
70
Universitas Internasional Batam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis sah atau tidak sahnya jika ada pihak yang melakukan transaksi jual

beli saham dihadapan Notaris tetapi tidak terlaksananya Asas Hukum

Terang dan Tunai

A. Hasil Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian, mendapatkan sebuah hasil

kesimpulan bahwa dalam suatu Negara, ada tiga pondasi ekonomi utama yaitu

pemerintah, masyarakat dan juga perusahaan. Perusahaan dalam hal ini

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: 1

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

1 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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Perusahaan memiliki badan usaha yang berbeda beda, ada PT, ada CV,

Firma, UD dan sebagainya. 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) UUPT.

Badan hukum 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 proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan

sampai meninggal dunia.2 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.

2 M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
53.
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Dalam Perseroan terbatas, ada yang namanya saham, untuk

memperoleh modal, perusahaan tentu mendapatkan 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 bisa

dialih atau dipindahtangankan, adapun  alasan untuk mengalihkan saham

tersebut ialah dikarenakan adanya ketidakcocokan antar pemegang saham

ataupun pemegang saham butuh suntikan dana segar sehingga terjadi lah jual

beli saham dimana penjual mencari calon pembeli untuk membeli saham

dalam perusahaan tersebut.

Dalam hal peralihan saham, ada beberapa prosedur yang harus diikuti,

baik itu diatur dalam UUPT ataupun yang sudah ditegaskan didalam

Anggaran Dasar Perseroan, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 56 UUPT,

Pasal 57 ayat (1) UUPT dan Pasal 59 UUPT yang berbunyi :3

Pasal 56 UUPT

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

3 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c6ffcfb1d18/langkah-jika-ingin-menjual-saham-
perseroan diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 16.20 WIB
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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 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) UUPT

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;”
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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.”

Pasal 59 UUPT

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.

Saham beralih secara sempurna, namun potensi masalah dikemudian hari

masih saja bisa terjadi apabila tidak diterapkan asas hukum terang dan tunai,

sesuai dengan pengertiannya, asas hukum terang dan tunai artinya adalah
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terang berarti dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal

ini adalah Notaris dan tunai dalam hal ini sesuai dengan pengertian dalam

Kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak tertangguh lagi tepat pada saat

jual beli terjadi, jika menerapkan asas hukum tersebut maka potensi terjadinya

masalah yang diteliti oleh Peneliti tidak akan terjadi dikarenakan sesuai

dengan 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.”

Pelaksanaan jual beli saham yang dikaitkan dengan asas hukum terang

dan tunai, Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak Kantor Notaris

Yondri Darto, SH, yaitu Bapak Yondri Darto. Pihak yang telah diwawancarai

oleh Peneliti untuk mencari tahu lebih lanjut tentang riset yang dilakukan oleh

Peneliti tentang pelaksanaan jual beli saham dalam Perseroan yang dilakukan

di Notaris, dimana diawali dengan adanya permintaan dari salah satu pihak

didalam suatu perusahaan, apakah ingin mencari pasokan dana baru ataupun

mungkin tidak merasa kecocokan lagi didalam perusahaan dengan pihak lain,

barulah muncul pemikiran akan menjual saham yang dimilikinya didalam

perusahaan.

Narasumber tersebut mengatakan bahwa pihak yang ingin menjual saham

tidak bisa langsung menjual saham kepada pihak luar tetapi sudah diatur di
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dalam Anggaran Dasar mengenai persyaratan mengenai pemindahan hak atas

saham, yaitu :

a. “Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham

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”

Pasal 57 ayat (2) UUPT, disebutkan 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 dan sehingga
saham-saham tersebut akan dimiliki oleh yang berkepentingan setelah
Jual Beli Saham dilaksanakan sebagaimana mestinya.”

Para pihak bertemu dengan Notaris dan meminta saran dari notaris

mengenai prosedur dan juga hal-hal yang harus dilengkapi untuk

merealisasikan peralihan saham tersebut. Setelah berdiskusi dan menemukan

hasil akhir dari susunan terbaru pengurus dan pemegang saham, maka Notaris

akan menkonsepkan akta nya.

Akta ketika sudah siap dikonsep dan aktannya pun ditanda tangan oleh

para pihak. Untuk penjual yang sudah mempunyai pasangan, maka harus

menghadirkan pasangannya ketika tanda tangan RUPS dan Akta jual beli
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saham ataupun dibuatkan surat persetujuan dari pasangan untuk menjual

saham dan ditandatangani pasangannya di atas materai.

Peraturan hukum perdata mengatur sejak perkawinan terjadi maka demi

hukum berlakulah persatuan harta antara antara harta kekayaan suami dan istri

yaitu baik terhadap harta bergerak ataupun harta yang dalam kategori tidak

bergerak, untuk selamanya sepanjang pernikahan tersebut masih berlangsung,

begitu pula dengan hutang, menjadi tanggung jawab bersama pula. 4 Harta

bersama adalah segala harta benda yang didapat dalam masa perkawinan

adalah merupakan harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan :

”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Segala bentuk peralihan hak atas harta bersama harus mendapatkan

persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami-istri berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak”

Konsekuensi apabila suami atau istri secara sepihak menjual harta nya

tanpa ada persetujuan dari pasangan ialah dapat berakibat batal demi hukum

karena terdapat khilafan atau penipuan. Batal demi hukum berarti dalam hal

ini artinya penjualan tersebut batal ataupun dinaggap tidak pernah terjadi dan

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 119 s/d Ps 122
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alhasil barang yang dijual itu harus dikembalikan kedalam keadaan sewaktu

sebelum perjanjian tersebut dibuat.5

Pelaksanaan jual beli saham yang dikaitkan dengan asas hukum terang

dan tunai, memang pada dasarnya harus menggunakan asas hukum terang dan

tunai, dimana Terang dalam hal ini peralihan saham tersebut memang betul

diterapkan dihadapan Instansi yang berwenang, dalam hal ini Notaris dan

tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu

peralihan hak dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari

pembeli kepada penjual terjadi secara instan dan secara bersamaan. Asas ini

bukan hanya berguna semata untuk peralihan saham dan uang tetapi asas

hukum ini juga sebagai perlindungan kepada dua belah pihak dikarenakan jika

terjadi peralihan saham tanpa disertai asas hukum terang dan tunai, maka ada

potensi walau kecil akan bermasalah dikemudian hari, seperti pembeli tidak

membayarkan uang yang seharusnya dibayarkan kepada penjual sehingga

penjual dirugikan, jadi untuk menghindari hal tersebut, asas inilah yang harus

diterapkan.

B. Pembahasan

Praktiknya yang terjadi, Notaris dalam hal ini tidak mencari kebenaran

materiil, karena memang diluar pengetahuan notaris, ketika ditanya oleh

5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1452
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notaris, para penghadap mengiyakan sehingga notaris hanya menuangkan ke

dalam akta apa keinginan dari para penghadap tersebut.

Memang ketika melaksanakan penandatanganan akta jual beli saham,

para pihak tidak bermasalah tetapi tidak menutup kemungkinan dikemudian

hari bisa terjadi masalah, jadi yang ditekankan disini adalah potensi yang

mungkin terjadi apabila tidak menerapkan asas hukum terang dan tunai

tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pada Kota Batam saat

ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari yang

namanya badan usaha, banyak dari masyarakat yang mendirikan badan usaha

guna untuk menghasilkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Badan

usaha yang akan Peneliti bahas dalam pembahasan ini adalah Perseroan

Terbatas.

Perseroan Terbatas dalam hal ini adalah perusahaan “yang modalnya

terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham

terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan

pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan

hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas

menunjukkan pada batas tanggung jawab para” persero (pemegang saham)

yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua

saham-saham yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT itu badan

hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas pada jumlah nilai nominal dari
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semua saham-saham yang dimiliki. Jadi saham menjadi kunci dalam tanggung

jawab dan wewenang seseorang di dalam perusahaan.

Saham itu sendiri menurut Sapto, adalah :

“Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau
penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan.”

Sedangkan menurut istilah umumnya sebagaimana yang ditulis dalam

KBBI, :

“Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan
saham perusahaan6.”

Saham juga berfungsi sebagai investasi, yang hakikatnya merupakan

penempatan dana kedalam perusahaan dengan harapan dana yang ditempatkan

tersebut dapat memperoleh keuntungan dikemudian hari. Jika dilihat

pengertian Investasi menurut pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK)

Nomor : 13 per 1 Oktober 2004, Investasi itu sendiri adalah

“Suatu asset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan
melalui distribu

6 http://eprints.polsri.ac.id/2686/3/3.%20BAB%202.pdf diakses pada tanggal 06 April 2018 pukul
10.37 WIB
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si hasil investasi untuk apresiasi nilai investasi , atau manfaat lain bagi
perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui
hubungan perdagangan.”

Dengan memiliki saham didalam perusahaan, maka secara otomatis

investor yang ikut turut serta dalam kepemilikan perusahaan tersebut berhak

untuk menikmati keuntungan dari deviden perusahaan yang dibagikan,

dengan demikian, kepemilikan saham didalam perusahaan mempunyai

prospek yang bagus dalam menghasilkan laba yang merupakan investasi yang

menjanjikan.

Prakteknya ketika orang menjual saham, ada berbagai alasan yang

melatarbelakangi niat untuk menjual saham tersebut, ada yang memang ingin

menjual saham dikarenakan membutuhkan dana, ada yang menjual sahamnya

karena tidak lagi menemukan kecocokan satu antara lain dengan pemegang

saham lainnya dan berbagai alasan lainnya sehingga kemudian menjual

sahamnya dibawah nilai yang seharusnya. Yahya Harahap, S.H. dalam

bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, halaman 270 mengatakan

bahwa “pemindahan hak atas saham melalui jual beli tunduk kepada

ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni:”

a. “terdapat persetujuan antara para pihak

b. pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut,

Pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Di samping itu,

apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
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penawaran dilakukan ternyata B atau pemegang saham lain tidak membeli,

pemegang saham penjual (A) dapat menawarkan dan menjual sahamnya

kepada pihak ketiga (Pasal 58 ayat (1) UUPT).”

Selain itu, perlu melihat juga ketentuan mengenai pemindahan saham

dalam anggaran dasar Perusahaan. Ini karena Pasal 57 ayat (1) UUPT,

“memberikan kebebasan kepada perseroan untuk mengatur mengenai

pemindahan saham dalam anggaran dasar perseroan.” Oleh karena itu, harus

melihat apakah dalam anggaran dasar diatur bahwa pemindahan saham

memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan atau tidak, dan

hal-hal lainnya. Dan juga harus melihat apakah diperlukan persetujuan

terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.7

Asas Hukum Terang dan Tunai dalam hal ini memang memerankan

peran yang cukup penting agar dapat menghindari permasalahan dikemudian

hari, secara logika, yang namanya jual beli, maka sudah pasti harus memberi

dan mendapatkan sesuatu, jadi jika asas tersebut tidak diterapkan, maka resiko

timbul masalah dikemudian hari masih ada. Jika melihat dari akta notaris,

sudah tertera dengan sangat jelas bahwa akta jual beli saham tersebut berlaku

sebagai kwitansi, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akta jual beli

7 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5163a2c344c33/masalah-pemindahan-hak-atas-saham
diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 12.40 WIB
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saham atau kwitansi tersebut, maka itu menjadi suatu bukti bahwa penjual

sudah mendapatkan uang sejumlah nilai saham yang dijual dan saham telah

beralih ke pembeli, adapun contoh bunyi dalam akta sebagai berikut, “Jual

Beli Saham ini menurut keterangan para penghadap dilakukan dan diterima

dengan harga Rp. .000.000, jumlah uang mana telah diterima dengan cukup

oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan jumlah uang

tersebut akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi)”.

Jadi dari notaris sendiri saja sudah memang menerapkan asas hukum tersebut,

hanya saja terkadang memang ada oknum notaris ataupun dari pihak penjual

pembeli yang tidak menerapkan asas tersebut.

Jual beli saham bisa terjadi apabila ada kata sepakat pada dua belah pihak,

pada dasarnya kesepakatan sudah lahir pada detik tercapainya kata

sepakat. Dengan ada katanya sepakat dari para pihak, maka saat itu pula

muncul hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan atau bisa disebut juga

kontrak tersebut telah bersifat obligatoir, namun kesepakatan tersebut juga

harus dilandasi dengan asas hukum itikad baik, dimana Asas itikad baik (good

faith) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum

perjanjian.8 Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa :

“Perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan
mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan9.”

8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.41
9 Ibid
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Asas itikad baik berarti keadaan batin para pihak harus dilandasi dengan

perasaan jujur, terbuka dan tentunya saling mempercayai satu sama lain.

Perasaan positif tersebut tidak boleh dicampur aduk dengan niat menyimpang

seperti tipu daya ataupun maksud yang merugikan.

Jual beli saham dihadapan notaris walaupun tidak terlaksananya asas

hukum terang dan tunai tetap sah, dikarenakan sebenarnya diluar pengetahuan

dari notaris, notaris tidak wajib dalam mencari kebenaran materiil sehingga

ketika penjual dan pembeli sepakat menandatangani akta RUPS dan jual beli

saham, dan mengiyakan ketika ditanya oleh notaris, maka notaris hanya

menjalankan kewajibannya yaitu menuangkan keinginan para pihak kedalam

akta dan menjalankan kewajiban notaris sebagaimana dengan prosedurnya.

Berikutnya juga memang ada kuitansi yang ditandatangani oleh pihak penjual

dengan pasangannya, bukti bahwa memang uang tersebut telah diterima, maka

menurut peneliti memang walaupun tidak terlaksananya terang dan tunai,

tetapi karena secara akta tertulis dan otentik, asas hukum tersebut sudah

terlaksana.

2. Solusi yang dapat digunakan oleh penjual jika saham telah beralih tetapi

pembeli belum melaksanakan kewajibannya

A. Hasil Penelitian

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum

Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa “secara konvensional,
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penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan,

perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan

sebagainya dilakukan melalui proses litigasi.” Dalam proses litigasi

menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu

penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum

remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan

hasil.10

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan

APS), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual, dimana dalam hal

ini penjual tersebut tidak ingin namanya disebutkan didalam penelitian ini.11

Pihak penjual berpendapat bahwa sejak awal, memang pembeli tidak

mempunyai itikad baik, dalam hal ini, pembeli selalu meyakinkan penjual

untuk menandatangani akta RUPS dan akta jual beli saham tersebut terlebih

dahulu baru pembayaran dilakukan diluar kantor notaris dengan alasan bahwa

10 Hukum Online, “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan”  diaksesi di
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-
sengketa-di-luar-pengadilan, tanggal 27 Juli 2018 pukul 08.22 WIB
11 Hasil wawancara dengan pihak penjual tanggal 13 Juni 2018 pukul 13.33 WIB
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butuh waktu sampai pembayaran tersebut direalisasikan. Penjual dan pembeli

dalam hal ini memang adalah teman baik sehingga penjual percaya saja

dengan pembeli tersebut. Pembeli meyakinkan penjual untuk mengiyakan

segala sesuatu yang disampaikan oleh notaris begitu pula pasangan penjual

agar proses peralihan saham tersebut tidak mengalami kegagalan, adapun

alasan penjual untuk mengalihkan sahamnya secara buru-buru ialah

dikarenakan penjual lagi membutuhkan uang sehingga tanpa berpikir secara

jernih langsung mengiyakan kemauan penjual dengan diiming-imingi

langsung mendapatkan pembayaran, ditambah dengan hubungan kedua belah

pihak adalah teman baik sehingga makin percaya saja penjual untuk

mengalihkan saham tersebut.

Ketika sudah tandatangan akta RUPS dan jual beli saham, pembeli selalu

menghindari penjual ketika disinggung tentang pembayaran. Penjual pun

datang ke notaris dan meminta untuk dibatalkan akta tersebut dikarenakan

pembayaran yang tidak kunjung diberikan, akan tetapi akta salinan sudah

keluar dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia juga sudah keluar dan notaris juga menolak untuk

pembatalan tersebut dikarenakan hanya merupakan keinginan satu pihak saja.

Solusi yang dapat diambil oleh penjual saat itu adalah memusyawarakan

kepada pihak pembeli untuk membayar uang sesuai dengan jumlah nilai

saham yang dibelinya. Jika pembeli memang tidak mempunyai itikad baik
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maka penjual tidak dapat berbuat apa-apa juga dikarenakan saham sudah

beralih.

Pada pasal 1321 KUHPerdata, berbunyi :

“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu dberikan karena
kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan”

Salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat

Professor Subekti, adalah konsensus untuk seia sekata (consensual) di antara

para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga

dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur  kehilafan (dwaling),

tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari

satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik. Jadi jika ada pihak

memenuhi unsur pasal tersebut, maka yang dirugikan bisa menggugat dengan

1321 KUHPerdata untuk pengupayakan pembatalan perjanjian tersebut.

B. Pembahasan

Penjual tentunya merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan

haknya. Perubahan peralihan saham tentu di awali dengan “suatu perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, tidak terlepaskan dari

adanya kemungkinan terjadinya masalah atau sengketa, baik dikarenakan

wanprestasi atau cidera janji dari pihak Debitur sebagaimana diatur dalam

Pasal 1243 KUHPerdata, ataupun dikarenakan” Perbuatan Melawan Hukum

yang dapat disebabkan oleh para pihak. (Pasal 1365 KUHPerdata).

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



88

Universitas Internasional Batam

Praktiknya, permasalahan yang yang berpotensi terjadi adalah adanya

prestasi yang tidak dijalankan oleh pihak pembeli, karena tidak berhasil

menjalankan kewajibannya, yakni membayar lunas pembayaran yang

seharusnya dibayarkan kepada pihak penjual. Terhadap pihak pembeli yang

demikian, solusi yang bisa diambil jika dari pihak Notaris, ialah alangkah

lebih baik jika notaris bisa menerapkan asas hukum terang dan tunai, sesuai

dengan pasal 1475 KUHPerdata, dimana berbunyi :

“Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam
kekuasaan dan hak milik si pembeli”

Dilihat dari penjelasan Shietra, HR. Rasuna Said, Konsultan Hukum di

Jakarta, bahwa jual beli tersebut sudah terlaksanakan secara sempurna

berdasarkan asas hukum terang dan tunai sehingga merupakan kewajiban

penjual untuk mengalihkan sahamnya kepada pembeli.

Transaksi jual beli saham ketika dihadapan notaris bijaknya notaris

meminta penjual untuk datang langsung dengan pasangannya, dan pembeli

datang dengan membawa sejumlah uang ataupun cek tunai, kemudian ketika

sudah tanda tangan akta, barulah pembeli secara langsung pada saat itu juga

menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, sehingga ada ikitad baik dari

pembeli maupun dari penjual.

Dilihat dari publikasi tulisan Aristoteles yang berjudul tentang “Etika”,

dikategorikan menjadi 2 golongan yang terdiri atas:
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a. “Keadilan distributif, merupakan keadilan yang dalam hal pendistribusian

kekayaan ataupun kepemilikan lainnya terdapat pada masing-masing

anggota masyarakat. Dengan adanya keadilan distributif, 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 diterimanya (what is received).”

Dibandingkan peralihan saham antara pihak pembeli dan juga dengan

pihak penjual berkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh

Aristoteles yakni Keadilan korektif, alasannya adalah peralihan saham yang

dilakukan oleh pihak penjual dan dengan pihak pembeli, yang mana pihak

penjual mengalihkan saham yang dijualnya kepada pihak pembeli, dan

tentunya pihak pembeli harus membayar sejumlah uang senilai saham yang

akan dibelinya dan itu sifatnya wajib tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan teori Keadilan Korektif yang memiliki arti bahwa

keseimbangan (equality) antara apa yang diberikan (what is given) dengan apa

yang diterimanya (what is received), dikarenakan dalam acara rapat
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pengalihan saham, oleh pihak pembeli berkewajiban untuk membayar

sejumlah uang kepada pihak penjual dan penjual mengalihkan saham nya

tersebut, dan tentunya harus dihadapan Notaris, supaya bisa dibuatkan Akta

Otentik supaya kepastian hukumnya bisa terjamin.

Solusi hukum yang dapat diambil guna untuk mendapatkan rasa keadilan

sesuai dengan asas keadilan, baik bagi pihak pembeli dan juga pihak penjual

dalam menyelesaikan hambatan baik dalam perkara tidak kooperatifnya pihak

pembeli, biaya ataupun waktu, adalah dengan cara melakukan mendiskusikan

terlebih dahulu, jikalau memang masih bisa dibicarakan, maka penjual masih

bisa memberikan waktu kepada pembeli untuk melunasi hutang nya atas

pembelian saham tersebut, seperti memberikan waktu ataupun memberikan

pilihan kepada penjual, apakah membayar dengan menggunakan asset atau

membayar cash dengan tahap cicilan yang dibuatkannya lagi perjanjian secara

internal.

Penjualan saham jika tidak menggunakan asas hukum terang dan tunai,

alangkah lebih baik jika dibuatkan surat perjanjian internal mengenai cara

kesepakatan pembayarannya dengan catatan, penjual harus siap menanggung

segala resiko apabila kedepannya pembeli berhalangan untuk membayar

pelunasan hutang atas pembelian saham sedangkan pembeli tersebut telah

mempunyai hak terhadap saham tersebut. Apabila tidak ingin terjadi potensi

permasalahan seperti Peneliti jabarkan diatas, maka sesuai dengan Teori
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Keadilan dan juga Teori Perlindungan hukum, pihak penjual lebih baik

memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa ketika tanda

tangan akta nanti mohon untuk membawa uang sesuai kesepakatan awal para

pihak dan tentunya dalam hal ini peranan notaris haruslah bersikap netral dan

menerapkan betul asas hukum terang dan tunai, dimana sebelum tanda tangan

akta, Notaris harus memastikan bahwa kecapakan para pihak, pihak penjual

yang sudah berpasangan haruslah membawa pasangannya ataupun membawa

surat persetujuan pasangan yang asli dan pembeli membawa uang untuk

membayar sejumlah saham yang dibelinya.

Jika memang tidak ada itikad baik dari pembeli sama sekali, mungkin

bisa dibawa ke rana non litigasi dalam hal ini seperti mediasi ataupun

konsoliasi, dan litigasi dengan cara menggugat dengan pasal 1321

KUHPerdata, yang berbunyi :

“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu dberikan karena
kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan”

Salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat

Professor Subekti, adalah konsensus untuk seia sekata (consensual) di antara

para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga

dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur  kehilafan (dwaling),

tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari

satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik. Dikarenakan dalam
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hal ini Pembeli tidak mempunyai itikad baik sehingga dalam hal ini penjual

dirugikan, dalam hal ini penjual yang dirugikan bisa menggugat dengan 1321

KUHPerdata.

Suatu perjanjian harus disertai dengan iktikad baik atau goodfaith, (vide

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Apabila salah satu pihak mempunyai niat

buruk, maka menurut saya, pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat

buruk (untuk melakukan penipuan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak

memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya, perjanjian yang mengandung

unsur penipuan yang dilakukan dan diniatkan oleh salah satu pihak, atau

mungkin juga oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya, tentu

tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan perkataan lain, bilamana secara umum syarat sepakat tersebut

tidak terpenuhi (dengan adanya penipuan), maka perjanjian dimaksud dapat

dibatalkan (voidable). Namun, karena syarat yang diabaikan adalah syarat

subjektif, maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian

yang mengandung unsur penipuan dimaksud, pihak lainnya dapat

membatalkan (voidable). Maksudnya, pihak yang tidak suka dengan

perjanjian (yang mengandung unsur penipuan) tersebut, dapat melakukan

upaya pembatalan di Pengadilan.
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Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak

yang oleh Undang-Undang diberi perlindungan itu (pihak yang tidak cakap

dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakat). Meminta pembatalan

itu oleh pasal 1454 KUHPerdata dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu,

yaitu 5 tahun, yang mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak)

sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum. Dalam hal kekhilafan atau

penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
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