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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Negara yang lahir dari filsafat liberal maupun filsafat sosialis tentu

memiliki satu impian yang sama, yaitu untuk mensejahterakan setiap warga yang

lahir, besar dan hidup di Negara tersebut. Begitupun juga sama dengan salah satu

tujuan utama Negara Republik Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945

telah menggapai makna kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : 1

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Salah satu tujuan mulia tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum

dalam arti konteks menjaga ketentraman dan juga kedamaian kehidupan rakyat,

hal yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan setiap pilar

pembangunan ekonomi didalam suatu Negara, dalam hal ini Peneliti akan lebih

fokus membahas mengenai bantuan dari salah satu pilar pembangunan ekonomi,

yakni perusahaan.

1 Sarjanaku “Makna setiap alenia dalam pembukaan UUD 1945” diakses dari
http ://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setiap-alinea-dalam-pembukaan-uud.html pada tanggal 11
Maret 2018 pukul 10.10 WIB
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Pondasi pembangunan ekonomi dalam suatu negara terbagi menjadi tiga

bagian utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Perusahaan yang

mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara

juga mempunyai suatu peranan dan juga mempunyai tanggungan untuk

merealisasikan kesentosaan sosial dan peningkatan mutu dan kualitas masyarakat

yang tinggal di Negara tersebut. Hal ini sebagaimana ternyata dalam Buku

Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial sebagai berikut: 2

“Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja,
setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk perusahaan.”

Kehadiran perusahaan dalam suatu wilayah mempunyai posisi yang sangat

penting dalam memajukan suatu masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut,

begitu pula dengan regional, dan negara. Maka dengan didirikannya suatu badan

usaha di daerah tersebut, maka secara langsung dengan sendirinya akan terbuka

lapangan kerja untuk masyarakat yang tinggal disana, meningkatkan penghasilan

masyarakat, dan tentunya meningkatkan ekonomi secara linear, dan akhirnya

dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat banyak. Namun,

perusahaan tetap harus memperhatikan faktor pelestarian lingkungan hidup, jadi

tidak hanya mencari keuntungan secara semata tanpa memperhatikan kondisi

alam atau dampak dari kegiatan perusahaan di daerah sana. Hal ini yang juga

2 Anonim, ”Rakor & Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai
Alternatif Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur”, Buku Panduan, Halaman 1,  www.csrjatim.org,
diakses tanggal 07 Maret 2011.
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sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Rakor dan Pameran Program

Tanggung Jawab Sosial sebagai berikut : 3

“Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat
dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha
tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single
bottom line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan
aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari tiga
elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).”

Pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dikarenakan

masyarakat yang hidup dikisaran perusahaan pada dasarnya merupakan pihak

yang mendapatkan apresiasi dan juga perhatian sebab perusahaan dan

masyarakat merupakan dua eleman yang mempunyai peran penting dalam

menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Ketut Budiartha yang

memberikan pendapat mengenai hal ini menyatakan sebagai berikut : 4

“Tanggung jawab perusahaan tidak hanya mencari keuntungan dan
meningkatkan kemakmuran pemilik yang lebih menekankan pendekatan
ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah menjaga hubungan yang harmonis
dan selaras dengan kreditor, investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakat
sekitarnya. Keselarasan hubungan ini diharapkan mampu memperpanjang
keberlangsungan usaha perusahaan. Untuk menunjukkan keselarasan
hubungan ini setiap perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan tanggung
jawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.”

Peranan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan dengan menciptakan

ikatan yang harus sejalan dengan pemikiran masyarakat supaya badan usaha

3 Ibid., Halaman 1.
4 Ketut Budiartha, “Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan UndangUndang RI No.
17 Tahun 2000 Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR)”, Buletin Studi Ekonomi, Volume 13
Nomor 2 Tahun 2008, Halaman 211, www.ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 07 Maret 2011
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tetap bisa menjalankan fungsi utama bisnisnya untuk jangka jauh kedepan.

Perusahaan dalam hal ini bukanlah elemen dari luar masyarakat lagi melainkan

perusahaan sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. 5

Perusahaan tentu memiliki badan usaha yang berbeda beda, ada Perseroan

Terbatas (PT), CV, Firma, UD dan sebagainya, dalam skripsi ini, Peneliti akan

lebih fokus ke perusahaan dalam bentu badan hukum, yakni PT, sebagaimana

yang diketahui secara umum, PT adalah suatu badan usaha yang mempunyai

legalitas hukum yang merupakan perkumpulan dari modal modal pemegang

saham, berdiri didasari oleh suatu perjanjian antar pemegang saham, melakukan

suatu kegiatan usaha yang didasari dari modal dasar yang dibagi dalam bentuk

lembar saham dan tentunya telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar

aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan

pelaksanaannya. Pengertian tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka

(1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

PT lahir dan dicipta melalui proses hukum sehingga menurut M. Yahya

Harahap, PT merupakan badan hukum buatan (artificial legal person) yang

membedakannya dengan manusia sebagai legal person yang dilahirkan melalui

5 Hendra Wahyudi, “Penerapan Corporate Social Responsibility berdasarkan Pasal 74 UU 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas di PT. BINA AGUNG DAMAR BUANA PURWOKERTO”
http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Hendra%20Wahyudi%20%28E1A007201%29.pdf
diunduh pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 11.50 WIB
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proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.6

Perseroan sebagai badan hukum yang diciptakan dan dilahirkan melalui prosedur

sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Perseroan sah secara hukum dengan hak

dan kewajiban yang melekat kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT juga bergerak

di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang sudah

tertulis di dalam Anggaran Dasar PT pada Akta Pendirian, tepatnya pada maksud

dan tujuan Perseroan.

Anggaran Dasar perseroan adalah dasar dari sebuah perusahaan,

dikarenakan Anggaran Dasar merupakan arah ataupun acuan bagi pemegang

saham, Direksi maupun Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan

perusahaan, pengelolaan perusahaan dan tentunya pelaksanaan kegiatan usaha

perseroan. Setiap kegiatan perseroan yang dilakukan dibatasi selain oleh

peraturan perundang-undangan namun juga aturan internal yang ditentukan

dalam Anggaran Dasar. Ditentukan bahwa Anggaran Dasar perseroan sekurang-

kurangnya memuat :

1. “Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;

6 M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
53.
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4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap

klasifikasi,hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap

saham;

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan

Dewan Komisaris;

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Perangkat PT dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu Pemegang

Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pemilik saham, Direktur dan

juga Dewan Komisaris punya hak dan kewajibannya masing-masing yang sudah

diatur di dalam Anggaran Dasar perseroan sehingga apabila suatu perseroan

hendak merubah Anggaran Dasarnya maka diperlukan persetujuan dan atau

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapatkan persetujuan dari

RUPS. Hasil RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar diamanatkan oleh

UUPT harus dinyatakan dalam Akta Notaris dengan Bahasa Indonesia.

Perusahaan tidak lepas juga dari yang namanya peralihan saham, yaitu

ketika dalam suatu perusahaan, dimana pemegang saham tidak cocok, tidak bisa

bekerja sama lagi ataupun juga membutuhkan suntikan dana segar sehingga
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terjadilah peralihan saham, dalam peralihan saham khususnya jual beli saham,

pasti ada calon pembeli dan juga calon penjual dan terjadi juga yang namanya

transaksi dimana calon penjual mengalihkan sahamnya dalam perusahaan dan

menerima haknya yaitu uang senilai saham dan calon pembeli menjalankan

kewajibannya dengan cara membayar sesuai dengan nilai saham tersebut.

Pembahasan lebih lanjut untuk jual beli saham, ada proses dan aturan yang harus

dilakukan dan ditaati, baik itu diatur dalam UUPT ataupun yang sudah

ditegaskan didalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti halnya yang diatur dalam

UUPT diantaranya Pasal 56 UUPT, Pasal 57 ayat (1) UUPT dan Pasal 59 UUPT

yang berbunyi :7

Pasal 56 UU PT

1) “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.”

2) “Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya

disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.”

3) “Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari

pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saharn atau daftar khusus

sebagaimana dimaksud dalam Basal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan

memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk

7 Alfin Sulaiman, SH., MH, “Langkah Jika Ingin Menjual Saham Perseroan” diakses di
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c6ffcfb1d18/langkah-jika-ingin-menjual-saham-
perseroan tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.20 WIB
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dicatat dalam daftar Perseroan paling larnbat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal pencatatan pernindahan hak.”

4) “Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan

yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang

belum diberitahukan tersebut.”

5) “Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdag

angkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal.”

Pasal 57 ayat 1 UU PT

1) “Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak

atas saham, yaitu:”

a. “keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan

klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;”

b. “keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ

Perseroan; dan/atau”

c. “keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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Pasal 59 UU PT

1) “Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan

persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara

tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan

hak tersebut;”

2) “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan

organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan

dianggap menyetujui pemindahan hal atas saham tersebut.”

3) “Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan,

pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.”

Prakteknya, jual beli saham dalam perseroan, tidak semua mulus mulus saja,

ada beberapa kasus terjadi dimana ketika sudah menandatangani akta jual beli

saham, rupanya calon pembeli tersebut tidak melaksanakan kewajibannya yaitu

dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai saham yang dibelinya,

apakah merupakan kelalaian notaris ataupun kesepakatan awal calon pembeli

dan penjual, sehingga ketika tanda tangan akta jual beli saham, para pihak

sepakat bahwa transaksi akan dilakukan diluar, untuk langkah awal tanda tangan

akta dulu, sehingga ketika akta sudah di tanda tangani, rupanya muncul suatu
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masalah dimana calon pembeli mempunyai itikad tidak baik, sehingga muncul

lah masalah tersebut. Padahal jika dikaitkan dengan asas hukum terang dan tunai,

maka sudah seharusnya ketika saham beralih kepemilikan atas nama pembeli,

maka disaat itulah pembeli harus membayar sejumlah uang sesuai dengan

nilainya kepada penjual sehingga barulah diistilahkan dengan tunai, artinya

begitu terjadi jual beli dengan dibuktikan dengan adanya akta otentik disertai

dengan pembayaran kontan, maka seketika itu juga peralihan hak terjadi secara

sempurna. 8

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peneliti

memasukkan pasal menurut Peneliti menyinggung mengenai jual beli

berlandasan asas hukum Tunai, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1457 yang berbunyi ;

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan.”

Asas hukum yang yang berlandasan Terang, Peneliti memasukan beberapa

pasal di KUHPerdata guna untuk dijadikan data tambahan, yaitu pasal 1868 dan

juga 1870, sebagai berikut :

Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi ;

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

8Legal Consultant Shietra “Asas Terang dan Tunai dalam Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dalam kaitan hak kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kepastian hukum pemegang lelang
eksekusi” diakses dari http://www.hukum-hukum.com/2015/08/asas-terang-dan-tunai-dalam-
hukum.html pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 23.40 WIB
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di tempat akta itu dibuat. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pasal 1870 KUHPerdata berbunyi ;

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi
orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik
memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di
dalamnya.”

Maraknya ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan masyarakat awam

menyebabkan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan celah calon pembeli,

Ada kemungkinan permasalahan tersebut berpotensi bermasalah dimana rupanya

calon pembeli tidak melakukan kewajibannya dengan membayar saham yang

sudah dibeli, Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk membahas topik tersebut, agar

kedepannya tidak timbul masalah seperti ini, dengan mengangkat judul yaitu

“TINJAUAN HUKUM MENGENAI JUAL BELI SAHAM YANG

DIKAITKAN DENGAN ASAS HUKUM TERANG DAN TUNAI”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakaang yang sudah diberitahu diatas, maka muncul pertanyaan

masalah dari Peneliti sebagai berikut :

a. Apakah sah jika ada pihak yang melakukan transaksi jual beli saham

dihadapan notaris tetapi tidak terlaksananya asas hukum terang dan   tunai ?

b. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh penjual jika saham telah beralih

akan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain

sebagai berikut :

a. Mencari tahu sah atau tidak sahnya suatu peralihan saham jika memang

tidak diterapkannya asas hukum terang dan tunai.

b. Untuk menganalisis solusi yang dapat dilakukan oleh penjual jika saham

telah beralih akan tetapi pembeli belum melaksanakan kewajibannya.

2) Manfaat penelitan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk Akademis, untuk memberikan pengetahuan mengenai

terpenuhinya asas hukum terang dan tunai dalam peralihan saham di

Perseroan.

b. Untuk Masyarakat, untuk memberikan pengetahuan secara luas dan

tentunya data akurat kepada warga Negara tentang tata cara penerapan

peralihan saham dalam perseroan yang baik dan benar

c. Untuk Kantor Hukum, memberikan pendidikan secara luas tentang

penerapan peralihan saham dalam Perseroan terhadap Hukum Perdata

yang dipakai di Indonesia dan tentunya juga pengetahuan tambahan

kepada para ahli hukum dan para pengadil di Indonesia, agar proteksi

hukum bagi semua pihak dapat terjamin.
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