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Abstrak

Penulis melakukan penelitian tentang Jual beli saham yang dikaitkan
dengan asas hukum terang dan tunai, dimana dalam hal ini didasari dengan
rencana peralihan saham dalam peseroan antar dua belah pihak, dan dalam proses
peralihan saham tersebut, masih ada potensi pemasalahan yaitu tidak adanya
praktek asas hukum terang dan tunai sehingga ada potensi pihak pembeli dapat
melakukan wanprestasi, sehingga agar pihak penjual tidak kecolongan, maka
dalam hal ini pihak penjual harus ekstra hati-hati dan notaris dalam hal ini
tentunya mempunyai peran yang besar supaya tidak terjadi masalah dalam
peralihan saham tersebut, yaitu dengan cara menerapkan asas hokum terang dan
tunai sehingga jual beli tersebut memang nyata transaksinya dan tidak
menimbulkan permasalah dikemudian hari.

Dalam proses penelitian ini, Penulis memakai cara meneliti normatif,
dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder terbagi atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mana semua bahan hukum tersebut
digunakan oleh Penulis. Cara untuk mencari data yang Penulis pakai adalah salah
satunya wawancara, dimana dalam hal ini dipakai sebagai pendukung dalam
penelitian penulis dan tentunya juga menggunakan studi kepustakaan guna untuk
menjawab rumusan permasalahan.

Hasil penelitian akhir dari penelitian yang dilakukan adalah sebetulnya sah
saja peralihan tersebut dikarenakan memang memenuhi unsur perjanjian dan
dilakukan sesuai dengan prosedur dan solusi dari potensi kasus yang mungkin
terjadi adalah dengan cara menerapkan asas hukum terang dan tunai dalam jual
beli apa saja khususnya dalam hal ini peralihan saham. Selain itu saran untuk
pihak penjual jika memang sudah terjadi permasalahan dimana pihak pembeli
tidak menjalankan kewajibannya maka pihak penjual bisa menyelesaikan secara
musyawarah atau membawa kasus ini ke litigasi menggugat dengan pasal 1321
KUHPerdata ataupun non-litigasi, dan juga dalam hal ini penelitian tersebut
ditinjau dari teori Progresif bahwa Hukum dibuat untuk rakyat agar tercapai suatu
keadilan dan kesejahteraan.
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