
13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian

a. Pengertian badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 Pasal 1 ayat (3) :

“Ketentuan Umum Pajak Indonesia adalah sekelompok orang dan
atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap”1

b. Berdasarkan Pasal 1 UUPT pengertian Perseroan Terbatas adalah :

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.2”

1 Maxmanroe, “Pengertian Badan Usaha Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenis dan Contohnya”
diakses di https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html tanggal 13 Maret
2018 pukul 13.10 WIB
2Prasetyo Oetomo, “Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas” diakses di
https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-undang-undang-
perseroan-terbatas/ tanggal 13 Maret 2018 pukul 13.20 WIB
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c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT pengertian Direksi adalah :

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab  atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mwakili Perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.3”

d. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUPT pengertian Direksi adalah :

“Bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan
bertanggungjawab “secara kolektif untuk melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa
perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance, Namun
demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam
mengambil keputusan operasional. 4”

e. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UUPT pengertian Direksi adalah :

“Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder),
adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu
atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah
pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam
bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep
pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya
memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan
pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. 5”

f. Jual beli saham dalam perseroan adalah dimana kondisi terjadi

peralihan saham dari satu pihak kepada pihak lain dan pada saat itu

pula, pembeli harus mengalihkan saham dan penjual harus membayar

3 Smart Agribusiness and Food, “Direksi”, diakses di https://www.smart-tbk.com/tentang/tata-kelola-
perusahaan/dewan-direksi/ tanggal 13 Maret 2018 pukul 14.30 WIB
4 http://repository.unpas.ac.id/5658/5/Bab%20II.pdf diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul
15.00 WIB
5 Wikipedia, “Pemegang Saham” diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham tanggal 13
Maret 2018 15.16 WIB
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uang sesuai dengan nilai saham yang dibeli dan juga transaksi jual

beli saham ini harus dibuat dihadapan notaris dengan akta notariil.

g. Terang berarti jual beli tersebut dilakasanakan dihadapan Pejabat

yang berwenang yang tidak hanya bertindak sebagai saksi saja

namun juga dalam kedudukannya sebagai pihak yang menegaskan

bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. 6

h. Tunai berarti harga barang yang dibayar secara penuh. Berdasarkan

aturan yang berlaku, ketika pembayaran dilakukan maka secara

instan harus dilaksanakan penyerahan haknya.

i. Menurut KBBI, Kota adalah :

“Daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang
merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan
masyarakat; daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi
serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di
luar pertanian.7”

j. Kota Batam adalah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau,

yang berbatasan dengan Selat Singapura dibagian utara, Kecamatan

Senayang dibagian selatan, Kecamatan Karimun dan Kabupaten

Moro dibagian barat, Kecamatan Bintan Utara dibagian utara.

6 Urip Santoso, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada, Jakarta, h. 360,
dikutip dari Effendi Perangin, 1989, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta, h. 16.
7 KBBI, “Kota”, https://kbbi.web.id/kota, diakses 09 November 2017.
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2. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

Perusahaan tentu tidak asing lagi bagi masyarakat dalam kehidupan

sehari hari, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sebenarnya

sering berinteraksi dengan perusahaan, baik perusahaan Usaha Kecil

Menengah maupun perusahaan besar. Perusahaan menurut Dalam

Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 1 huruf b, adalah :8

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja
serta berdudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”

Perusahaan menurut pembentuk Undang-Undang adalah visi dan misi

dari perusahaan jelas, tidak terputus-putus, terang-terangan, persekutuan

dari modal-modal, untuk mencari laba dan keuntungan sebesar-besarnya.9

Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan

tersebut termasuk kegiatan ekonomi.

Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa “kegiatan ekonomi pada

intinya adalah mendirikan badan usaha dan menjalankan kegiatan usaha

untuk mencari keuntungan” lebih jelasnya yaitu suatu kegiatan yang

8 Guru Pendidikan, “Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli Beserta Jenis, Unsur Dan Contohnya
Lengkap” diakses dari http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli-
beserta-jenis-unsur-dan-contohnya-lengkap/ pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 13.20 WIB
9 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan,
Jakarta, 1999, halaman 2
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mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus

dilakukan : 10

a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;

b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan ilegal); dan

c. Kegiatan tersebut memiliki tujuan mencari keuntungan sebesar-

besarnya, baik untuk individual atau kelompok.

Inti dari pengertian perusahaan selain mencari keuntungan semata, dan

selain sebagai suatu lembaga, perusahaan tidak lain juga dikategorikan

sebagai suatu perkumpulan yang terstruktur rapi, lahir dan diterima dalam

tata ruang kehidupan masyarakat. Para pengusaha selain mencari

keuntungan juga harus siap untuk mengalami kerugian, jadi setiap dari

tindakan perusahaan, ada resiko yang harus ditanggung. Artinya, sebagai

tujuan bersama dari setiap perusahaan adalah berusaha memperoleh laba

berdasarkan rentabilitas.

1) Jenis-jenis Perusahaan  berdasarkan kepemilikan Modal

Perusahaan dalam tujuannya mencari keuntungan tersebut harus

selalu siap dalam menghadapi risiko rugi. Atas dasar itu pula

perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan juga bisa mengalami

kerugian. Namun hal ini tidak berlaku kepada badan-badan lain yang

10 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 4.
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983,
halaman 20.
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tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba contohnya seperti

yayasan.

Jenis-jenis perusahaan di Indonesia, jika dilihat dari segi

kepemilikan modal, perusahaan dapat digolongkan menjadi dua,

yaitu perusahaan swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

Perusahaan swasta berarti perusahaan yang seluruh sahamnya itu

dipunyai oleh pihak swasta tanpa ada campur tangan dari Pemerintah,

adapun perusahaan swasta juga di bagi menjadi tiga, yaitu :

a) Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta milik warga

Negara Indonesia

b) Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik warga

Negara asing

c) Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan

swasta milik warga Negara Indonesia dan warga Negara asing

Perusahaan swasta ini pada umumnya selalu digolongkan sebagai

suatu bentuk badan usaha yang tujuan utamanya adalah mencari laba

sebesar-besarnya, sehingga letak ukur suatu keberhasilannya juga

dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya

tersebut. Bentuk perusahaan perseorangan yang diakui secara resmi

William Lam,  Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Saham yang  Dikaitkan 
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tidak ada, tetapi dalam prakteknya didalam masyarakat dagang

Indonesia, ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima

masyarakat, yaitu Usaha Dagang (UD) , bentuk perusahaan ini bukan

badan hukum namun lebih ke badan usaha yang sederhana saja dan

pastinya juga termasuk ke dalam lingkungan Usaha Dagang dibentuk

dalam peraturan hukum perdata dan menjalankan usaha, sehingga

dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.

Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer

(Commanditaire Vennootshaap yang disingkat CV) adalah salah satu

contoh perusahaan persekutuan yang tidak mendapatkan pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sehingga hanya dikategorikan sebagai badan usaha saja. perusahaan

tersebut berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan

dimiliki oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun

2003 Pengertian BUMN adalah :

“Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem

perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan

koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian

indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna

William Lam,  Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Saham yang  Dikaitkan 
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mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai

sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan,

manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan

perdagangan serta kontruksi. 11

Filosofi terbentuknya BUMN adalah dikarenakan didasari oleh

bunyi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan

(3) :

“Cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sistem perekonomian nasional, BUMN turut serta juga dalam

memproduksi barang dan/atau jasa yang primier dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tinggal

di Negera tersebut. BUMN memegang peran yang penting dalam

perekonomian Indonesia, dikarenakan dianggap sebagai perintis

dalam kelompok-kelompok usaha yang belum begitu diminati oleh

badan usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai

pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta

besar, dan pastinya BUMN juga sebagai jembatan untuk para

kelompok ekonomi Usaha Kecil Menengah. BUMN juga merupakan

11 Arikelsiana, “Pengertian, Fungsi, dan Bentuk-Bentuk BUMN” diakses di
http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-bumn-fungsi-bentuk-bentuk-bumn.html tanggal 20
Maret 2018 pukul 16.10 WIB
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salah satu sumber penerimaan negara yang linear dalam bentuk

berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

3. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1) Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dilihat berdasarkan UUPT memiliki definisi

sebagai :

“Badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan
berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya. 12”

Istilah perseroan pada perseroan terbatas merujuk pada cara

penentukan modal pada badan itu sendiri, yang tercakup dari saham-

saham dan istilah terbatas lebih ke memperlihatkan adanya batasan

tanggung jawab para pemegang saham yang dimiliki, yaitu hanya

sebatas dari jumlah lembar saham yang dimilikinya saja, jadi selain

dari saham yang dimiliki, pemegang saham tidak wajib untuk

menanggungnya. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bernama

"Naamloze Vennootschap" atau disingkat NV13. Namun sebenarnya

tidak ada dasar yang melandasi berubahnya sebutan "Naamloze

12 Legal Akses, “Pengertian Perseroan Terbatas” diakses di http://www.legalakses.com/pengertian-
perseroan-terbatas/ tanggal 21 Maret 2018 pukul 13.00 WIB
13 M.Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21
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Vennootschap" dengan sebutan PT, namun dikarenakan norma

kebiasaan dalam masyarakat, maka kata kata PT tersebut telah

menjadi baku dan dipakai dalam masyarakat. a

Perkembangan pengaturan mengenai PT, maka harus dilihat dari

historinya dimana berada pada titik stagnan sejak KUHD

diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848 berdasarkan asas

konkordansi/concordantiebeginsel. Pergantian pertama terhadap

penggolongan mengenai PT baru ada pada Tahun 1995 dengan

diresmikan dan dipraktekannnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1995 tentang PT, dan dimana 12 (dua belas) tahun kemudian

Pemerintah merevisi Undang-Undang sebelumnya dan menambah

beberapa pasal dan diresmikan lah UUPT untuk menggantikan

undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan

peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan

karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas

ekonomi yang cenderung cair dan dinami.14

14 Tri Budiyono, “Hukum Perusahaan”, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12
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2) Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat-syarat yang harus dipenuhi andai ingin membangun suatu

Perseroan terbatas dimana sudah diatur didalam UUPT. Syarat-syarat

tersebut adalah sebagai berikut : 15

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT :

“Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih, ketentuan
minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh
Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai
badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu,
Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang
saham.”

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT :

“Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu
perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus
berbahasa Indonesia. Perjanjian merupakan suatu akta pendirian
yang sekaligus memuat anggaran d dasar yang telah disepakati.”

c. Modal Dasar

Menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT :

“Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh)
juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri
dalam suatu UUPT Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh
melebihi ketentuan ini.”

15 Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005, hlm. 43-44
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d. Pembagian persentase saham ketika PT berdiri

Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT :

“Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada
saat perseroan didirikan. Ketentuan pasal ini merupakan wujud
pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian
pendirian perseroan.”

Saham dalam suatu perusahaan muncul sejak Akta Pendirian

Perseroan Terbatas di tandatangani, dan didaftarkan di Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalam

Anggaran Dasar PT, dituliskan mengenai modal perusahaan di Pasal

4 ayat (1) dan (2), berikutnya pembagian saham tersebut dijabarkan di

dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 20. Saham tersebut adalah

satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang

mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.

3) Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai karasteristik yang digolongkan

menjadi dua bagian yaitu : 16

a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan

16 Soedjono Dirjosisworo, “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di
Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 49.
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b. Pemegang saham tidak berkewajiban untuk membayar atas

kerugian perseroan melebihi dari nilai saham yang telah

diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

4) Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi

menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan

tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini, yaitu :

a. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka bebas untuk

masyarakat yang mempunyai arti bahwa masyarakat bebas dan

dapat berpartisipasi dengan membeli satu atau lebih surat saham

lazimnya tidak tertulis atas nama17

b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah satu kategori dimana tidak semua orang

bisa membeli satu atau beberapa saham ataupun menyuntik dana

ke dalam perusahaan tersebut. Salah satu syarat agar dapat

dikatakan perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya

seluruhnya dikeluarkan atas nama PT dan juga biasanya di dalam

akta pendirian dimuat ketentuannya yang mengatur pihak mana

17 C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, “Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia”, Jakarta,
2013, hlm.84
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yang diperbolehkan untuk menyuntik dana ataupun membeli

saham, yang dalam hal ini biasanya adalah keluarga.18

4. Tinjauan Umum tentang Saham

Sumber dana dari Perusahaan tentu karena adanya suntikan dana dari

para investor. Sebagai bukti bahwa investor telah menanamkan modal

didalam perusahaan, maka perusahaan secara inisiatif mengeluarkan

tanda bukti pemilik saham yang diserahkan kepada investor. Dalam hal

ini Pemegang saham dianggap sebagai Pemilik dikarenakan mereka

merupakan merupakan pihak yang mempunyai saham. Saham adalah

tanda penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan usaha

pada sebuah perusahaan.

Saham merupakan bukti kepemilikan modal didalam perusahaan, tentu

saham bisa dipindah tangankan, ketika saham dialihkan ke pihak lain,

harus ada nilai yang tentunya dibayarkan. Nilai saham tersebut didasari

dari beberapa faktor tentunya :

a. Harapan investor terhadap tingkat pendapatan deviden dimasa yang

akan datang, apabila pendapatan dan deviden stabil maka harga

saham akan stabil juga, sebaliknya jika tingkat pendapatan dan

deviden berfuktuasi karena masalah internal maupun eksternal, maka

harga saham tersebut juga akan berfluktuasi juga

18 Ibid, Hal 83.
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b. Tingkat pendapatan perusahaan juga memegang kendali, apabila

tingkat pendapatan perusahaan besar, maka secara tidak langsung

akan mempengaruhi nilai saham juga, akan bergerak secara linier,

karena para investor tentunya akan bersikap optimis

Pemegang saham juga dikategorikan menjadi dua hal, yaitu

kepemilikan saham dalam kondisi dimana sebagai minoritas sahamnya

atau memang dalam hal ini bisa menjadi pemegang saham mayoritas

sekaligus sebagai penggagas dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah

macam-macam saham yang dibagi menjadi tiga berdasarkan karakternya

masing-masing, :19

1) Jenis Saham dari Segi Kemampuan dalam Hak Tagih atau Klaim

a. Saham Biasa

Dalam kategori saham ini memiliki keunikan, yakni pemilik

saham mempunyai wewenang unutk menuntut atas kepemilikan

pada semua keuntungan dan juga laba yang dimilikinya dalam

suatu badan hukum. Namun walaupun begitu, pemilik atau

pemegang saham jenis ini hanya memiliki kewajiban yang

terbatas. Keuntungannya adalah apabila perusahaan bangkrut,

maka pemegang saham tersebut hanya menanggung sebatas dari

total nilai saham yang dimiliki saja.

19 Cermati, “Jenis-Jenis Saham yang Wajib Diketahui Investor Pemula” diakses di
https://www.cermati.com/artikel/jenis-jenis-saham-yang-wajib-diketahui-investor-pemula tanggal 16
April 2018 pukul 15.50 WIB
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b. Saham Preferen

Saham ini merupakan kumpulan dari obligasi dan saham biasa.

Prakteknya, sebagian dari penanam modal biasanya memilih

saham tersebut dikarenakan bisa mendapatkan penghasilan secara

tetap, contohnya seperti keuntungan dalam obligasi. Secara umum,

idiosinkrasi saham preferen sama dengan karasteristik saham

biasa yang bisa mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan

tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham

tersebut, dan membayar dividen. Pemegang saham dlaam hal ini

juga bisa menuntut untuk pengambilan laba dan aktiva

sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku dari saham,

dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible)

dengan saham biasa. Hal ini yang membuat saham ini mirip

dengan obligasi dan banyak diminati investor.

2) Jenis Saham dari Segi Cara Peralihannya

a. Saham atas tunjuk

Saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, hal ini bertujuan

agar pemilik dari saham yang sebetulnya mudah untuk menjual

saham dari satu investor satu ke investor lainnya ketika memang

dibutuhkan. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan

tujuan memang untuk diperjualbelikan. Hanya saja

kekurangannya, siapa pemilik dari saham tersebut, pihak tersebut
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lah yang dinaggap sah terhadap saham tersebut dan juga berhak

untuk ikut hadir dalam RUPS jadi biasanya dalam praktek, para

pemegang saham ada membuat kesepakatan internal mengenai

kepemilikan saham.

b. Saham atas nama

Bertolak belakang dengan saham tunjuk, tentu dalam definisi

saham ini, nama pemegang saham terdaftar secara sah sehingga

ketika ingin mengalihkan saham, maka pemegang saham tertulis

jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya

pun juga harus melalui prosedur tertentu.

5. Tinjauan Umum tentang Perikatan dan Perjanjian

1) Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan adalah suatu persendian hukum antara dua pihak,

berdasarkan dimana para pihak yang bertanggung jawab untuk

memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu perihal di

mana satu pihak berkomitmen kepada pihak lain atau di mana para

pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 20

Hubungan antara periikatan dan perjanjin adalah bahwasanya

perjanjian itu sendiri dasar dari suatu perikatan. Dapat dibilang

perjanjian adalah akar dari perikatan, di sampingnya sumber-sumber

20 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), cet. 12, hal. 1
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lain. Suatu perjanjian dilandasi dasar pengesahan, karena para pihak

tersebut berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan

bahwa perjanjian dan persetujuan memiliki makna yang sama.

Namun khususnya untuk perikatan kontrak , sifatnya lebih sempit

karena mengarah kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.21

Perikatan yang lahir dari perjanjian, yang memang secara

beritikad baik ingin dijalankan oleh para pihak yang membuat suatu

perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang,

diadakan oleh Undang-Undang itu sifantnya di luar kehendak para

pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu

perjanjian, maka secara hukum berlaku suatu perikatan hukum. 22

Perjanjian menganut struktur secara bebas. Artinya macam-

macam hak atas benda adalah terpatok dan aturan-aturan yang

mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan

hukum perjanjian sifatnya menggambarkan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk membuat kesepakatan yang berisi

apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) UUPT :23

21 Ibid
22 Ibid., Hal 3
23 Ibid., Hal 13
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“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya”24

Menurut asas konsensualisme, perjanjian dalam hal ini dianggap

ada sejak para pihak telah memperoleh kata sepakat dan para pihak

setuju mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek

perjanjian. Sepakat adalah suatu kesepahaman dan kehendak antara

para pihak. Jadi apa yang diinginkan oleh satu pihak juga disetujui

oleh pihak lainnya, begitu pula sebaliknya, walaupun tidak sesuai

secara pasti akhir dari tujuannya tetapi secara mutualisme, tujuan

para pihak tersebut bertemu satu sama lain.25

Arti konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan

perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik

tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah

dianggap valid bila para pihak sudah sepakat tentang hal-hal yang

pokok dan tidaklah diperlukan formalitas. Adakalanya Undang-

Undang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian

diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian

“perdamaian”) ataupun dengan menghadap pihak berwenang

contohnya saja Notaris, tetapi hal demikian itu merupakan suatu

pengecualian. Yang biasanya terjadi adalah perjanjian itu sudah

24 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 332
25 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), cet. 12, hal. 26
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dianggap mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai

hal-hal pokok dari perjanjian itu. Oleh karena itu dalam Pasal 1320

KUHPerdata tidak disebutkan bahwa suatu perjanjian harus tertulis,

maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu perjanjian sudah dianggap

resmi, maka sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang

pokok dari perjanjian itu.26

Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan

dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

hukum.” Dalam teori baru tersebut tidak hanya semata-mata melihat

perjanjian, tetapi juga harus dilihat kegiatan sebelumnya atau yang

mendahuluinya. 27 Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian,

menurut teori baru, yaitu :

a) Tahap Pra-Contractual, yaitu tahap terjadinya penawaran dan

penerimaan

b) Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan

kehendak antara para pihak

c) Tahap Post-Contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

26 Ibid., Hal 15
27 Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu), Sinar
Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Salim HS I ) h. 15-16
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2) Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian dikenal asas-asas yang krusial yang

merupakan permulaan keinginan dari para pihak dalam mencapai

suatu tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut :28

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Keinginan para pihak yang direalisasikan kedalam suatu

perjanjian adalah sebuah dasar mengikatnya suatu perjanjian,

kehendak dapat dituangkan dalam beberapa cara baik lisan

maupun tertulis dan sifatnya tentu para pihak terikat dengan

segala akibat hukumnya. 29 Asas kebebasan berkontrak dapat

ditelusuri dari penjelasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang

berbunyi:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”30

Perjanjian bisa tentang apa saja, jadi dalam hal ini Undang-

Undang memberikan kebebasan kepada masyarakat, dengan

syarat bahwa perjanjian tersebut tidak bersinggungan dengan

peraturan Perundang-Undangan, dan ketertiban umum.

Penjelasan mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian

28 Sudut Hukum, “Asas-asas Perjanjian” diakses  di https://www.suduthukum.com/2017/09/asas-asas-
perjanjian.html pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 13.33 WIB
29 Suharnoko, Hukum Perjanjian (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3.
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Alumni : Bandung, 1998), hlm.226
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tersebut tertera dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang

menyatakan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga
dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian,
yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.”31

b) Asas konsensualisme

Pengertian asas konsensualisme dapat dilihat di Pasal 1320

ayat (1) KUHPerdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian

adalah adanya kata sepakat dari para pihak. Dimana dalam

penjelasan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata adalah sebagai

berikut :

“Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan
hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa
kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.32”

c) Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas

kepastian hukum, tentu juga ada kaitannya kosekuensi perjanjian.

Asas tersebut merupakan asas bahwasanya pihak lain tidak boleh

intervensi terhadap isi dari kontrak yang dibuat oleh para pihak

31 Notaris Nurul Muslimah Kurniati, SH, “Asas Kebebasan Berkontrak” diakses di
http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.co.id/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html tanggal
25 Maret 2018 pukul 13.40 WIB
32 Hukum Hukum, “Asas-asas Perjanjian” diakses di http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-
perjanjian.html tanggal 25 Maret 2018 pukul 14.20 WIB
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dan pihak lain tersebut harus menghormati isi dari kontrak

sebagaimana layaknya undang-undang. Asas pacta sunt servanda

didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang

menegaskan :

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang.” 33

d) Asas iktikad baik

Pengertian dengan asas iktikad baik diatur dalam  Pasal 1338

ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi :

“perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, harus

menjalankan apa yang disepakati dan dituangkan didalam kontrak

berdasarkan itikad baik, kepercayaan dan keyakinan yang teguh

para pihak.

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua rupa, yakni iktikad baik

nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah ketika

menilai suatu pihak dari segi sikap dan tingkah laku yang nyata.

Sedangkan iktikad mutlak, penafsriannya itu terletak pada akal

sehat dan keseimbangannya, dibuat dengan ukuran yang objektif

untuk menilai keadaan dan tentunya bersifat netral menurut

norma-norma yang objektif.

33 Hukum Hukum, “Asas-asas Perjanjian” diakses di http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-
perjanjian.html tanggal 25 Maret 2018 pukul 14.25 WIB
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3) Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang secara hukum telah

memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang.  Adapun

jika dilihat di Pasal 1320 KUHPerdata, maka agar suatu perjanjian

dikatakan sah, ada 4 syarat yang harus dipenuhi :

a. “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;”

b. “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;”

c. “Suatu pokok persoalan tertentu;”

d. “Suatu sebab yang halal.”

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah

perjanjian adalah :34

a) Kata Sepakat

“Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan

atau consensus antara pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal

1320 ayat (1) KUHPerdata. Dengan sepakat atau juga dinamakan

perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan

perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang

pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki

oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

34Hukum Hukum, “Syarat sah Perjanjian” diakses di http://www.negarahukum.com/hukum/syarat-
sahnya-perjanjian.html#_ftn2 tanggal 03 April 2018 pukul 14.00 WIB
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Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik;

penjual menginginkan sejumlah uang, sedang pembeli

menginginkan barang dari penjual. Ada lima cara terjadinya

persesuaian kehendak yaitu dengan : 35”

a. “Bahasa yang sempurna dan tertulis;”

b. “Bahasa yang sempurna secara lisan;”

c. “Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak

lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang

menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi

dimengerti oleh pihak lawannya;”

d. “Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;”

e. “Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak

lawan”

Suatu perikatan terkadang sudah terjadi kesepahaman antar dua

belah pihak, namun tetap saja terdapat potensi tidak

terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu kesepakatan, sehingga

akibat dari itu diminta untuk dibatalkan salah satu pihak yang

dimenanggap dicurangi dalam surat kesepakatan tersebut.

Adapun penyeban cacat tersebut muncul yaitu kesalahan,

tekanan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan

35 Salim H.S., Hukum Kontrak, sinar grafika,sinar grafika, 2004, hal.33.
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b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan kapasitas subjek hukum untuk

melakukan perbuatan hukum. Jika subjek hukum dianggap cakap

berarti pihak tersebut mempunyai wewenang untuk bertindak atas

hak dan tanggung jawab dalam kegiatan hukum.

Suatu perbuatan hukum tentu orang tersebut haruslah orang-

orang yang cakap dan mempunyai wewenang dalam melakukan

kegaitan hukum, sebagaimana yang sudah diatur didalam

Undang-Undang. Untuk menentukan seorang cakap atau tidak

pada dasarnya dilihat dari segi umur, apabila seseorang belum

belum berumur 21 Tahun,maka secara hukum ia tidak cakap

dalam melakukan perbuatan hukum, ada pengecualian  apabila

pihak tersebut telah mendapatkan istri sebelum cukup 21 tahun.

Demikian pula sebaliknya, maka setiap yang telah berusia 21

tahun dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum kecuali

karena suatu hal pihak tersebut dianggap  perlu penggampu,

seperti  dungu, pemboros, gelap mata dan juga sakit ingatan.

Melihat dari sudut dan rasa keadilan, tentu dapat disimpulkan

bahwa orang ketika membuat dan terikat dalam suatu perjanjian,

maka secara kemampuan mempunyai potensi dan komitmen

dalam mengerjakan segala prestasi yang disepakatinya dengan

rasa tanggung jawab yang dipikulnya. Dilihat dari sudut

William Lam,  Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Saham yang  Dikaitkan 
dengan Asas Hukum Terang dan Tunai, UIB Repository©2018



39

Universitas Internasional Batam

ketertiban hukum, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang telah

membuat sebuah perjanjian, maka seorang tersebut telah

mempertaruhkan kekayaannya, maka dari itu, pihak tersebut

tersebut haruslah orang yang berhak terhadap harta kekayaannya

dan tentunya bersungguh-sungguh agar tidak rugi.36

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Objek perjanjian adalah sebagimana yang diketahui tentu

adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang telah disepakati dan

menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah

pihak. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri dari

perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi itu terdiri atas :

a. “Menyerahkan sesuatu/ memberikan sesuatu;”

b. “Berbuat sesuatu; dan”

c. “Tidak berbuat sesuatu”

Menurut Ahmadi Miru, :

“ketiga pembagian prestasi tersebut bukanlah merupakan
bahagian dari bentuk prestasi, melainkan cara melakukannya.”

Hal tersebut sudah terdengar jelas dan masuk akal, karena

memberikan, berbuat dan tidak berbuat merupakan pola, cara

sehingga akhirnya tanggung jawab tersebut bisa dilaksanakan

secara penuh, lebih tepatnya bentuk prestasi yang berupa barang

36 Subekti,Hukum perjanjian, intermasa, jakarta,  2003b, hal. 18
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maupun jasa. Sedangkan untuk suatu hal tertentu yang tidak

berbuat sesuatu, sebetulnya harus dijelaskan lagi lebih rinci

didalam kontrak, contohnya seperti berjanji ketika nantinya

rumah betertangga, diharapkan untuk tidak saling membuat pagar

pembatas.37

d) Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdata tidak merincikan secara pasti

mengenai definisi klausul yang halal, hanya di dalam Pasal 1337

KUHPerdata disinggung klausul yang terlarang. Alasan mengapa

klausul tersebut dilarang karena bertentangan ataupun melanggar

peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Subekti, :

“Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus
ada oorzaak atau causa. Secara letterlijk, oorzaak atau causa
berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan
dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki
oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat
(3) dan (4) tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi
hukum.38”

Mengenai syarat yang pertama dan kedua Pasal 1320

KUHPerdata, berikut penjelasannya :

“Syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang
menjadi subjek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi,

37 Ahmadi Miru, hukum kontrak, rajawali pers, jakarta,, hal. 68
38 Subekti, Opcit., 2003b, Hal. 21
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maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar
perjanjian tersebut dibatalkan.”

Syarat yang ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata :

“Syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek
perjanjian, jika syarat objek tidak dipenuhi, maka
perjanjiannya batal demi hukum (null and void), artinya secara
yuridis sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian
dan/atau pernah ada suatu perikatan dan Hakim berkuasa atas
jabatannya untuk mengucapkan pembatalannya meskipun
tidak diminta oleh salah satu pihak.39”

4) Akibat hukum perjanjian yang sah

Menurut Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah :

“segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun
akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian
tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.”

Pembuatan perjanjian pada dasarnya merupakan sebuah kasus

hukum karena pembuatan perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang

sudah cakap dalam berbuat hukum, yang dalam hal ini adalah

manusia ataupun badan hukum yang dapat menimbulkan akibat

hukum. Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian sah

diatur dalam pasal-pasal KUHPerdata yaitu :40

39 http://digilib.unila.ac.id/11496/3/BAB%20II.pdf diunduh pada tanggal 03 April 2018 pukul 14.20
WIB
40 http://digilib.unila.ac.id/11496/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 03 April 2018 15.43 WIB
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a. Pasal 1338 KUHPerdata :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang
dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan
itikad baik,”

b. Pasal 1339 KUHPerdata :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan dan undang-undang,”

c. Pasal 1340 KUHPerdata :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan
manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam
Pasal 1317 KUHPerdata)”

d. Pasal 1341 KUHPerdata :

“Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala
perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang
berpiutang, asalkan dapat dibuktikan”

Berdasarkan ketentuan kemufakatan mereka saling disepakati, ada

juga hal-hal yang menjadi faktor sehingga munculnya potensi yang

memicu cacat pada kesepakatan sebagaimana yang tertulis dalam

Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”
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Dilihat dari ketentuan diatas, maka suatu perikatan dianggap tidak

melengkapi syarat kesepakatan apabila ada elemen-elemen seperti

berikut :

a. Kekhilafan

Kekhilafan dapat ditujukan menjadi dua kategori, yaitu

mengenai manusia ataupun suatu materi, para pihak yang

melakukan perikatan. Kekhilafan dengan aktegori orang,

contohnya seperti seorang pengusaha yang mengundang seorang

penyanyi terkenal untuk dating mengisi acara kantor rupanya

orang yang datang bukan orang yang diharapkan oleh direktur,

tetapi hanya secara kebetulan mreka mempunyai nama yang

sama. 41”

b. Paksaan

Menurut Subekti ;

“paksaan yang dimaksud adalah paksaan rohani atau paksaan
jiwa (psysicis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Paksaan terjadi
apabila pihak yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain selain
menyetujui persetujuan itu dan paksaan itu mungkin saja
dilakukan oleh pihak ketiga.42”

c. Penipuan

Penipuan mempunyai definisi bahwa suatu pihak secara

sadar berniat dan telah melakukan kecurangan dan tipu muslihat

41 Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 135
42 Ibid. Hal, 23
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sehingga pihak lainnya menandatangani kontrak tersebut, dan

pastinya pihak lainnya tersebut ini akan merugi diakrenakan

termakan oleh tipu muslihat yang dari pihak yang tidak

mempunyai itikad baik.43

d. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Mengetahui apa yang didefinisakan dengan cakap untuk

melakukan sebuah perikatan maka ditinjau dari Pasal 1329

KUHPerdata adalah :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan,

jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak cakap untuk

membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata

adalah tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a) “Orang-orang yang belum dewasa;”

b) “Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;”

c) “Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan

oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang

kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat

perjanjian-perjanjian tertentu.”

43 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, hlm. 38
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6. Tinjauan Umum tentang Perbuatan melawan Hukum

1) Pengertian Perbuatan melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak

berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang

lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana

ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak

memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. 44

Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam

Pasal 1365 KUHPerdata, pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang

melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu,

jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar

kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur

pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan

melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak

berbuat, .Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan

dengan melanggar hukum adalah :45

44 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, Bandung, 1982, h. 7
45 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170.
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a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi dan hak absolut;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan

seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan

tumbuh dalam masyarakat;

d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam

masyarakat.

2) Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan

melawan hukum, maka harus memenuhi unsur adanya suatu

perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu

perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif

(berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal

secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap

perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public

order and morals).

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak

melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang,

ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku

dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga
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mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak

lain yang merasa dirugikan.

b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian,

terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu

perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di

pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan

yang melanggar hukum secara luas.

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya

suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum

dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil

karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini haru

dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan

olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat

ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori

penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact)

hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual

telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih

menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian

terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain

yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar

hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu
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dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum

dengan kerugian yang ditimbulkan.

3) Konsekuensi Yuridis dalam Hal Timbulnya Perbuatan Melawan

Hukum

Kutipan Pasal 1365 KUHPerdata secara umum memberikan

gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu

perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara

yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-

orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan

yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi,

akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan

diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terehadap korban yang

mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan

melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa

penggantian kerugian materiil dan immateriil. dalam praktek

penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan

uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-

barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan

sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata,

secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian
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dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu

perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian,

yaitu kerugian yang bersifat actual loss dan kerugian yang akan

datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang

mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan

immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang

timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku.

Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah

kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa

mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak

pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik

melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap

pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan

pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa

mendatang dan akan terjadi secara nyata.

7. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1) Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
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Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli

adalah :

“Perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai
imbalan sejumlah uang yang disebut harga.46”

2) Unsur dalam Jual beli

Terdapat dua unsur dalam jual beli, yaitu :

a. Barang/benda yang diperjualbelikan

Dalam hal ini yang harus diberikan sewaktu pelaksanaan jual beli

adalah barang berwujud benda/zaak. Barang dalam hal ini adalah

segala sesuatu bisa dapat dijadikan objek harta benda atau harta

kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, :

“Hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang
boleh dijadikan objek persetujuan.”

KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-505

yaitu :

1. “Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak

bertubuh.”

2. “Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak”

46 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243
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3. “Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada

yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah

barang-barang yang habis karena dipakai.”

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdata

sebagaimana berikut :

1. Pasal 612 KUHPerdata

“Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan
atas barang itu”

2. Pasal 616 KUHPerdata dan Pasal 620 KUHPerdata

“Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan
pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan
yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang
juga dinamakan pegawai balik nama”

3. Pasal 613 KUHPerdata

“Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat
akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak
atas barang-barang itu kepada orang lain”

3) Harga

Harga berarti suatu nilai yang harus dibayarkan dalam bentuk

uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan

sah dalam transaksi jual beli. Untuk harga transaksi itu pun juga

merupakan kesepakatan dari para pihak.47

47 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 182

William Lam,  Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Saham yang  Dikaitkan 
dengan Asas Hukum Terang dan Tunai, UIB Repository©2018



52

Universitas Internasional Batam

Pembayaran untuk harga sudah disepakati merupakan kewajiban

utama dari pihak pembeli dalam suatu transaksi jual beli. Adapun

penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode

pembayaran sebagai berikut :48

a. Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini

merupakan suatu metode pembayaran yang sudah dari dulu

digunakan oleh orang-orang yang dalam artian sudah sangat

klasik, tetapi sangat jarang dilakukan dalam melakukan jual beli,

dikarenakan objek yang harganya ketinggian sehingga tidak

dimungkinkan untuk dibayar tunai seketika.

b. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini

dimaksudkan bahwa pembayaan yang dilakukan beberapa kali

sebelum dilakukanya pelunasan., sementara dalam hal ini, yang

menjadi objek jual beli dilakukan sekaligus di muka, meski pun

pada saat itu pembayaran belum sepenuhnya dilunasi. Dalam hal

ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna

terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang

piutang.

c. Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

48 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 25.
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Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan

transaksi jual beli setelah sebelumnya telah dilakukan pemesanan

terlebih dahulu, dalam hal ini, penjual dan pembeli sepakat dan

menuangkan hak-hak dan tentunya kewajiban penjual dan

pembeli dalam akta pengikatan jual beli.

4) Kewajiban Penjual

Bagi Penjual ada kewajiban utama, yaitu :

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kewajiban penjual tentu setelah mendapatkan bayaran terhadap

objek yang akan dijual, penjual wajib tanpa terkecuali untuk

mengalihkan ataupun melepas hak milik meliputi segala

perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan

hak milik atas barang yang diperjual belikan itu kepada si pembeli.

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan

menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.49

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli

bahwa dengan betul-betul penjual menjamin bahwa barang yang

dijual itu adalah miliknya penjual dan tidak ada kaitannya sama sekali

dengan pihak ketiga. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual

harus menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang

49 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1982, hlm. 8.
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yang dijualnya meskipun penjual sendiri tidak peka terhadap adanya

cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali sewaktu

melakukan perjanjian, penjual telah menyatakan bahwa ia tidak wajib

menanggung suatu apapun setelah barang beralih.

5) Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, :

“kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-
barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian
diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam
perjanjian.50”

Sedangkan menurut Subekti, :

“Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga
pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan
menurut perjanjian.”51

8. Tinjauan Umum tentang Peralihan Saham dalam Perseroan

1) Dasar Hukum Peralihan Saham pada Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan diatur didalam Pasal 1 angka 1 UUPT,

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan,  adalah :

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, serta
peraturan pelaksanaannya.”

50 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 257-258
51 Subekti, Op.Cit., hlm. 20.
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Prakteknya juga, ketika para pihak mendirikan Perseroan, maka

para pihak harus menyetor sejumlah uang yang nilainya sesuai

dengan saham yang telah ditentukan didalam Anggaran Dasar

Perseroan, jadi dapat dipahami kalau saham memang merupakan

bukti pemasukan modal di dalam perusahaan. Menurut Pasal 7 ayat (2)

UUPT :

“Bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada
saat Perseroan tersebut didirikan. Para pendiri yang telah
mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.”

Pasal 55 UUPT menyatakan bahwa :

“Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan juga cara
pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

Pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak

Atas Saham pasal 56 ayat (1) UUPT Akta Pemindahan Hak Atas

Saham tersebut dapat di buat dalam bentuk akta dibawah tangan atau

akta autentik.

Dalam Pasal 56 ayat (2) UUPT berbunyi :

“Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara
tertulis kepada Perseroan, (Direksi wajib mencatat pemindahan
hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam
daftar pemegang saham atau daftar khusus. (pasal 56 ayat (3)).”

Jika perubahan kepemilikan saham tersebut tidak dicatat dalam

Daftar Pemegang Saham maka pemilik/pemegang hak yang baru
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(pembeli), belum mempunyai hak-hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUPT,  yaitu :52

a. “Hak untuk menghadiri dan mengelurkan suara dalam RUPS,”

b. “Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi”

c. “Menjalankan hak lainysa berdasarkan Undang-Undang

Perusahan”

Akibat yang muncul sebagaimana yang sudah dijelaskan di pasal

52 ayat (2) UUPT tersebut harslah dijadikan sebagai cerminan oleh

para Notaris untuk berhati-hati dalam pembuatan akta-akta Perseroan

dalam pembuatan akta Jual Beli Saham.

Anggaran Dasar Perseroan mengatur hal-hal yang harus dipenuhi

untuk peralihan hak, yaitu: 53

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”

52 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 52 Ayat 2
53 Hukum Perseroan, “Pemindahan hak atas saham” diakses di
http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham/ tanggal 04
April 2018 pukul 13.11 WIB
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c. “keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”

Pasal 57 ayat (1) UUPT, berbunyi :

“Bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal
pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena
hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berkenaan dengan pewarisan.”

Pasal 57 ayat (2) UUPT berbunyi :

“bahwa dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang
saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada
pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham
lainnya, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak
tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham
tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat
menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.”

Dalam Pasal 58 UUPT, disebutkan :

“Bahwa untuk melakukan pemindahan hak atas saham harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT
maupun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, untuk melakukan
pemindahan hak atas saham diperlukannya persetujuan dari
Organ Perseroan, misalnya Persetujuan RUPS atau Persetujuan
Dewan Komisaris, jika memang Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas menetapkan harus adanya persetujuan tersebut.”

Kembali lagi ke Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, jika

memang tidak diatur maka tidak perlu adanya izin dari Organ
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Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1)

UUPT.

Penjelasan pasal 59 ayat (1) UUPT :

“Dalam hal ini jika memang dalam Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas ada klausul yang menyuruh untuk pemindahan hak
atas saham tersebut harus memperoleh persetujuan dari Organ
Perseroan maka pemberian persetujuan pemindahan hak atas
saham tersebut atau penolakannya harus diberikan secara
tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak
tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan
pemindahan hak tersebut.”

Penjelasan pasal 59 ayat (2) UUPT :

“Jika jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan
tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan
dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.”

Beralihnya saham jika sudah mendapatkan izin dari Organ

Perseroan, peralihan saham tersebut sudah semestinya direalisasikan

dalam batas waktu maksimal 90 hari dihitung dari waktu izin tersebut

diberikan.

Pasal 59 ayat (3) UUPT, disebutkan :

“Bahwa Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan
pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar
Perseroan.”
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Pemberitahuan Tersebut Harus Dilakukan, Pasal 56 ayat (3)

UUPT menentukan bahwa :

“Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan
paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan
pemindahan hak atas saham tersebut dalam Dafatar Pemegang
Saham.”

2) Pengertian lanjutan mengenai saham

Elemen yang menjadi inti dari obyek pengaturan hukum dan perlu

untuk dijelaskan secara secara rinci disini adalah orang yang

menanamkan modalnya. Pemegang saham adalah struktur paling

penting didalam perusahaan. Pemegang saham mempunyai andil

yang besar kepada perusahaan dan sebagai timbal baliknya,

pemegang saham menadpatkan surat saham sebagai bukti bahwa ia

memiliki wewenang terhadap perusahaan sebesar dengan saham yang

ia miliki. Pemegang saham dibedakan menjadi :

a. Pemegang saham mayoritas

Pemegang saham mayoritas ditujukan kepada mereka yang

menguasai atau memiliki 50 persen plus 1 atau lebih sehingga

menjadi pemegang saham pengendali (controlling

shareholders).54 Dalam hal ini mayoritas didefinisikan sebagai

kekuatan dalam pengendalian perseroan, dimana dilakukan oleh

54 Okezone Finance, “Controlling Shareholders”, diakses di
https://economy.okezone.com/read/2012/10/08/226/700494/controlling-shareholders tanggal 04 April
2018 pukul 13.39 WIB
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pemegang saham yang memiliki hak suara yang dimana jika

diakumulasi melebihi jumlah dari total kuorum. Penjelasan dari

investor mayoritas dalam dilihat di Peraturan Bapepam No.IX.F.1

tentang Penawaran Tender, bahwa :

“pemegang saham utama adalah setiap pihak yang memiliki
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari
seluruh saham yang dikeluarkan perseroan55”

b. Pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas adalah kelompok lain yang

kepemilikan sahamnya di bawah 50 persen. Membelah

pengertian pemegang saham dalam polarisasi ekstrem seperti itu

tidaklah keliru, tapi terlalu sederhana sehingga kurang jelas

pemahamannya.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang pemegang

sahamnya tidak hanya terdiri dari dua pihak. Banyak sekali

perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari dua pihak

dengan komposisi kepemilikan yang beraneka ragam. Oleh

karena itu, untuk bisa menempatkan diri sebagai pemegang

saham mayoritas, seseorang atau suatu institusi tidak selalu harus

memiliki porsi di atas 50 persen. Dalam banyak kasus, pemegang

saham yang hanya memiliki 25 persen atau 30 persen sudah bisa

55 Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam No.IX.F.1 , Keputusan Ketua Bapepam Tentang
Penawaran Tender No.Kep‐85/PM/1996, pasal 1 butir (c)
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tampil sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang

saham pengendali (controlling shareholders).56

Saham adalah bagian dari para investor dalam PT, dimana

dinyatakan dalam bentuk angka yang tertera pada saham yang

dikeluarkan oleh perseroan. Setiap angka yang muncul dalam

lembar surat saham dinamakan dengan nilai nominal saham. Jadi

seorang dapat diaatakan sebagai pemegang saham apabila

memiliki surat saham yang mana dianggap sebagai bukti

pemilikan saham.57

Setiap pemilik saham mempunyai hak terhadap sahamnya

sendiri dan tidak bisa dibagi kepada investor lainnya. Jadi dalam

hal ini pemegang saham memiliki porsi pada saham yang dibagi

masing-masing, salah satu pemilik saham tidak bisa secara

semena-mana membagi atau menjual saham milik investor lain

menurut kehendaknya sendiri.  Untuk pembagian saham hanya

bisa direalisasikan menggunakan asistensi perseroan dimana bisa

menentukan pecahan nilai nominal saham di Anggaran Dasar.58

Dilihat dari kacamata Undang-Undang, saham dikategorikan

sebagai benda bergerak. Seperti benda bergerak pada umumnya,

56 Okezone Finance, “Controlling Shareholders”, diakses di
https://economy.okezone.com/read/2012/10/08/226/700494/controlling-shareholders tanggal 04 April
2018 pukul 13.45 WIB
57 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta : Mega Poin, 2003), hlm. 193.
58 Ibid, hlm. 193
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saham secara langsung juga mempunyai fasilitas hak kebendaan

kepada pemiliknya. Pemegang saham dapat melakukan apa saja

terhadap saham yang dimilikinya, menggadaikan, menjual

dijadikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan59

Jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata. Spesifiknya

tentang peralihan hak harus dipatokan di pasal 613 ayat (1) dan (2)

KUHPerdata, dan peralihan saham juga telah diatur di dalam

pasal 613 ayat (3) KUHPerdata, yaitu dengan cara diberikan

secara langusng barangnya atau tangan ke tangan.

Peralihan saham dalam perseroan, menurut Peneliti haruslah

bersifat terang dan tunai.  Pada praktek yang terjadi, banyak

kondisi dimana pembeli dan penjual tidak mempraktikan asas

hukum terang dan tunai, sehingga muncul kasus ataupun potensi

kasus dimana ketika ada itikad tidak baik dari pembeli, ini bisa

menjadi masalah kedepannya, dikarenakan ketika saham sudah

beralih rupanya pembeli tidak membayar uang sesuai dengan nilai

saham yang dibelinya, maka sudah pasti penjual akan mengalami

kerugian materiil maupun immaterial.

Terang dalam hal ini artinya bahwa memang ketika

melaksanakan jual beli, pelaksanaan tersbut dilaksanakan di

depan Notaris. Sedangkan, yang dimaksud dengan tunai adalah

59 Ibid, hlm. 194
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ketika pembeli sudah membayarkan sejumlah uang sesuai dengan

nilai barang tersbut, maka penjual juga harus menyerahkan

barangnya dan jual beli selesai pada saat itu juga. Apabila barang

yang dibeli oleh pembeli belum lunas maka, maka sisa harga yang

belum dibayar akan menjadi hubungan utang piutang antara

penjual dan pembeli.

B. Landasan Yuridis

Di dalam landasan yuridis, Peneliti menggunakan undang-undang

dibawah ini sebagai akar untuk melakukan penelitian :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Arah dari Teori Keadilan agar timbulnya keadilan dalam dalam

membandingkan segala dismilaritas, baik itu merupakan perbedaan dalam

opini, sudut pandang seseorang dan hal terkait lainnya. Adapun akhir

tujuan teori keadilan adalah bisa dijadikan pilihan alternaitf untuk ahli

yang mengontorl kebiasaan dari filsafat.
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Menurut Aristoteles, :

“keadilan harus dibagikan oleh Negara kepada semua orang, dan
hukum yang mempunyai tugas dalam menjaganya agar suatu
keadilan dapat sampai kepada semua orang.60”

Dilihat dari publikasi tulisan Aristoteles yang berjudul tentang Etika,

dikategorikan menjadi 2 golongan yang terdiri atas:

a. “Keadilan distributif, adalah keadilan yang dalam hal

pendistribusian kekayaan ataupun kepemilikan lainnya terdapat pada

masing-masing anggota masyarakat. Dengan adanya keadilan

distributive, maka yang dimaksud oleh Aristoteles adalah hubungan

keseimbangan antara apa yang didapati (he gets) oleh seseorang

dengan apa yang patut untuk didapatkan (he deserves).”

b. “Keadilan korektif, merupakan keadilan yang memiliki tujuan untuk

melakukan pengoreksian kejadian yang dinilai tidak adil. Dalam hal

ini, keadilan yang terjadi antara satu orang dengan orang yang

lainnya yang merupakan suatu keseimbangan (equality) antara apa

yang diberikan (what is given) dengan apa yang diterimany (what is

received).61”

Peneliti selain menerapkan teori Hukum Keadilan sebagai ide yang

cukup biasa dalam menerapkan penelitian ini, Peneliti juga menerapkan

60 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 163.
61 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hal. 109.
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Applied Theory untuk tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata

supaya mengiplementasikan hukum tersbut bisa secara tepat sasaran.

Teori yang Peneliti gunakan dalam Applied Theory adalah Teori Hukum

Progresif.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan keapda pihak lain agar pihak tersebut bisa merasa

jauh dari ancaman bahaya dan mendaaptkan rasa aman, perlindungan

hukum terhadap target kejahatan baik perdata ataupun pidana sebagai 1

kelompok dari penjagaan terhadap masyarakat, dapat direalisasikan

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi,

pelayanan medis, dan tentuntya bantuan edukasi secara hukum62

Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah

“penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya
perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh
hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal
ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukumdalam
interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.
Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban
untuk melakukan suatu tindakan hukum.63”

62 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133.
63 Tesis Hukum, “pengertian perlindungan hukum menurut para ahli” diakses di
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ tanggal 6 Mei 2017 pukul.
15.05 WIB.
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