3 (tahun) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan 

Tahun 2018. Target luaran tahun 2017 telah selasai dilaksanakan. 

Target khusus yang dihasilkan di tahun 2018 ini adalah mengaplikasikan 

model konvergensi tanggungjawab hukum pada skema investasi bisnis piramid, 

dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk luaran produk penelitian berupa draft 

naskah akademik  Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Investasi 

Bisnis Skema Piramid. 

Penelitian Strategis Nasional (institusi) ini bertujuan untuk  memperbaiki 

kebijakan dalam rangka mengeliminir, dan terget menghentikan praktik curang, 

investasi bisnis skema piramid yang telah merugikan masyarakat dan negara.  



Selanjutnya penelitian Strategis Nasional (institusi) akan ditindaklanjuti dengan 

penelitian tahun ke-3 yang direncanakan dilaksanakan Tahun 2019 pada skim 

Penelitian Produk Terapan Perguruan Tinggi (PTUPT) yang  bertujuan untuk 

mengevalusi  regulasi dan sistem kebijakan pemeritah  terkait  masih 

diberlakukannya KUH Perdata khususnya Buku III tentang Perikatan. KUH 

Perdata yang dibentuk tahun 1838 dan diberlakukan di Indonesia Tahun 1848 

selain merupakan produk kolonial, substansinya sudah tidak dapat 

mengakodomidir kebutuhan masyarakat dan gejala sosial yang terus berkembang, 

khususnya investasi berskema piramid. Sehubungan KUH Perdata merupakan lex 

generalis dan menjadi payung hukum (umbrella act) terhadap hukum perjanjian, 

maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum 

menjamin keadilan, kepastian dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu,  

kegiatan penelitian tahun 2019  direncanakan untuk melakukan kajian hukum 

terhadap  KUH Perdata yang produk luarannya berupa naskah akademik 

Pembaharuan KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perjanjian.  

Diharapkan dengan produk yang dihasilakn dari penelitian ini, selanjutnya 

dapat dijadikan referensi untuk pembaharuan hukum nasional, terutama 

pembaharuan hukum investasi bisnis, guna memberantas praktik bisnis curang 

dan selanjutnya pembahruan hukum perjanjian. Sebab, Hukum perjanjian 

Indonesia yang masih mengacu kepada Buku III KUHPerdata yang mana KUH 

Perdata itu sendiri sudah dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat yang 

terus mengalami perkembangan.   

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,    Agustus 2018 

                                                                       

                                                                                    Tim Peneliti 
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BAB I. 

PENDAHULUAN. 

 

Penelitian Strategis Nasional Tahun ke-1 ini merupakan penelitian lanjutan 

dari skema Penelitian Produk Terapan yang menghasilkan model konvergensi 

tanggungjawab dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa investasi bisnis 

piramid. Dari hasil penelitian awal tersebut  ditemukan adanya ketidak efektifan 

penyelesaian sengketa investasi bisnis piramid yang berimbas pada tidak 

terkendalinya investasi illegal. Padahal sebagaimana diketahui,  investasi 

illegal/bodong  tersebut telah menjadi isu nasional bahkan global yang harus 

segera ditangani secara seksama.  Maraknya investasi illegal dengan skema 

piramid telah menjadi permasalahan yang urgen dan mengancam  perekonomian 

Indonesia.  Beberapa kasus di luar negeri telah ditangani secara serius, antara lain 

dilakukan oleh pemerintah California Amerika Serikat di Pengadilan “ United 

States Court For The Southern District Of California”  dalam kasus “ plaintiff 

Talk Fusion, Inc Vs Denny Gray  (Case No. 15CV26665 LAB JLB Document 1   

Filed 11/26/2015). Kasus ini ditengarai oleh tuntutan class action dari masyarakat. 

Di Indonesia kasus investasi illegal telah banyak merugikan masyarakat.  Sumber 

data (Kompas.com, OJK Rilis nama-nama Perusahaan Illegal: 20/01/2017) OJK 

telah mencatat bahwa, sejak Tahun 2013 hingga 13 Januari 2017, OJK telah 

menerima 801 informasi dari masyarakat. Dari jumlah tersebut terdapat 484 

entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi illegal. Menurut  Satgas 

Waspada Investasi dari jumlah 484 kasus investasi illegal hanya 217 yang dapat 

ditindaklanjuti. Sisanya tidak ditindak lanjuti  karena informasi sangat tidak jelas.   

Keseriusan Pemerintah Indonesia menanggapi persoalan investasi illegal   

ditunjukkan dengan dibentuknya  Satgas Waspada Investasi yang dikordinatori 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemerintah telah mengeluarkan 

beberapa peraturan  peraturan perundang-undangan.  Namun upaya tersebut tidak 

cukup efektif, investasi illegal skema piramid tetap mengalami peningkatan tiap 

tahun. Penyebab ketidak-efektifan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, 

yaitu: 
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A. Faktor internal, terkait dengan kelemahan dari sistem hukum yang ada di 

Indonesia, yang meliputi:  

1. Kelemahan dari aspek subtansi hukum. (law subtantion) 

2. Kelemahan dari aspek struktur hukum (law inforcement) 

3. Kelemahan dari aspek budaya hukum ( law culture)   

Kelemahan dari aspek substansi hukum, antara lain ada pada peraturan 

perUndang-Undangan yang terkait dengan investasi skema piramid itu 

sendiri, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 15/KDK.01/2016 

tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di 

Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat.   

KUH Perdata menempati kedudukan  sangat essensial sebagai payung 

hukum (umbrella act) terhadap hukum perjanjian, merupakan produk 

kolonial, sehingga sudah ketinggalan jaman dan  tidak dapat mengakomodir 

kebutuhan masyarakat.  Kelemahan substansi KUH Perdata yang ada, yaitu 

tidak memasukan prinsip Utmost Good fait (kejujuran yang sempurna) dan 

ketentuan sahnya penawaran dan penerimaan pada tahap pra kesepakatan.  

Padahal, dalam sistem hukum banyak diterima di hampir seluruh dunia, 

khusus pada lembaga keuangan, prinsip Utmost Good fait ini menjadi pilar 

perlindungan hukum, keadilan (fairness) dan norma kepatutan. Derivatif dari 

prinsip utmost good fait tersebut adalah tanggungjawab terhadap informasi 

dan komunikasi dari offeror ketika merekrut offeree dalam melakukan 

melakukan penawaran. Ketentuan penawaran dan penerimaan tersebut tidak 

diatur dalam  KUH Perdata yang menjadi syarat sahnya kesepakatan 

(agreement).  

Kelemahan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang 

menggunakan skema piramid dengan membuat rumit dan kompleks 

hubungan hukum dari rekrutment bertingkat dan berjenjang, sehingga 

menempatkan para offeror yang berada pada posisi ganda, yaitu di satu sisi 

sebagai offeror dan sekaligus juga offeree. Hubungan hukum yang kompleks 

dan posisi ganda offeror ini menjadi dasar pengelakan/melepaskan diri dari 
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tanggungjawab hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum 

terhadap hukum perjanjian Nasional (KUH Perdata) dengan mengakomodir 

prinsip utmost goodfait dan  mengaplikasikan model tangungjawab 

konvergensi ke dalam KUH Perdata pembaharuan.  

Kelemahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, yaitu hanya memuat satu pasal saja, yaitu Pasal 9 yang 

mengatur tentang larangan menggunakan skema piramida dalam pemasaran 

barang dan jasa tanpa penjelasan lebih lanjut apakah yang dimaksud  dengan 

skema piramid. Disini tampaknya pembuat undang-undang tidak tuntas dan 

setengah hati untuk menertibkan investasi illegal.  

Kelemahan dari Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 

15/KDK.01/2016 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan 

Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat, sebagai 

landasan operasional bagi Satgas Waspada Investasi hanya bersifat mengikat 

ke dalam (intern), sementara kewenangan mengkordinasikan harus menjakau 

ke luar (ekstern). Ada 13 anggota  dari  kementerian/lembaga dibawah 

kordinasi OJK, yaitu yakni OJK, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, 

Kemenkop UKM, Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Ristekdikti, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri akan 

masuk di bidang pencegahan (preventif) investasi bisnis illegal 

(https://kumparan.com/satgas-waspada-investasi-ketambahan-6-anggota: 7 

Oktober 2017). Jadi setidak-tidaknya payung hukum yang menaungi 

kedudukan dan kewenangan Satgas Waspada Investasi diberikan oleh 

Peraturan Pemerintah agar memiliki daya kekuatan mengikat baik ekstern 

maupun intern. Selain itu, Peraturan Pemerintah ada dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Namun 

demikin setelah dilakukan kajian dan evaluasi, maka payung yang dirujuk 

adalah berbentuk Undang-Undang yang diberi judul, “Larangan Praktik 
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Investasi Bisnis Skema Piramid”.  Perlu diketahui bahwa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi tetap tumbuh danberkembang bisnis Skema Piramid antara 

lain sebagai berikut: 

B. Faktor Eksternal.  

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang 

dipengaruhi oleh keberlakuan sistem hukum yang tunduk pada ketentuan 

internasional dan global. Pengaruh negatif dari arus globalisasi adalah 

terjadinya akulturasi kebudayaan, perubahan pola perilaku (behaviour 

conduct), tidak adanya batas wilayah (border less) yang berpengaruh pada 

keluar masuk barang dan jasa, serta dimungkinkan terjadinya kejahatan 

transnasional yang kemudian ditransformasikan ke dalam transaksi bisnis. 

Salah satu contohnya, kejahatan skema Ponzi yang di belahan dunia sudah 

jelas terbukti merugikan dan dikategorikan sebagai kejahatan. Skema Ponzi 

ini malah marak dipergunakan oleh pelaku bisnis dalam berinvestasi di 

Indonesia dengan pola dan dimodifikasi dari skema piramid dengan 

terminologi atau nomenklatur yang dikemas seperti bisnis syariah, pola 

komunal kekerabatan (hukum adat), dan gotong royong berkedok koperasi, 

atau model penjualan langsung (multi level marketing) 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

A. Penguatan regulasi atau kebijakan apakah yang harus dilakukan untuk 

mendukung  terwujudnya tertib berinvestasi, mencegah dan meminimalisir 

berkembangnya skema piramida yang marak terjadi dan meresahkan 

masyarakat.  

B. Pembaharuan hukum apakah yang harus dilakukan  untuk mendukung 

kebijakan pemerintah terkait dengan penguatan lembaga OJK sebagai 

Kordinator  Satgas Waspada Investasi terhadap  tugas, fungsi dan peranan, 

serta  kewenangan dalam mengatasi persoalan investasi berskema piramid.   
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Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian Strategis Nasional Tahun ke-1 ini 

adalah 

A. Untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah dalam mengatasi persoalan hukum terkait adanya gejala sosial 

investasi bisnis skema Piramid yang merusak tatanan ekonomi masyarakat. 

B. Untuk mengkaji dan mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan 

terkait investasi bisnis skema piramid antara lain Undang-Undang No 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 

tentang OJK dan Keputusan Dewan Komisioner  Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor:15/KDK.01/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Satuan 

Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang 

Penghimpunan Masyarakat (Satgas Waspada Investasi), kemudian melakukan 

upaya pembaharuan hukum terhadap produk tersebut. Kegiatan penelitian ini 

direncanakan akan dihasilkan produk berupa Naskah Akademik Peraturan 

Pemerintah untuk mendukung penguatan lemabaga OJK sebagai Kordinator 

Satgas Waspada Investasi.  

Penelitian ini berorientasi pada kebutuhan pengguna (user oriented) dan  

bermanfaat khususnya bagi legislator dan Satgas Waspada Investasi. Naskah 

akademik Peraturan Pemerintah apabila kemudian dituangkan kedalam  Peraturan 

Pemerintah akan memberikan penguatan kepada OJK sebagai kordianator  agar 

memiliki kekuatan mengikat dalam menjalankan kewenangan dan kinerjanya. 

Produk yang dihasilkan berupa naskah akademik akan menjadi rujukan atau 

rekomendasi pula untuk pembentukan Peraturan Pemerintah yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan secara khusus oleh Satgas Waspada Investasi  dalam melakukan 

pencegahan (preventif) dan melakukan menangani, mengawasi (represif) dan 

menyelesaikan persoalan investasi bisnis piramid.  

Urgensi (keutamaan) dari penelitian ini dengan luaran yang akan  dihasilkan 

yaitu Naskah Akademik untuk direkomendasikan ke dalam Peraturan Pemerintah 

(PP), PP  ini sangat urgen keberadaannya untuk mengatasi permasalahan 

berkembangnya investasi bisnis skema piramid sebagai kejahatan bisnis yang 

sudah masiv dan merugikan masyarakat, mengancam perekonomian nasional, 
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terutama menghambat perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan resmi, 

baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.  

Diharapkan dengan adanya upaya pemberantasan investasi illegal dapat pula 

menumbuhkan literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan.  

Luaran wajib yang dihasilkan Penelitian Strategi Nasional (institusi) tahun 

ke-1 antara lain: 

A. Hak Kekayaan Intelektual berupa hak Cipta atas buku ajar  

B. Kebijakan berupa Naskah Akademik Peraturan Pemerintah yang isinya 

mengatur Tugas Pokok, fungsi, dan Kewenangan OJK sebagai Kordinator 

Satgas Waspada Investasi, serta ketentuan yang dapat dipakai oleh Satgas 

Waspada Investasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan serta 

pengawasan terhadap persoalan investasi skema piramid yang terjadi di 

masyarakat. Berikut ini akan ditampilkan dalam tabel luaran yang akan 

dihasilkan dari  Penelitian Strategi Nasional (institusi)  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Hasil penelitian awal (skim Penelitian Produk Terapan, Kemenristek Dikti: 

2017) menjadi acuan (start of the art) terhadap kebutuhan dilanjutkannya 

penelitian pada skim Penelitian Strategi Nasional yang akan digarap/diteliti. 

Penelitian pertama menghasilkan model konvergensi tanggungjawab hukum 

sebagai model komprehensif yang melibatkan aspek hukum perdata, aspek hukum 

pidana dan aspek hukum ekonomi, sebagai langkah awal untuk mengatasi 

persoalan sengketa bisnis piramid. Pada penelitian ini model konvergensi 

tanggung jawab hukum sebagai hasil  penelitian tahap pertama akan diaplikasikan 

ke dalam Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Pemerintah. Peraturan 

Pemerintah tersebut menjadi kebijakan untuk memperkuat kedudukan dan 

kewenangan Satgas Waspada Investasi dalam menangani dan menyelesaikan 

permasalahan investasi illegal skema piramid. 

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama ditemukan suatu persoalan yang 

sangat mendasar berkaitan dengan adanya kelemahan dari sistem hukum.  

Lawrence M. Friedman (1984 : 5-6) mengemukakan bahwa, efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan 

budaya hukum (legal culture). Ilmu hukum memiliki cakupan yang sangat luas, 

sehingga perlu mengkaitkan berbagai disiplin ilmu. Sistem peraturan dalam semua 

bidang kehidupan dan memiliki sumber-sumber yang harus di gali dengan baik. 

Teori Friedman tersebut didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis 

(sociological jurisprudence).  

Sistem hukum apabila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada 

lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 

bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga 

bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Struktur 

menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan 

formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan 
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badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 

Terkait dengan substansi sebagai unsur sistem hukum Lawrence M. 

Friedman (1984 : 6)  mengatakan :“Another aspect of the legal system is its 

substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of 

people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law 

books”. Aspek substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 

yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan 

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sistem hukum berdasarkan 

substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur 

tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat 

dalam suatu sistem. Pada hakikatnya, substansi mencakup semua peraturan 

hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, meliputi  hukum materiil (law 

substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain, substansi juga 

menyangkut hukum yang hidup (living law), dan bukan hanya aturan yang ada 

dalam undang-undang (law in books). 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem 

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum 

yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa 

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan 

masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif 

Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan 

masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan 

mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Kultur hukum merupakan gambaran 

dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang 

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat 

diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin 

tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik 

dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 
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berfungsinya hukum. 

Menurut teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo, 2004:18), pemikiran 

hukum perlu dikembalikan pada filosofis dasarnya, yaitu hukum utuk manusia. 

Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi 

hukum. Hukum bertugas melayani manusia, dan bukan sebaliknya. Mutu hukum 

ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. 

Teori hukum  progresif menganut pada ideologi, hukum yang pro-keadilan dan 

yang pro-rakyat.  

Sehubungan hasil penelitian pertama, ditemukan kelemahan terkait substansi 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya 

peraturan yang berkaitan dengan sistem hukum perjanjian, ketentuan yang  

melarang skema piramid, dan ketentuan terkait kewenangan Satgas Waspada 

Investasi, maka pada penelitian strategis nasional ini direncanakan melakukan 

evaluasi terhadap kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya peraturan perUndang-

Undangan tersebut di atas, untuk selanjutnya dilakukan penelitian yang diawali 

dengan kegiatan penelusuran dokumen perundang-undangan.   Data utama berupa 

bahan primer  antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tenang Perdagangan, Undang-Undang No 21 

Tahun 2011 tentang OJK dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor:15/KDK.01/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Satuan 

Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan 

Masyarakat (Satgas Waspada Investasi) yang terkait dengan kewenangan di dalam 

mengawasi dan menangani persoalan hukum yang berkaitan investasi illegal, 

Peraturan Kemendag terkait dengan ijin pendirian perusahaan investasi. Tahap 

selanjutnya, mengaplikasikan model tanggung jawab konvergensi ke dalam Draft 

Naskah Akademik sebagai bahan rekomendasi untuk terbentuknya Peraturan 

Pemerintah. Untuk kebutuhan tersebut maka perlu pisau analisis berupa teori-teori 

hukum, asas-asas, dan prinsip hukum untuk menghasilkan produk hukum 

(Peraturan Pemerintah) yang baik,benar, progresif dan responsif.  

Soerjono Soekanto (1990:85) berpendapat, agar suatu peraturan perundang-

undangan dapat berlaku efektif, maka secara substansial harus memperhatikan 
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beberapa asas yaitu: pertama, undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya 

undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam 

undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan 

berlaku. Kedua, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (Lex Superior Derogat Lex 

Inferiori). Ketiga, undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan 

undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis; 

Keempat, undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama (Lex 

Posteriori Derogat Lex Priori). Kelima, undang-undang tidak dapat diganggu 

gugat; artinya adalah undangundang hanya dapat dicabut dan atau diubah oleh 

lembaga yang membuatnya. Keenam, undang-undang merupakan sarana untuk 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi 

melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi). 

Berikut ini teori yang akan dipakai sebagai acuan untuk menganalisis 

peraturan perundang-undangan secara kualitatif. 

A. Teori Sinkronisasi Hukum dan Harmonisasi Hukum 

Teori sinkronisasi hukum diperlukan dalam rangka pembuatan dan 

penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun 

sinkronisasi secara horizontal. Sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan 

mengkaji produk hukum (peraturan perundang-undangan) tertentu dalam strata 

(jenis, derajat atau tingkatan) yang sama (Zaidah Noer Rosidah, jurnal Al-

Ahkam, Volume 23, Nomor 1, April 2013: 13). Sinkronisasi horizontal ini 

diperlukan untuk mengkaji apakah antar perundang-undangan tersebut 

bertentangan  ataukah tumpang tindih. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2011: 

99), terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas lex 

superiori derogat legi inferiori.  Sinkronisasi vertikal adalah sinkronisasi yang 

dilakukan untuk mengkaji  peraturan perundang-undanga berdasarkan asas 

hierarkhi perundang-undangan, artinya apakah perundang-undangan yang 

berlaku tersebut bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan yang ada 

di atasnya. 

Teori Fuller (Satjipto Rahardjo, 2000: 51-52)   berpendaat bahwa, adanya 
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suatu sistem hukum diletakkan pada delapan asas yang dinamakan principles of 

legality, yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, 

bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat 

ad hoc. 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3) 

Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Apabila terjadi demikian, harus 

ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah 

laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas 

peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.  4) 

Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. 5) 

Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 

satu sama lain. 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 

melebihi apa yang dapat dilakukan. 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering 

mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 

8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari. Kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya 

lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan 

memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu 

moralitas tertentu. 

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan 

hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan 

lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: 1) Vertikal 

Apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut 

strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. 2) Horizontal Ditinjau 

peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang 

mengatur bidang yang sama. (Bambang Sunggono. 2006: 94) Peraturan-

peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tanpa ikatan itu, 

sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang 

mengutarakan suatu tuntutan etis.  
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B. Teori Hierarkhi Perundang-undangan 

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (Jimly Assidiqi, 

2006: 47) yang dikenal dengan teori stufentheorie, yaitu bahwa norma hukum 

berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi. Ketentuan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang 

lebih tinggi (lex superiori derogat lege imperiori). Norma dasar (grundnorm) 

negara Indonesia  (Staatsfundamentalnorm) adalah Pancasila dan Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga seluruh perundangan 

dibawahnya harus merujuk ke norma dasar itu. 

Hierarki perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang No 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. dalam  Pasal 7 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :  

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Ketetapan MPR;  
3. UU/Perppu;  
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden;  
6. Peraturan Daerah Provinsi;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
C. C. Teori Kewenangan 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi Negara, hal ini dikarenakan kewenangan di 

dalamnya mengandung hak dan kewajiban, seperti yang disampaikan oleh P. 

Nicolai, sebagai berikut :  

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen 
(handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat 
bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de 
(rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten 
of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een 
handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een 
bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.  

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup 

mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk 
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melakukanatau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain 

untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu). (Ridwan HR, 2011: 

91). Terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai 

pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik (Maria Farida, 2007: 252) . Asas-asas yang harus 

dikandung dalam materi muatan  peraturan Perundang-undangan di Negara 

Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

mengandung asas ; (1) pengayoman; (3)  kemanusiaan; (4) kebangsaan; (5) 

kekeluargaane. kenusantaraan; (6) bhinneka tunggal ika; (7) keadilan; (8) 

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan 

kepastian hukum; dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (good 

legislation) dan sah menurut hukum (legal validity), dan berlaku efektif karena 

dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus 

didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Menurut Rosjidi 

Ranggawidjaja (.wordpress.com: 2013/09/27) ada 3 (tiga) landasan pembuatan 

peraturan perundang-undangan, yaitu landasan : (1) Yuridis; (2) Sosiologis; (3) 

Filosofis.  

Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan karena menunjukkan; (1) keharusan adanya kewenangan dari 

pembuat peraturan perundang-undangan; (2) Keharusan adanya kesesuaian 

bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, 

terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat; (3) 

Keharusan mengikuti tata cara tertentu; (4) Keharusan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Penelitian yang dikembangkan oleh peneliti terkait dengan kebutuhan 

masyarakat akan adanya peraturan perUndang-Undangan yang memberikan 

kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan 

persoalan skema bisnis piramid, sehingga roadmap penelitian mengarah pada 
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peta  jalan peneliti terkait dengan pembuatan Naskah Akademik. Penelitian 

tentang “Aplikasi Model Konvergensi Tanggungjawab Hukum Pada Sistem 

Investasi Bisnis Piramid Kedalam  Draft Naskah Akademik  memiliki peta 

jalan (roadmap) yang dapat digambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Penyelesaian sengketa bisnis piramid melalui pendekatan 
 model tanggungjawab konvergensi 

P  E  N  E  L  I  T  I  A  N 

Pembuatan Raperda ATR tentang Perlindungan PPNS Penataan 
ruang 

Pembuatan naskah akademik tentang Perlindungan 
PPNS 
 Penataan ruang di Kementrian Tata ruang 
Kajian Naskah Akademik terhadap naskah akademik  
terkait Perda Bandung Barat 

RENSTRA PENELITIAN UNPAS: mencitrakan penelitian dan pengembangan keilmuan 
yang berorientasi pada kebutuhan, memajukan dan mengembangkan ilpeng dan 
teknologi, memiliki spektrum Keilmuan yang Luas dan membuat solusi masalah 
masyarakat dan industri 

Aspek Hukum Perjanjian Asuransi 

Aplikasi model konvergensi tanggungjawab hukum pada  
sistem investasi bisnis piramid  

Reaktuliasasi Prinsip Utmost Goodfait pada pembaharuan 
Hukum Perjanjian: instrument penyelesaian sengketa bisnis 
piramid 

P    R    O   D   U   K 

Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan 

- Aspek hukum multilevel Marketing 
- Orientasi Hukum Pembangunan pada tiga Tahap Pembangunan  
(Three stage concurently): Transformasi Hukum dalam Obligasi 
Daerah 
- Perlindungan konsumen Penumpang Pesawat 

Adaptasi  Prinsip Utmost Goodgait pada Teori Kesepakatan 
responsif  Hukum Perjanjian: bisnis piramid 
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BAB 3. 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari Penelitian  Strategis 

Nasional  (SPN) yang diajukan pada tahun ke-1  ini adalah penyelesaian 

permasalahan yang berkaitan dengan persoalan berkembangnya skema 

investasi piramid yang menjadi isu nasional sebagaimana dikenal  dengan  

sebutan “investasi bodong/illegal”. Penelitian ini merupakan lanjutan dari 

penelitian produk terapan  tahun 2017 yang menghasilkan model  

konvergensi tanggungjawab hukum  dengan produk berupa pedoman 

penyelesaian sengketa investasi bisnis piramid. Dari penelitian awal 

ditemukan bahwa, ketidak efektifan  penegakan hukum dalam mengeliminir 

investasi illegal piramid  berakar dari kelemahan substansi peraturan 

perundang-undangan (law substantion),  kelemahan dari  struktur penegakan 

hukum terkait tugas pokok,  fungsi  dan kinerja Satgas Waspada Investasi  

yang dikordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK (law structure), serta 

lemahnya kesadaran hukum masyarakat (law culture).   

Penelitian ini dilakukan untuk  mengevalusi  regulasi dan sistem 

kebijakan pemeritah  terkait  pengawasan, pengaturan  dan perlindungan 

hukum  terhadap masyarakat  atas berkembangnya investasi bisnis berskema 

Piramid. Keseluruhan penelitian direncanakan diselesaikan dalam 2 (dua) 

tahun.   

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian Strategis Nasional Tahun 

ke-1 ini adalah 

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah dalam mengatasi persoalan hukum terkait adanya gejala 

sosial investasi bisnis skema Piramid yang merusak tatanan ekonomi 

masyarakat. 

2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi produk peraturan perundang-

undangan terkait investasi bisnis skema piramid antara lain Undang-



 

16 
 

2018 Laporan Penelitian Strategis Nasional  

Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No 21 

Tahun 2011 tentang OJK dan Keputusan Dewan Komisioner  Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor:15/KDK.01/2016 tanggal 25 Agustus 2016 

tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di 

Bidang Penghimpunan Masyarakat (Satgas Waspada Investasi), 

kemudian melakukan upaya pembaharuan hukum terhadap produk 

tersebut. Kegiatan penelitian ini semula direncanakan akan menghasilkan 

produk berupa Naskah Akademik Peraturan Pemerintah untuk 

mendukung penguatan lemabaga OJK sebagai Kordinator Satgas 

Waspada Investasi. Namun dalam perjalanannya, yang didasarkan pada 

kajian dan evaluasi akademik, maka pada akhirnya dihasilkan produk 

berupa Naskah akademik Rancangan Undang-Undangan Tentang 

Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid.  

 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berorientasi pada kebutuhan pengguna (user oriented) dan  

bermanfaat khususnya bagi legislator dan Satgas Waspada Investasi. Naskah 

akademik Peraturan Pemerintah apabila kemudian dituangkan kedalam  

Undang-Undang akan memberikan penguatan kepada OJK sebagai 

kordianator  agar memiliki kekuatan mengikat dalam menjalankan 

kewenangan dan kinerjanya. Produk yang dihasilkan berupa naskah akademik 

akan menjadi rujukan atau rekomendasi pula untuk pembentukan Undang-

Undang yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder antara 

lain kepolisian, ketua/pimpinan masyarakat, lawyer dan/advokat, notaris, 

hakim, jaksa, dan praktisi lainnya,  dan ke secara khusus dapat memberikan 

kegunaan praktis bagi Satgas Waspada Investasi  dalam melakukan 

pencegahan (preventif) dan melakukan menangani, mengawasi (represif) dan 

menyelesaikan persoalan investasi bisnis piramid.  

Urgensi (keutamaan) dari penelitian ini dengan luaran berupa Naskah 

Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sangat urgen keberadaannya 

untuk mengatasi permasalahan berkembangnya investasi bisnis skema 
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piramid sebagai kejahatan bisnis yang sudah masiv dan merugikan 

masyarakat, mengancam perekonomian nasional, terutama menghambat 

perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan resmi, baik lembaga 

keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.  Diharapkan 

dengan adanya upaya pemberantasan investasi illegal dapat pula 

menumbuhkan literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan.  

Produk hukum berupa draft naskah akademik Undang-Undang tersebut 

diharapkan bermanfaat  untuk memperkuat dan memaksimalkan kinerja 

Satgas Waspada Investasi yang dikordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Penelitian tahun ke-1 bertujuan untuk  memperbaiki kebijakan 

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kewenangan dan perananannya, 

termasuk lembaga lain yang tergabung dalam satuan tugas waspada investasi 

illegal.    
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BAB  4. 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu suatu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 

yang mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan 

sengketa bisnis piramid. dan peraturan perundangan yang mengatur tentang 

investasi bisnis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu 

menggambarkan fakta berupa data tentang peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia yang mengatur bisnis investasi.  Kajian menggunakan teori 

sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal, dan teori 

hierarkhi perundang-undangan, dan teori kewenangan, sehingga diharapkan hasil 

penelitian ini akan menghasilkan naskah akademik yang mengadaptasikan model 

konvergensi tanggung jawab hukum dalam sengketa bisnis piramid sebagai upaya 

pembaharuan hukum perjanjian. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library research) 

untuk mengambil data data sekunder. Penelitian ini pun merupakan penelitian 

dogmatis yaitu, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

dilakukan penelitian lapangan untuk mengambil data primer. Data primer 

digunakan sebagai pendukung data sekunder, sehingga penelitian inipun bersifat 

yuridis-empiris. Data – data  yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dilakukan 

pengolahan data yaitu dengan menganalisis data secara yuridis kualitatif, dengan 

cara berfikir secara induktif, deduktif yang akhirnya menghasilkan output 

pembuatan Naskah Akademik  Rancangan Undang-Undang terkait praktik bisnis 

skema piramid, yang meliputi juga didalam pembahasannya pengaturan  tugas dan 

kewenangan OJK  sebagai kordinator Satgas Waspada Investasi, dan instansi 

terkait lainnya sebagai unsur dari keanggotaan Satgas. Terbentuknya Undang-

Undang tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan pencegahan, menangani, 

mengawasi dan menyelesaikan persoalan investasi bisnis skema piramid, sehingga 

outcome yang ingin dicapai adalah adanya pembaharuan hukum  investasi dan 

hukum perjanjian nasional yang responsif. Dengan menggunakan  analisis yuridis 
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kualitatif, yaitu data yang dihasilkan akan dikaji dengan menggunakan teori, asas, 

prisnip dan konsep hukum sebagai pisau analaisis.  

Adapun lokasi penelitian dipilih Bandung dan Jakarta, untuk memudahkan 

kordinasi dengan pihak pengguna (User oriented) yaitu Satgas Waspada Investasi 

Regional 2 Jawa Barat dan OJK Pusat yang berkedudukan di Jakarta. 

 

Diagram fishbone Metode Penelitian             lihat  pada  halaman selanjutnya   
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BAB 5 

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1  Alir Penelitian 
Penelitian Strategi Nasional (institusi) ini merupakan penelitian lanjutan 

tahun ke-1 yang menggunakan skim penelitian produk terapan. Dari penelitian 

tahap pertama ditemukan adanya ketidak efektifan penyelesaian sengketa 

investasi bisnis piramid yang berimbas pada tidak terkendalinya investasi illegal 

yang berskema piramid. Oleh karena itu dibutuhkan model penyelesaian sengketa 

intasi bisnis Skema Piramid. Produk yang dihasilkan dari penelitian tahun ke-1 

berupa model Konvergensi Tanggungjawab hukun yang bermanfaat dan dapat 

dipergunakan dalam penyelesaian sengketa Investasi Bisnis Skema Piramid, 

produk dilengkapi buku ajar sebagai pedomannya. Dari Penelitian tahap pertama 

ditemukan penyebab ketidak-efektifan upaya penanganan dan penyelesaian 

sengketa bisnis piramid ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yaitu, terkait dengan kelemahan dari sistem hukum yang ada di Indonesia, 

yang meliputi (1) Kelemahan dari aspek subtansi hukum. (law substantion); (2) 

Kelemahan dari aspek struktur hukum (law inforcement); (3) Kelemahan dari 

aspek budaya hukum (law culture). Kebutuhan mendasar untuk mengeliminir 

kegiatan bisnis Skema piramid adalah ketentuan yang memiiki kepastian hukum, 

berkeadilan dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kemudian 

menjadi alasan perlu ditindaklanjuti dengan  penelitian tahap ke-2 dengan 

mengambil  skim penelitian Strategis Nasional.  

Dilatar belakangi kondisi tersebut, maka pada penelitian tahun ke-2 

dihasilkan produk berupa draft naskah akademik beserta Rancangan Undang-

Undang Larangan Praktik Skema Piramid. Produk penelitian kedua ini bermafaat 

bagi para penegak hukum untuk melakukan upaya preventif dan represif, dimana 

hukum menjadi alat (law of sosial tool and social engeneering) untuk 

pemberantasan kegiatan Skema Piramid. Draft Naskah akademik dan draft 

Rancangan Undang-Undang tersebut telah mengalami proses pengolahan melalui 

focus group discussion yang melibatkan antara lain, POLDA Jabar, OJK dan 
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Satgas Waspada Investasi Refional 2 Jawa Barat, BKPM dan Dinas Penanaman 

Modal DAN PTSP Kota Bandung, Dinas Hukum dan HAM Jawa Barat, Kurator 

Pengadilan Niaga, Akademisi, dan Biro Bantuan Hukum.   

Berikut akan dijabarkan dalam bentuk laporan secara menyeluruh, baik 

kegiatan penelitian yang dilakukan maupun kegiatan FGD yang menghasilkan 

luaran wajib berupa (1) Naskah Akademik  tentang Larangan Praktik Investasi 

Bisnis Skema Piramid, dan (2) Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik 

Investasi Bisnis Skema Piramid. Luaran tambahannya berupa Jurnal Ilmiah 

Nasional, buku ajar, dan mengupayakan submit artikel jurnal Internasional.  

 

5.2. Objek Penelitian 
Objek yang diteliti adalah produk peraturan perundang-undangan terkait 

penanganan, pengawasan, penyelesaian sengketa bisnis berskema piramid yang 

berpeluang untuk diterapkannya model konvergensi tanggungjawab hukum. pada 

investasi bisnis piramid. Materi yang diteliti yaitu:  

a. Aplikasi model konvergensi tanggungjawab hukum  ke dalam produk 

perundang-udangan terkait investasi bisnis pada umumnya dan skema 

investasi bisnis piramida khususnya, sehingga terwujud tertib hukum 

berinvestasi  

b. Bentuk dan substansi hukum  untuk  mengaplikasikan  model konvergensi  

tanggungjawab hukum ;  

c. Harmonisasi hukum dalam rangka menerapkan model  konvergensi 

tanggungjawab dengan mengsinergikan antara peraturan Undang-Udnang baik 

secara horizontal maupun vertikal, sehingga menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum bagi investor di mana hukum menjadi alat rekayasa sosial 

(law of social eingeering; 

Penelitian Strategi Nasional ini merupakan penelitian terhadap aplikasi 

model konvergensi tanggungjawab hukum. Metode  dilakukan dengan 

menginvetarisasi dan mengklasifikasikan  produk perundang-udangan terkait 

investasi bisnis. Selanjutnya hasil inventarisasi hukum dan klasifikasi hukum 

dijadikan rekomendasi untuk menentukan bentuk dan substansi  hukum yang 
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diperlukan agar produk perundangan-undangan yang dikeluarkan memiliki daya 

kekuatan mengikat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, 

penyelesaian hukum yang tepat, berkeadilan dan responsif.  

Penelitian terhadap sinkronisasi hukum dilakukan antara peraturan 

perundang-undangan baik secara horizontal maupun secara hierarki (vertikal), 

sedangkan penelitian terhadap harmonisasi hukum dilakukan dengan 

menggunakan metode perbandingan hukum terhadap hukum-hukum yang berlaku 

di Indonesia dan hukum yang berkembang secara internasional. Dalam rangka 

pembaharuan hukum penelitian ini dilakukan agar terbentuk hukum sebagai law is 

a social tool (alat) dan hukum sebagai social eingeneering (rekayasa sosial), serta 

pendidikan hukum masyarakat. Selain penelitian sekunder terhadap bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-Undangan, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tertier berupa jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. 

Selanjutnya dilakukan penelitian lapangan untuk dijadikan data pendukung dan 

diadakan Focus Group Discussion yang melibatkan pengguna (user). Hal ini 

dilakukan agar produk yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan dalam 

praktik di masyarakat. 

 

5.3. Hasil Temuan  

a.  Kondisi Eksisting Kegiatan Skema Piramid 
1) Dari hasil penelitian awal tersebut  ditemukan adanya ketidak efektifan 

penyelesaian sengketa investasi bisnis piramid yang berimbas pada tidak 

terkendalinya investasi illegal. 

2) Maraknya investasi illegal dengan skema piramid telah menjadi 

permasalahan yang urgen untuk diatasi sebab telah mengancam  

perekonomian Indonesia maupun negara-negara di dunia. 

3) Penyebaran skema piramid masif, banyak korban, mengarah pada krisis 

ekonomi 

4) Isu Global dan Nasional skema piramid (evolusi bentuk) harus segera 

ditangani secara seksama. Beberapa kasus di luar negeri telah ditangani 

secara serius, antara lain dilakukan oleh pemerintah California Amerika 
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Serikat di Pengadilan “ United States Court For The Southern District Of 

California”  dalam kasus “ plaintiff Talk Fusion, Inc Vs Denny Gray  

(Case No. 15 CV26665 LAB JLB Document 1   Filed 11/26/2015). Kasus 

ini ditengarai oleh tuntutan class action dari masyarakat. . Firtst 

Travel,Abu Tour, Koperasi Pandawa VGMC, (Supreme Court Decree No. 

434 K/PID/2015). The case of Wondermind Ltd. (Case No. 

340/Pid.Sus/2015/PN.JAP) 

5)  Di Indonesia kasus investasi illegal telah banyak merugikan masyarakat 

berdasarkan laporan OJK telah mencatat bahwa, sejak Tahun 2013 hingga 

13 Januari 2017, OJK telah menerima 801 informasi dari masyarakat. Dari 

jumlah tersebut terdapat 484 entitas yang diduga melakukan kegiatan 

investasi illegal. 

6) Satgas Waspada Investasi dari jumlah 484 kasus investasi illegal hanya 

217 yang dapat ditindaklanjuti. Sisanya tidak ditindak lanjuti  karena 

informasi sangat tidak jelas 

7) Adanya ketidak-efektifan penyelesaian sengketa investasi bisnis piramid 

yang berimbas pada tidak terkendalinya investasi illegal 

8) Keseriusan Pemerintah Indonesia menanggapi persoalan investasi illegal  

ditunjukkan dengan dibentuknya  Satgas Waspada Investasi yang 

dikordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa peraturan  peraturan perundang-undangan.  

Namun upaya tersebut tidak cukup efektif, investasi illegal skema piramid 

tetap mengalami peningkatan  dan  perkembangan baik dari pola, jenis,  

bentuk. 

9) Persoalan dalam bisnis piramid ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

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

menimbulkan sengketa bisnis piramid yang berlarut-larut tanpa adanya 

penyelesaian hukum secara adil. 
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b. Kondisi Eksisting: Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait 

Pengaturan Skema Piramid 
Multi Aspek hukum yang terdapat dalam model bisnis skema piramid 

bersinggungan dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. 

Secara ekspilisit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam Pasal 9 

melarang diterapkannya skema piramid dalam memasarkan suatu 

produk/jasa. Namun, sehubungan dengan skema piramid ini dikemas dalam 

berbagai bentuk perjanjian investasi, berbagai wadah badan usaha yang 

dijadikan lembaga untuk menjalankan kegiatan usahanya, maka terkadang 

sulit untuk dikenali di awal kegiatannya. Oleh karena itu, berbagai macam 

peraturan perundang-undang memiliki keterkaitan antara undang-undang 

yang satu dengan undang-undang yang lainnya hanya dapat dikontruksikan 

untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari invetasi bisnis skema 

piramid ini.. Peraturan perUndang-Undang yang terkait dengan substasi 

Materi Larangan Praktik Investasi Skema Piramid  yang masih bersifat 

partial,antara lain 

1. Peraturan Yang Menjadi Payung Hukum 

a. UUD’45 

b. KUH Perdata Buku III tentang Perikatan 

c. KUH Pidana 

d. Asas Hukum 

e. Prinsip-Prinsip Hukum 

f. Nilai-Nilai dan Norma Hukum Yang hidup di Masyarakat 

 

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Sejajar (horizontal) 

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi 

c. Undang-Undang Perbankan No. 10 TAHUN 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan 
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d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman 

Modal 

e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi 

g. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan 

h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan 

i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi  

k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat 

3. Peraturan Organik Yang Lebih Rendah Dari Undang-Undang  

a. Peraturan Mentri Perdagangan Republik  Indonesia. Nomor : 

13/M-Dag/Per/3/2006. Tentang  Ketentuan Dan Tata Cara 

Penerbitan. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa 

Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan 

kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan 

janji keuntungan yang tidak wajar (money game)”. 

c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-

DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 

Surat Izin Usaha Perdagangan 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 

tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang 

Perdagangan 
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e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

f. peraturan pelaksana Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang 

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran 

OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian 

Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 

g. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor:15/KDK.01/2016 tanggal 25 Agustus 2016 

tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan 

Hukum di Bidang Penghimpunan Masyarakat (Satgas Waspada 

Investasi) 

 

5.4. Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa investasi Bisni Skema Piramid   
Kegiatan bisnis Skema Piramid telah dinyatakan dilarang oleh Undang-

Undang No 7 Tahun 2014, namun kelemahan Undang-undang ini ruang lingkup 

pengaturannnya terlalu sempit. Hanya Pasal 9 menyinggung larangan skema 

piramid dipergunakan dalam sistem pemasaran dan distribusi barang. Sementara 

realitasnya, Skema Piramid ini telah mengalami perkembangan baik dari pola 

rekrutmen, bentuk dan wujud dengan konfigurasi yang dimodifikasi dengan 

Skema Ponzi, Multi Level Marketing. Untuk menyamarkan perbuatannya yang 

dilarang, menggunakan nomenklatur berbasis syariah, kemitraan, dan kekeluarga.  

Kerugian masyarakat akibat Skema ini semakin meluas (masiv)  hampir di 

seluruh wilayah Indonesia, dengan kerugian finasial terbesar diperkirakan 10 

trilyun, dan korban terbesar berjumlah 549 Ribu dilakukan oleh Koperasi 

Pandawa dan 700 Ribu oleh Perusahaan Dream for Freedom (Tribunnews; 6 

Januari 2018). Data menunjukan bahwa kegiatan bisnis Skema Piramid telah 

mengalami perkembangan. 

Kasus PT Qurnia Alam Subur Raya (QSAR) adalah contoh 

pertama investasi illegal yang menghebohkan , selanjutnya Kasus VGMC, Kasus 

First Travel, Abu Tour, Wondermind, koperasi Pandawa. Berdasarkan data 
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(kumparan Bisnis, 20 Januari 2018)  Satgas Waspada Investasi  pada tahun 2017 

telah menutup 80 perusahaan investasi illegal. (tribunewa, 8 Agustus 2018). Pada 

pertengahan tahun 2018 Satgas Waspada Investasi Illegal  telah menutup 5 

perusahaan yaitu (1) PT Medussa Multi Business Centre Tour & Travel (MMBC 

Tour & Travel), berlokasi di Jakarta dihentikan karena Sistem keagenan dan 

waralaba tanpa izin; (2) PT Travel Arafah Tamasya Mulia bertempat di 

Balikpapan, memiliki kegiatan usaha travel umrah tanpa izin; (3) PT Bandung 

Eco Sinergi Teknologi (BEST)/ Sinergy World/ Eco Racing bertempat di 

Bandung, Perusahaan ini menjual paket usaha produk Eco Racing (produk untuk 

meningkatkan oktan bahan bakar minyak); (4) LVN Series (produk kecantikan), 

dan (5)  Kopi EcoMaxx secara multi level marketing tanpa izin; (6) PT Duta 

Bisnis School/PT Duta Future International bertempat di Bandung. Usahanya 

menjual edukasi dan penjualan pulsa secara multilevel marketing tanpa izin; (8) 

PT Bes Maestro Waralaba/ Klik & Share / www.klikshare.co.id/ berlokasi di 

Bandung yang menjual jasa periklanan secara multilevel marketing tanpa izin. 

Dampak dari Kegiatan Bisnis Skema Piramid dapat mengarahkan pada (1) 

krisis ekonomi, (2) Menurunnya aliterasi masyarakat terhadap kegiatan kembaga 

keuangan perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan yang resmi. (3) 

rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, akibat tidak terselesaikannya sengketa 

para pihak yang terlibat dalam skema Piramid secara adil, (4) Kelecewaan korban 

atas tidak terkembalikannya dana yang sudah diinvestasikan, akibat tidak 

sinerginya penyelesaian kasus hukum yang diproses di Pengadilan Umum dan 

Pengadilan Niaga, (5)  Korban Penipuan tidak cepat diantisipasi dan ditanggapi, 

akibat kinerja Satgas Waspada Investasi yang dikordinatori OJK (Otoritas Jasa 

Keunagan) masih pada tataran kordinasi dengan 13 anggotanya, pembenahan 

kewenangan, dan berkutat pada pembuatan peraturan OJK.   

Penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat belum ditemukan format 

yang efektif untuk menanggulangi kerugian korban. Dari penelitian ditemukan 

beberapa sumber sengketa yang sarat dengan kompleksitas hubungan hukum dan 

pelanggaran nilai-nilai kemasyarakatan, seperti nilai kekeluarga, komunal, dan 

gotong royong. 
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Sumber sengketa dominan timbul pada saat  dilakukan perekrutan. Nilai 

kekerabatan dan komunal dijadikan alat untuk merekrut sebanyak-banyaknya 

anggota famili atau komunitas dimana dia sendiri ada di dalamnya. Pola 

Kemitraan dan pola syariah dijadikan alat untuk membidik target sasaran 

perekrutan sebanyak-banyaknya. 

Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim didukung pula oleh sistem 

sosial hukum adat berupa niali kekerabatan, komunal dan gotong royong 

dijadikan alat untuk mencapai target sasaran. Namun demikian, penyelesaian 

sengekata dapat dipergunakan nilai-nilai yang ada dalam sistem sosial. Nilai-nilai 

tersebut diibaratkan “ pedang bermata dua (promissory estopel)”. Disatu sisi 

dipakai untuk melukai namun disisi lain dipergunakan sebagai obat untuk 

menyembuhkan nilai-nilai kemasyarakatan yang sudah hancur. Oleh karena itu 

peneyelesaiannya diperlukan pendekatan multi aspek hukum. Secara sederhana 

sumber sengketa tersebut dapat digambarkan pada gambar 5.1 tentang Sumber 

Sengketa Dalam Kegiatan Investasi Bisnis Skema Piramid. Pada Gambar 5.2 

digambarkan tentang Aspek Hukum yang timbul dari Kegiatan Kegiatan Investasi 

Bisnis Skema Piramid. 

Penyelesaian sengketa yang ditawarkan dari hasil penelitian ini berupa 

mediasi penal, yang akan dipetakan dalam gambar 5.3 tentang Upaya 

Penyelesaian Melalui Mediasi Penal. Sumber sengketa akan melahirkan 

tanggungjawab hukum.  Sehubungan  sumber sengketa berdimensi multi aspek 

hukum,  maka diterapkan tanggungjawab konvergensi pada upaya pemulihan 

melalui mediasi Penal dengan alat komunikasi mengandung muatan nilai 

kekeluaragaan dan nilai komunal. 
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Dari gambar 5.1. diperlihatkan tanggungjawab hukum yang timbul secara 

partial meliputi: 

1) Sumber sengketa (dispute.1). Tanggungjawab Offeror akibat pelanggaran 

prinsip Utmost Goodfait. Pelanngaran hakikat itikad baik, sehubungan dalam 

penawaran tidak diungkapkan fakta materil tentang objek yang diperjanjikan. 

Seharusnya Offeror memberikan informasi/keterangan yang banar,  jelas dan 

akurat mengenai objek yang diperjanjikan, kemudian dikomunikasikan secara 

jujur kepada Offeree, sehingga penerimaan tidak karena keterpaksaan. 

2) Sumber Sengketa (dispute.2). Tanggungjawab akibat adanya penyalahgunaan 

keadaan (undue influence). Kesepakatan tidak sah akibat penerimaan 

penawaran yang dipengaruhi oleh keadaan tidak bebas salah satu pihak. 

Faktor paling dominan terjadinya penyalahgunaan dikarenakan keadaan 

financial/ekonomi sehingga menerima penawaran offeror, atau dikarena 

keadaan secara psikis misalnya karena ketergatungan, kepercayaan, hubungan 

atas dan bawahan, hubungan kekerabatan, dan sebagainya. 

3) Sumber sengketa (dispute.3) . Tanggungjawab salah satu pihak (offeror) 

karena objek yang diperjanjikan tidak  riil (kegiatan memutarkan uang/money 

game), atau karena kegiatan bisnis Skema Piramid dilarang oleh Undang-

Undang. 

4) Sumber Sengketa (dispute.4). tanggungjawab akibat melakukan perbuatan 

Melawan hukum. Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum dalam skema 

Piramid, antara lain adanya perbuatan menghimun dana dengan pola skema 

piramid dilarang oleh Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

melanggar Undang-Undang Perbankan karena melakukan kegiatan 

penghimpunan dana, melawan norma kepatutan. Unsur menimbulkan 

kerugian karena investor tidak mendapatkan keuntungan, yang ada menderita 

kerugian karena pembayaran dari peserta dibawahnya untuk membayar 

peserta lebih dahulu.  Perbuatan demikian sering diidiomkan “ robbing from 

peter for pay to Paul” . cenderung dikategorikan sebagai bentuk pencurian. 

Unsur Kesalahan yaitu salah karena  menggunakan skema piramid yang jelas 

sudah dilarang dan menimbulkan kerugian.  
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5) Sumber sengketa (dispute 5). Tanggungjawab akibat perbuatan pidana 

melakukan penipuan atau penggelapan, termasuk di dalamnya dalam 

melakukan perekrutan secara melawan hukum. Hal ini menimbulkan 

tanggungjawab terdekat atas dasar pihak-pihak memberikan informasi 

bohong kepada pihak yang direkrutnya (downline) 

6) Sumber sengketa (dispute 6). Tanggungjawab bagi perusahaan atau organ 

perusahaan karena menggunakan Skema Piramid dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya. 

Tanggungjawab tersebut disatukan (convergent) secara keseluruhan (holistik) 

yang disebut model konvergensi tanggungjawab hukum. Penerapan model ini 

melibatkan aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, aspek hukum ekonomi. 

Aspek hukum Perdata meliputi; tanggungjawab karena penyalahgunaan keadaan 

(undue influence), cacat kesepakatan, tanggungjawab atas objek yang tidak riil 

dan causa yang tidak halal, dan perbuatan melawan hukum.  Aspek Hukum pidana 

meliputi perbuatan penipuan dan penggelapan, atau pencucian uang dan pidana 

korporasi. Aspek hukum ekonomi meliputi; pelanggaran prinsip utmost goodfait, 

pelanggaran hukum perbankan karena menghimpunan dana dari masyarakat tanpa 

ijin, perbuatan melawan hukum dari perusahaan dan  organ perusahaan. Berikut 

akan digambarkan multi aspek hukum dalam sengeketa investasi Bisnis Skema 

Piramid. Lihat pada gambar 5.2.   
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Persoalan sengketa Skema Piramid yang sarat dengan multi aspek hukum 

perlu diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan konvergensi 

tanggungjawab hukum. Hal ini dilakukan agar masyarakat korban Skema Piramid 

rasa keadilannya. Pemenuhan tanggungjawab yang selama ini diberikan hanya 

dilihat dari tanggungjawab pidana, yaitu dengan memenjarakan pelaku. Faktanya 

mempidanakan pelakupun sangat sulit dilakukan sehubungan hanya menerapkan 

delik penipuan dan penggelapan. Sementara dalam faktanya pelaku adalah juga 

korban. Perilaku pelaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal 

dirinya sendiri maupun faktor eksternal yang dipengaruhi oleh pihak lain, antara 

lain cara rekrutmen yang menggunakan nilai-nilai hukum yang hidup di 

masyarakat, kemudian nilai-nilai tersebut menjadi hancur seiring dengan 

hancurnya praktik kegiatan Skema Piramid. 

Penyelesaian secara perdata didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan 

wanprestasi. Sementara sumber sengketa karena pelanggaran prinsip utmost good 

fait, penyalahgunaan keadaan (undue influence),  dan pelanggaran nilai-nilai 

hukum yang hidup di masyarakat (livinglaw) tidak tersentuh. seringkali 

pengadilan putusannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh 

Pengadilan Negeri Depok dalam kasus Koperasi Pandawa, Oleh karena itu upaya 

upaya penyelesaiannya pun harus dilakukan secara  yang komprehensif puala. 

Dari Penelitian tahap ke-2 ini ditemukan penyelesaian melalui media penal yang 

akan dipetakan pada gambar 5.3. 
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BAGAN .7 PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PIRAMID 
MELALUI CONVERGENSI HUKUM 
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Mediasi penal merupakan suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan 

saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara 

langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai 

penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi 

kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan 

bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Dalam skema gambar 5.2  diperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa 

piramid melalui jalur litigasi dan non litigasi. Baik melalui jalur litigasi maupun 

non litigasi penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan model konvergensi 

tanggungjawab hukum. Model tersebut dipergunakan oleh para stakeholder yaitu 

Polisi, Jaksa, Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di pengadilan Niaga dan 

Arbitrase, Satgas Wasoada investasi dan Mediator.  Wadah yang digunakan untuk 

mendapatkan solusi terbaik penyelesaian sengketa yang responsif dan merespon 

korban kerugian finansial dan kerugian immaril, berupa rusaknya tatanan sosial, 

adalah mediasi penal. Melalui  mediasi penal,  aspek  tanggungjawab hukum 

pidana berupa hukuman disinergikan dengan aspek tanggungjawab perdata berupa 

ganti kerugian kepada korban, dan aspek tanggungjawab ekonomi dengan 

menggunakan prinisp indemnitas asset yang disita dari pelaku diperuntukan untuk 

mengembalikan dana yang sudah disetorkan kepada pelaku. Mekanisme 

pengembalian sejumlah dana kepada korban dapat dilakukan melalui 

restrukturisasi hutang. Proses ini dapat dilakukan ketika penyelesaian 

menggunakan mediasi penal, baik di luar pengadilan maupun di dalam 

Pengadilan. Proses penyelesaian di Pengadilan Niaga dalam tahap PKPU 

(Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang), atau pada proses perdamaian yang 

dijalankan oleh kurator merupakan solusi penyelesaian pengembalian kerugian 

korban. Oleh karena itu, ketika menghadapi persoalan sengketa investasi bisnis 

Skema piramd yang diajukan melalui jalur  pengadilan negeri seharusnya 

bersinergi dengan proses penyelesaian di Pengadilan Niaga. Solusi penyelesaian 

dalam kasus Skema Pirmaid yang paling responsif, adalah penyidik (jaksa) 

mengajukan kepailitan pelaku atau badan usaha yang menjadi wadah kegiatan 

Skema Piramid melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya, kewenangan kurator 
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untuk melalukan restrukturisasi hutang dan membuat skema pengembalian dana 

milik korban.  

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 

mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang 

permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi 

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang 

dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para 

pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam 

pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam 

pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga 

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. 

Manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi penal antar lain, para pihak 

mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling 

menguntungkan. Sekalipun mediasi gagal, para pihak belum mencapai 

kesepakatan, namun para pihak telah merasakan manfaatnya. Bertemunya para 

pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak mereka dapat mengklarifikasi 

akar persengketaan dan mempersempit perselisihan antar para pihak yang 

bersengketa. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang 

dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Model utama penyelesaian sengketa 

adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan 

mereka. Mediasi Penal dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif 

murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan 

atau ke lembaga arbitrase. 

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka 

secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga 

mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
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4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 

terhadap proses dan hasilnya. 

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 

6. Mediasi teruji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di 

antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang 

memutuskannya. 

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan berkepanjangam. 

Mengatasi permasalahan pasca dijatuhkannya putusan Pengadilan. Biasanya 

putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter 

pada lembaga arbitrase bersifat memaksa, tidak menyentuh perbaiki dan 

mengembalikan keharmonisan masyarakat, membangun dan membina 

kembali nilai-nilai kemasyarakat. 

 

Berdasarkam hasil temuan dari penelitian produk terapan di tahun 2017 

berupa model konvegensi tanggungjawab hukum dalam upaya penyelesaian 

sengketa investasi bisnis Skema Piramida, selanjutnya dalam penelitian Strategi 

Nasional ditemukan pula (1) sumber sengketa dalam sengketa Skema Piramid, (2) 

adanya multi aspek hukum dalam bisnis Skema Piramida, dan (3) Mediasi penal 

sebagai alternatif upaya penyelesaian investasi bisnis Skema Piramid, maka 

dirumuskan: 

1. Penguatan regulasi atau kebijakan untuk mendukung  terwujudnya tertib 

berinvestasi, mencegah dan meminimalisir berkembangnya skema piramid 

yang marak terjadi dan meresahkan masyarakat dilakukan dengan 

membentuk Undang-Undang tentang larangan praktik investasi Bisnis Skema 

piramid, memperkuat kelembagaan lembaga pengawas dalam hal ini satgas 

Waspada Investasi  yang dikordinatori OJK, dan Satgas Koperasi terhadap  

tugas, fungsi dan peranan, serta  kewenangan dalam mengatasi persoalan 

investasi berskema piramid. 

2. Pembaharuan hukum  dengan   memperluas ruang lingkup pengaturan 

larangan Praktik Investasi Bisnis skema piramid, jangkauan, arah pengaturan 
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dalam Rancangan Undang-Undang. Dengan mengevaluasi ketentuan  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dalam Pasal 9 tentang  ketentuan 

dilarangnya kegiatan pemasaran barang/jasa yang menggunakan skema 

piramid, yang ruang lingkup pengaturannya sempit. Selain itu, mengevaluasi 

peraturan perundang-undang lainnya dengan melakukan sinkronisasi antara 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Khususnya Pasal 46  

dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentag Pencucian Uang.  

3. Selanjutnya direncanakan pada Tahun 2019, perlu dibuat rancangan Naskah 

Akademik dan Rancangan amandement terhadap Buku III KUH Perdata 

sebagai payung hukum (umbrella act)  dari perjanjian dalam rangka 

pembaharuan hukum. Sebab, perjanjian dalam skema piramid menjadi pintu 

masuk dalam kegiatan rekrutmen kepersertaan skema piramid. Undang-

Undang tentang Larang Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid akan menjadi 

lex posteriori lege imperiori terhadap Peraturan perundangan yang ada 

 

5.5. Evaluasi dan Kajian: Harmonisasi Secara Vertikal Dan Horizontal, 

Serta Status Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada. 

 
Kajian peraturan Perundang-Undangan secara vertikal, yaitu kajian Peraturan 

Perundang-Undangan yang ada terhadap  Pancasila dan UUD 1945 yang 

merupakan fondasi bagi kehidupan bernegara untuk seluruh bidang, baik itu 

ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Hal ini mengarahkan bahwa, setiap 

kebijakan agar tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Sila 

ke-2 dan ke-5 menjadi landasan ideal terhadap sistem ekonomi Indonesia.  Segala 

aktivitas yang menunjang pembangunan ekonomi  harus berorientasi pada 

pembangunan yang berkemanusaian, berkeadilan dan beradab, serta bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nilai-nilai Pancasila 

tersebut selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 

mukadimah UUD 1945 bahwa, tujuan negara melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang 
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berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Praktik skema 

Piramid tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Skema Piramid pada akhirnya akan meruntuhkan sistem perekonomian yang 

sudah mapan, inflasi dan krisis ekonomi merupakan dampak dari praktik skema 

Piramid. Hal ini telah dibuktikan di beberapa negara, seperti Tanzania, Albania, 

bahkan Amerika. Oleh karena itu, Undang-Undang baru ini, yang diberi judul 

“Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid” merupakan intrument hukum 

guna mencegah dilanggarkan nilai-nilai Pancasila dan amanah UUD 1945. 

Kajian Peraturan Perundang-Undangan secara horizonal didasarkan pada 

kajian terhadap peraturan perundangan-undangan terkait Larangan Praktik 

Investasi Bisnis Skema Piramid sebagaimana diuraikan pada bagian B pada Bab 

ini tentang Kondisi Existing dan Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan. 

Fokus pertama kajian terhadap kedudukan KUH Perdata yang merupakan lex 

generalis dan menjadi payung hukum (umbrella act) terhadap hukum perjanjian, 

maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum 

menjamin keadilan, kepastian dan ketertiban masyarakat. Kedudukan KUH 

Perdata ini berlaku pula terhadap praktik investasi bisnis skema Piramid, yang 

mana hubungan dalam jaringan piramid tersebut berawal dari hubungan hukum 

yang bersumber dari perjanjian.  

Terdapat kelemahan dari aspek substansi hukum dalam mengatasi 

berkembangnya Skema Piramid. Kelemahan tersebut antara lain ada pada KUH 

Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Keputusan 

Dewan Komisioner OJK No. 15/KDK.01/2016 tentang Satuan Tugas Penanganan 

Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat.  

Kelemahan substansi KUH Perdata yang ada, yaitu tidak memasukan prinsip 

Utmost Good fait (kejujuran yang sempurna) dan ketentuan sahnya penawaran 

dan penerimaan pada tahap pra kesepakatan.  Padahal, dalam sistem hukum 

banyak diterima di hampir seluruh dunia, khusus pada lembaga keuangan, prinsip 

Utmost Good fait ini menjadi pilar perlindungan hukum, keadilan (fairness) dan 

norma kepatutan. Derivatif dari prinsip utmost good fait tersebut adalah 

tanggungjawab terhadap informasi dan komunikasi dari offeror ketika merekrut 
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offeree dalam melakukan melakukan penawaran. Ketentuan penawaran dan 

penerimaan tersebut tidak diatur dalam  KUH Perdata yang menjadi syarat sahnya 

kesepakatan (agreement). 

Kelemahan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menggunakan 

skema piramid dengan membuat rumit dan kompleks hubungan hukum dari 

rekrutment bertingkat dan berjenjang, sehingga menempatkan para offeror yang 

berada pada posisi ganda, yaitu di satu sisi sebagai offeror dan sekaligus juga 

offeree. Hubungan hukum yang kompleks dan posisi ganda offeror ini menjadi 

dasar pengelakan/melepaskan diri dari tanggungjawab hukum. Oleh karena itu, 

perlu adanya pembaharuan hukum terhadap hukum perjanjian Nasional (KUH 

Perdata) dengan mengakomodir prinsip utmost goodfait dan  mengaplikasikan 

model tangungjawab konvergensi ke dalam KUH Perdata pembaharuan. 

Kelemahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

yaitu hanya memuat satu pasal saja, yaitu Pasal 9 yang mengatur tentang larangan 

menggunakan skema piramida dalam pemasaran barang dan jasa tanpa penjelasan 

lebih lanjut apakah yang dimaksud  dengan skema piramid. Disini tampaknya 

pembuat undang-undang tidak tuntas dan setengah hati untuk menertibkan 

investasi illegal.  

Kelemahan dari Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 15/KDK.01/2016 

tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang 

Penghimpunan Dana Masyarakat, sebagai landasan operasional bagi Satgas 

Waspada Investasi hanya bersifat mengikat ke dalam (intern), sementara 

kewenangan mengkordinasikan harus menjakau ke luar (ekstern). Ada 13 anggota  

dari  kementerian/lembaga dibawah kordinasi OJK, yaitu yakni OJK, 

Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, Kejaksaan, 

Kepolisian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia, 

Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Dalam Negeri akan masuk di bidang pencegahan (preventif) 

investasi bisnis illegal Jadi setidak-tidaknya payung hukum yang menaungi 

kedudukan dan kewenangan Satgas Waspada Investasi diberikan oleh Peraturan 
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Pemerintah agar memiliki daya kekuatan mengikat baik ekstern maupun intern. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah ada dalam hierarki peraturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.   

Apabila dilihat dari beberapa peraturan yang berlaku terjadi tarik menarik  

(spanning). Antara lain, dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yang dalam Pasal 46 nya diatur bahwa, hanya perbankan dan lembaga 

keuangan non perbankan yang mendapatkan ijin dapat menghimpun dana dari 

masyarakat. Hal ini berlawanan dengan praktik skema piramid yang mana 

kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin. Sekalipun nama 

dan bentuknya disamarkan namun pada akhirnya kegiatan usahanya mengancam 

aliterasi masyarakat terhadap lembaga keuangan resmi dan akan menjadi praktik 

persaingan curang dengan sasaran penghancuran lembaga keuangan resmi.. Oleh 

karena itu, dalam rancangan undang-undang larangan praktik investasi bisnis 

skema piramid, akan diatur karakteristik dari skema piramid, jenis dan bentuk 

skema piramid, dan bagaimana beroperasinya skema piramid.  Dalam praktiknya 

skema piramid sering bervariasi menggambungkan antara Skema Piramid, Multi 

level marketing (penjualan langsung), dan skema Ponzi. Selain itu, terjadi 

tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa, dilarang melakukan 

pemasaran barang dan jasa yang menggunakan skema piramid, kemudian dalam 

penjelasannya dinyatakan. 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.”. 

Penjelasan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan karakteristik skema 

piramid, sedangan dalam praktiknya skema piramid hampir menyerupai kegiatan 

usaha multi level marketing. Oleh karena itu, kegiatan MLM ini sering didopleng 

oleh skema piramid. Hal ini perlu diatur secara jelas agar tidak terjadi tumpang 

tindih. 
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Apabila melihat dari ketentuan buku III KUH Perdata yang tidak mengatur 

tentang ketentuan penerimaan (offer) dan penerimaan (accept), kondisi ini 

menjadi kesenjangan hukum. Sebab, pada tahap ini sering dilakukan 

penyalahgunaan keadaan (undue influence) oleh offeror dalam merekrut offeree 

untuk menjadi downline dengan iming-iming dan/atau tipu muslihat. Ketentuan 

KUH Perdata memiliki kelemahan karena tidak dapat menjangkau penyelesaian 

permasalahan skema piramid yang awal mulanya terjadi dari hubungan 

kontraktual. Kemudian berlangsung proses dan berkembang menjadi persoalan 

yang sarat dengan aspek hukum. Hanya Pasal 1321 KUH Perdata yang dapat 

dikontruksi untuk menyelesaiakan sengketa penyalahgunaan keadaan secara 

partial. Jika ingin mengyelesaikan secara menyeluruh dari berbagai aspek hukum, 

maka perlu pendekatan konvergensi tanggungjawab hukum.  

Dalam rangka pembaharuan hukum kiranya bukan hanya pembentukan 

Undang-Undang baru tentang Larangan Praktik Investasi Binis Skema Piramid, 

perlu juga pembaharuan Buku III KUH Perdata terutama terkait ketentuan 

perjanjian (contract), mengingat status KUH Perdata adalah lex generalis 

terhadap Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Investasi Binis Skema 

Piramid yang menjadi lex specialisnya.  

Selain itu, Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 15/KDK.01/2016 tentang 

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang 

Penghimpunan Dana Masyarakat sebagai peraturan pelaksana perlu mengadopsi 

dan menyesuaikan dengan Undang-Undang baru tentang Larangan Praktik 

Investasi Binis Skema Piramid ini. Untuk terwujudnya efektivitas hukum, kiranya 

tugas dan kewenangan Satgas ini pun perlu ditingkatkan statusnya dalam bentuk 

minimal Keputusan Presiden sehingga memiliki kekuatan mengikat baik keluar 

maupun ke dalam. 

Terkait dengan aturan pelaksana  yang mengatur tentang Multi Level 

Marketing yaitu, Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor : 

13/M-Dag/Per/3/2006. Tentang  Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan. Surat Izin 

Usaha Penjualan Langsung, dapat diadopsi dan disesuaikan dengan ketentuan 

baru yang mengatur skema piramid, sehingga MLM dapat dibedakan secara jelas 



 

44 
 

2018 Laporan Penelitian Strategis Nasional  

dengan Skema Piramid. demikian pula, MLM tidak dijadikan kedok untuk 

menutupi kegiatan bisnis Skema Piramid yang Illegal dan sangat merugikan 

kepentingan umum. 

Berdasarkan (1) hasil temuan berupa konsisi eksisting kegiatan Skema 

Piramid yang telah berkembang begitu masiv dengan berevolusi dalam bentuk, 

wujud dan pola rekrutmen; (2) Hasil temuan berupa Kondisi peraturan perundang-

undangan terkait Skema Piramid; (3) Hasil kajian penyelesaian sengketa investasi 

Piramid; (4) Evaluasi dan Kajian Terhadap Harmonisasi Secara Vertikal Dan 

Horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka 

berdasarkan hal tersebut  di atas, untuk menemukan solusi pemecahan terhadap 

permasalahan penghapusan kegiatan Skema Piramid di Indonesia, yaitu: 

1. Perlunya penguatan regulasi atau kebijakan untuk mendukung  terwujudnya 

tertib berinvestasi, mencegah dan meminimalisir berkembangnya skema 

piramid yang marak terjadi dan meresahkan masyarakat dilakukan dengan 

membentuk Undang-Undang tentang larangan praktik investasi Bisnis Skema 

piramid, memperkuat kelembagaan lembaga pengawas dalam hal ini satgas 

Waspada Investasi  yang dikordinatori OJK, dan Satgas Koperasi terhadap  

tugas, fungsi dan peranan, serta  kewenangan dalam mengatasi persoalan 

investasi berskema piramid. 

2. Perlunya pembaharuan hukum  dengan   memperluas ruang lingkup 

pengaturan larangan Praktik Investasi Bisnis skema piramid, jangkauan, arah 

pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang. Dengan mengevaluasi 

ketentuan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dalam Pasal 9 tentang  

ketentuan dilarangnya kegiatan pemasaran barang/jasa yang menggunakan 

skema piramid, yang ruang lingkup pengaturannya sempit. Selain itu, 

mengevaluasi peraturan perundang-undang lainnya dengan melakukan 

sinkronisasi antara Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Khususnya Pasal 46  dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentag 

Pencucian Uang.  Selanjutnya, perlu ada pembaharuan hukum terhadap Buku 

III KUH Perdata sebagai payung hukum (umbrella act)  dari perjanjian. 

Perjanjian dalam skema piramid menjadi pintu masuk dalam kegiatan 
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rekrutmen kepersertaan skema piramid. Undang-Undang tentang Larang 

Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid akan menjadi lex posteriori lege 

imperiori terhadap Peraturan perundangan yang ada. 

Produksi dari penelitian ini menghasilkan luaran berupa (1) Draft  Naskah 

Akademik dan (2) Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Undang-

Undang Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid ini. Peoduk ini sangat 

urgen keberadaannya untuk mengatasi permasalahan berkembangnya investasi 

bisnis skema piramid sebagai kejahatan bisnis yang sudah masiv dan merugikan 

masyarakat, mengancam perekonomian nasional, terutama menghambat 

perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan resmi, baik lembaga 

keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.  Diharapkan 

dengan adanya upaya pemberantasan investasi illegal dapat pula menumbuhkan 

literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan.  

Untuk mendapatkan produk hasil penelitian yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnyadan, serta dapat 

dipergunakan oleh pengguna (user), maka produk Draft Naskah akademik dan  

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Investasi Skema 

Piramid telah melalui proses pembahasan dalam kegiatan Focus Group 

Discussion.  

 

5.6. Hasil Kegiatan Focus Group Discussion (FGD).   

a.   Waktu dan Lokasi Kegiatan 
Kegiatan FGD dilaksanakan pada hari Selasa tertanggal 7 Agustus 2018 

dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB bertempat di 

Ruang Eksekutif Kampus Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 

Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.  

b.   Nara Sumber 
Nara sumber yang hadir dari beberapa instansi sebagai yang mewakili 

stakeholder, antara lain: 
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 Nama   Instansi 

 
1. DR Rusman S.H.,M.H  POLDA Jawa Barat 

2. Ery Kurniawan 

S.H.,M.H 

 Kanwil Kementrian Hukum Dan HAM 

3. Imran Nating S.H.,M.H  Kurator-Pengadilan Niaga 

4. Yusuf Syamsudin S.H  Kurator-Pengadilan Niaga 

5 Tjandra Nyata Kusuma  Otoritas Jasa Keuangan Regional II Jawa 

Barat 

6 Rispragi S.H.,M.H  BKPM/PMPTSP 

7 Agus Sudrajat  Dinas (Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) –Kota 

Bandung 

8 Robby   Dinas PMPTSP Propinsi Jawa Barat 

9 Muhammad Qadafi  Dinas Perdagangan Kota Bandung 

10 KM Ibnu Shina 

Zaenuddin, S.H.M.H 

 Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum 

(BBKH) 

11 Ahmad Abdul Gani, Drs, 

S.H.,M.H 

 Pusat Pengkajian Ilmu Hukum 

12 Inna Junaennah, S,H, 

M.H 

 Akademisi-Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran 

13 DR Elli Ruslina, S,H, 

M.H 

 Akademisi- Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan  

14 Tuti Rastuti, S.H.,M.H   Tim Peneliti 

15 Nia Kania Winayati, 

Dra,,S.H.,M.H 

 Tim Peneliti-Naskah Akademik 

16 Utari Dewi Fatimah, 

S.H.,M.H 

 Tim Peneliti 

17 Gandhi Phramacista, 

S.H.,M.H 

 Tim Peneliti 
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Nara Sumber yang tidak hadir Perwakilan Bank Indonesia alasannya, Bank 

Indonesia menyatakan tidak ada hubungannya dengan Bank Indonesia, dan 

kewenangan sudah berada dibawah binaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

a. Hasil Pembahasan Draft Naskah Akademik dan Draft Rancangan 

Undang-Undang tentang Larangan Investasi Bisnis Skema Piramid. 
1) Polda mengapresiasi hadirnya rancangan Undang-undang Larangan 

Skema Piramid yang dapat membantu para penegak hukum 

permasalahan investasi illegal. Rancangan Undang-Undang yang 

dibuat berkedudukan sebagai lex spesialis legi dam lex generalisnya 

perlu ada cantolan payung hukum dari Undang-Undang yang mana 

apakah dari Undang-Undang Penanaman modal. Selain itu untuk 

kebutuhan penegakkan hukum tidak cukup dengan membuat hukum 

formil, sebab seringkali Undang-Undang membingungkan tataran 

pelaksanaan. Diharapkan undang undang yang dibuat harus lebih 

responsif, dan tidak terlalu banyak prosedur. Untuk menangani secara 

langsung ditentukan lebih detail perbuatan yang dilarang, diatur lebih 

jelas tentang penyidik dan kewenangannya, dan disebutkan ciri-ciri 

perbuatan sebagai  extra ordinary. 

2) Satgas hanya untuk koordinasi saja, permendag Tahun 2018 mengatur 

tentang kewenangan pengawasan pada ditingkatkan dari distribusi dan 

perdagangan, OJK hanya mengawasi lembaga keuangan yang 

terdaftar di OJK, dan jika tidak terdaftar tidak bisa menindaklanjuti 

karena keterbatasan aturan. Perlu diatur kewenangan Kementrian 

perdagangan dan perindustrian. OJK hanya mengawasi lembaga 

keuangan yang terdaftar di OJK, dan jika tidak terdaftar tidak dapat 

menindaklanjuti penyelesaian kasus karena keterbatasan aturan. 

3) Perlu ditinjau tentang nomeklatur dan pendefinisian, istilah investasi 

pada Undang-Undang Pasar Modal bersifat positif, adanya kepastian 

hukum dalam pengembalian modal, perlu elaborasinya terkait dengan 

penanaman modal bersifat terbuka, dan penanaman modal bersifat 
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tertutup sebagaimana diatur dalam perpres 4 Tahun 2016 tentang 

Klasifikasi Bidang Usaha.  Diusulkan judul Undang-undang memakai 

nama “ larangan praktik bisnis money game”, untuk memenuhi unsur 

kepastian hukum dan rancangan Undang-Undang haru tercatat dalam 

kemenkumham. 

4) Dalam Draft Rancangan Pasal 15 penggalangan dana sumbernya perlu 

diperjelas. Pada angka pertama tidak ada definisi dan batasan litigasi.  

Perlu diperjelas terkait harmosisasi pada bab 2 asas manfaat dan ruang 

lingkup, isinya belum mencakup tentang larangan praktik bisnis 

secara mandiri, dan sebaiknya tidak  mengambil penormaan yang 

sudah ada dalam undang-undang sebelumnya. Perlu ada perluasan 

makna dari Skema Piramid.  

5) Upaya kepailitan peroranagn atau badan usaha lebih responsif dalam 

penyelesaian ganti rugi dan pengembalian dana nasabah, atau 

masyarakat korban. Realita dimasyarakat yang sering menjadi 

permasalahan (problem) dari proses pidana. Baik dalam proses hukum 

dan putusan peradilan umum tidak ada mekanisme pengembalian uang 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya penyidik mendorong 

penyelesaian melalui upaya kepailitan dan lebih menyerahkan kepada 

kurator untuk pemberesan harta kekayaannya, harapannya ditentukan 

mekanisme penyerahan penyelesaian sengketa. Peradilan umum yang 

menangani kasus pidana, atau kasus perdata bersinergi dengan 

Pengadilan Niaga. Upaya mempailitkan melalui jaksa, berdasarkan 

alasan untuk kepentingan umum, jalan lain adalah likuidasit tetapi 

akhirnya juga akan berujung pada mekanisme kepailitan. 

6) praktik investasi Skema Piramid semakin marak, bukan hanya bicara 

tentang perdata dan pidana saja. Maka peran pemerintah sangat 

terlibat, perlu mengedepankan konsep satjipto bahwa hukum itu harus 

mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan adanya RUU 

memberikan kemanfaatan bagi orang banyak, terkait subjeknya juga 

harus diperjelas. harmonisasi dari UU ini sangat dibutuhkan 
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khususnya UU investasi, dikhawatirkan ada multi tafsir, sebaiknya 

menyingung pua tanggung jawab dari administrasi negara, karena 

adanya keterlibatan negara sangat penting. Selain itu,  sanksi pidana 

ini harus sangat di eliminir, jangan sampai unsur pidana lebih besar, 

dan lebih kepada denda yang dibesarkan. 

7) Pasal 9 tentang larangan praktik investasi piramida, dan sankisnya 

sudah ada di Pasal 105, perlu adanya ketapatan prinsip dan 

harmonisasi. Sebab,  sangat banyak peraturan perundang-undang tidak 

efektif dalam menyelesaikan permasalahan. 

8) harus dikaji bahwa peraturan itu akan memunculkan permasalahan 

lagi atau tidak. Peraturan yang existing ini akan dikemanakan. Terkait 

dengan penormaan, sebaiknya harus ada yang spesifik terkait aturan 

mana yang harus diganti dan diubah. Terkait hak-hak dan fungsi 

penanganannya perlu ditinjau kembali perumusannya, siapa yang 

melakukan apa. 

9) Perlunya edukasi kepada masyarakat terhadap pemahaman investasi, 

sehingga tidak terjerumus pada investasi illegal  

Catatan:  Lebih detail hasil FGD dapat dilihat pada bagian lampiran draft 

Naskah Akademik  dan Draft Rancangan Undang-Undang yang 

terpisah dari laporan ini 

 

5.6. Luaran Penelitian 
Penelitian ini menghasilkan luaran wajib dan luaran tambahan, yaitu: 

a.  Luaran Wajib berupa; (1) Draft Naskah Akademik, (2) Draft Rancangan 

Undang-Undang tentang Larangan Praktik Investasi Skama Piramid, (3) 

Accepted Hak Kakayaan Intelektual. 

b. Luaran tambahan berupa  

1. buku ajar berjudul “Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Bisnis 

Skema Piramid” 

2. submitted artikel jurnal Internasional di Journal Internasional ICT4T 

berjudul “Mediamorfosis Advances Of Investment Promotions To 
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Provide Pyramid Scheme By Applying The Principle Of Utmost Good 

Faith” dan Journal International Sampurasun berjudul “The 

Settlement Of Pyramid Scheme Business Dispute In The 

Empowerment Of Communal And Socio-Cultural Values Perspective”; 

3.  Granted dan terbitnya artikel di Jurnal Litigasi berjudul 

“Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)  Dan Pelanggaran 

Prinsip Utmost Goodfaith  Dalam Praktik Investasi Skema Piramid” 

Berikut tabel 5.1 tentang Luaran Penelitian  
 

NO 
 

Jenis Luaran 
 

Indikator Capaian 
Kategori  Sub Kategori Wajib Tambahan 2017 2018 2019 

 
1 

 
Artikel Ilmiah 
dimuat di Jurnal  

Internasional  √ Submit reviewed granted 
Nasional 
Terakreditasi 

 √ submit Accepted granted 

2 Artikel Ilmiah 
dimuat di 
Prosiding 

Internasional  - - - - 
Nasional  - - - - 

3 Invited Speaker 
Dalam Temu 
Ilmiah 

Internasional  √ - - - 
Nasional  √ draft dilaksana

kan 
√ 

4 Visiting Lecture Internasional   - - - 
 
5 

 
Hak Kekayaan 
Intelektual 

Paten   - - - 
Paten sederhana   - - - 
Hak Cipta  √ 

sertifikat 
HKI 

Terdaftar  Accepted
ISBN. 
978-979-
8793-91-
2 

- 

Merk Dagang   - - - 
Rahasia Dagang   - - - 
Desain Produk 
Industri  

  - - - 

Indikasi Geografis   - - - 
Perlindungan 
Varietas Tanaman 

  - - - 

Perlindungan 
Topografi Sirkuit 
Terpadu 

  - - - 

6 Teknologi Tepat Guna   - -  
7 Model/Purwa rupa/Desain/Karya 

seni/Rekayasa Sosial 
√ 

Kebijakan 
- (Naskah 
akademik 
–RUU) 

 Produk/ 
Penerapan 
Model  

Produk/ 
Penerapan 
- NA 
- RUU 

Naskah 
Akademik 
Amanade
ment KUH 
Perdta 

8 Buku Ajar   √  Sudah 
terbit 

_ 

9 Tingkat Kesipan Teknologi (TKT)   4 5 6 
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BAB 6 
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Penelitian Strategis Nasional yang dilaksanakan tahun 2018 ini ditargetkan  

terbentuknya kebijakan pengawasan, penanganan  dan penyelesaian permasalahan 

sosial akibat berkembangan investasi bisnis skema piramid. Produk penelitian 

akan dituangkan  dalam bentuk (1) draft  naskah akademik tentang “Larangan 

Praktik Investasi Bisnis Skema Piramid”, lengkap dengan Rancangan Undang-

Undangnya. Rancangan Undang-Undang tersebut mengadopsi model konvergensi 

tanggungjawab hukum: (2) Metode Kebijakan pengawasan, penanganan dan 

penyelesaian sengketa terhadap investasi bisnis piramid dengan menggunakan  

pendekatan tanggungjawab  konvergensi;  

Lanjutan dari penelitian Strategi Nasional (institusi) ke skim Penelitian 

Terapan Unggulan Perguruan Tinggi  (PTUPT) di Tahun 2019 sebagai penelitian 

tahun ke-3. Dari Penelitian PTUPT ditargertkan  menghasilkan kaidah dan teori 

yang dituangkan dalam bentuk draft naskah akademik Amandement Buku III 

KUH Perdata , dan  diharapkan menjadi bahan masukan untuk pembaharuan 

hukum  hukum perjanjian modern yang komprehensif dan progresif, serta 

harmoni dengan konvensi internasional Convention International Sales of Good 

(CISG), sehingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan Global. 

Urgensi dari penelitian ini sehubungan KUH Perdata merupakan lex 

generalis dan menjadi payung hukum (umbrella act) terhadap hukum perjanjian, 

maka dalam perkembangannya harus memiliki daya perlindungan hukum 

menjamin keadilan, kepastian, ketertiban masyarakat berinvestasi, dan memiliki 

daya jangkau transaksi bisnis ekonomi global.  

Penelitian Ke-3 tahun 2019,  direncanakan menghasilkan luaran yaitu;  (1) 

draft naskah akademik amandemen Buku III KUH Perdata penerapan Model  

konvergensi  Tanggungjawab hukum dan penerapan Prinsip Utmost Goodfait; (2) 

memastikan accepted Hak Kekayaan Intelektual (hak Cipta); (3) memastikan 

accepted artikel ilmiah Journal Internasional; (4) bertindak sebagai Speaker dalam 

Temu Ilmiah Nasional.  
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BAB. 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Setelah mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatasi persoalan hukum 

terkait adanya gejala sosial investasi bisnis skema Piramid yang 

merusak tatanan ekonomi masyarakat, kemudian mengkaji dan 

mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan terkait investasi 

bisnis skema piramid antara lain Undang-Undang No 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang 

OJK dan Keputusan Dewan Komisioner  Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor:15/KDK.01/2016 tanggal 25 Agustus 2016 

tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum 

di Bidang Penghimpunan Masyarakat (Satgas Waspada Investasi), 

memandang perlu melakukan upaya pembaharuan hukum terhadap 

produk tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Bab 5, 

maka dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Investasi 

Bisnis Skema Piramid urgen diperlukan. Undang-Undang ini 

merupakan penguatan regulasi atau kebijakan. Tahapan proses 

draft pembuatan RUU tentang Larangan Praktik Investasi Bisnis 

Skema Piramid sudah melalui pembuatan draft naskah   akademik 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan telah 

dilakukan pembahasan melalui kegiatan Focus Group Discussion. 

Substansi RUU tersebut meliputi pengaturan larangan praktik 

investasi Bisnis Skema piramid harus dilakukan untuk 

mendukung  terwujudnya tertib berinvestasi, mencegah dan 

meminimalisir berkembangnya skema piramid yang marak terjadi 

dan meresahkan masyarakat.  
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2. Pembaharuan hukum meliputi pembentukan Undang-Undang 

Larangan praktik Investasi Skema Piramid. Peraturan Perundang-

undangan terkait Skema Piramid antara lain Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014, dalam Pasal 9 tentang  ketentuan 

dilarangnya kegiatan pemasaran barang/jasa yang menggunakan 

skema piramid yang ruang lingup sempit, sehingga kurang 

memberikan perlindungan hukum bagi investor khususnya dan 

masyarakat juga negara pada umumnya harus menyesuaikan 

dengan Undang-Undang baru yang akan dibut. Pembentukan 

Undang-Undang ini dilakukan  untuk mendukung kebijakan 

pemerintah terkait dengan penguatan lembaga OJK sebagai 

Kordinator  Satgas Waspada Investasi terhadap  tugas, fungsi dan 

peranan, serta  kewenangan dalam mengatasi persoalan investasi 

berskema piramid.   

 

B. Rekomendasi  

1. Penelitian ini berorientasi pada kebutuhan pengguna (user 

oriented) dan  bermanfaat khususnya bagi legislator dan Satgas 

Waspada Investasi. Naskah akademik Peraturan Pemerintah 

apabila kemudian dituangkan kedalam  Undang-Undng, 

diharapkan  akan memberikan penguatan kepada OJK sebagai 

kordianator Satgas Waspada Investasi sehingga  memiliki 

kekuatan mengikat dalam menjalankan kewenangan dan 

kinerjanya.  

2. Produk yang dihasilkan berupa naskah akademik akan menjadi 

rujukan atau rekomendasi pula untuk pembentukan Undang-

Undang yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara 

khusus oleh Satgas Waspada Investasi  dalam melakukan 

pencegahan (preventif) dan melakukan menangani, mengawasi 

(represif) dan menyelesaikan persoalan investasi bisnis piramid.  
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3. Urgensi (keutamaan) dari penelitian ini dengan luaran berupa 

Naskah Akademik dan materinya direkomendasikan ke dalam 

Undang-Undang Larangan Praktik Investasi Bisnis Skema 

Piramid sangat urgen keberadaannya untuk mengatasi 

permasalahan berkembangnya investasi bisnis skema piramid 

sebagai kejahatan bisnis yang sudah masiv dan merugikan 

masyarakat, mengancam perekonomian nasional, terutama 

menghambat perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan 

resmi, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga 

keuangan non perbankan.  Diharapkan mendapatkan respon dari 

BPHN atau DPR Komisi 7 untuk menindaklanjuti draft RUU 

hasil penelitian ini dengan pembahasan yang lebih 

komprehenship. Diharapkan hadirnya Undang-Undang yang 

mengatur larangan praktik Skema Piramis merupakan upaya 

preventif pemerintah dan mendujung upaya represif 

pemberantasan investasi illegal, dalam rangka menumbuhkan 

literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan.  

 
 

.  
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