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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti maka

kesimpulan Peneliti yang dapatkan bahwa :

1. Peralihan saham tanpa dilaksanakannya asas terang dan tunai, dalam hal

ini sah saja dikarenakan sudah ada pemberitahuan kepada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jadi secara hukum

saham tersebut sudah beralih dan berikutnya juga memenuhi unsur 1320

KUHPerdata.

2. Apabila pihak pembeli cidera janji atau wanprestasi dalam peralihan

saham yang dilakukan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, maka

pihak penjual dapat membawa ini ke rana hukum, secara non-litigasi atau

litigasi, yaitu dengan pasal 1321 KUHPerdata, dimana dalam hal ini

pembeli tidak beritikad baik, sehingga dapat diupayakan pembatalan

perjanjian tersebut.

B. KETERBATASAN

Keterbatasan informasi yang Peneliti dapatkan adalah ketebatasan

waktu dalam meneliti dikarenakan peneliti bekerja dari pagi sampai dengan

sore hari dan untuk asas hukum terang dan tunai, menurut doktrin-doktrin dari
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Legal Consultant Shietra, Yondri Darto SH, Alwesius Ola, SH, MKn dan

Dodi Oktarnio, SH MKn hanya sebatas pengertian saja.

C. REKOMENDASI

Adapun terdapat rekomendasi yang Peneliti sampaikan didalam penelitian ini

yakni, sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh penjual dalam penyelesaian kasus

dimana pembeli tidak membayarkan uang tersebut adalah dengan

mengupayakan pembatalan dengan pasal 1321 KUHPerdata, dimana

dalam hal ini pembeli yang tidak beritikad baik dan melakukan tipu

muslihat sehingga penjual menyerahkan sahamnya begitu saja tanpa

dibayar.

2. Notaris dan penjual meningkatkan lagi tingkat prinsip kehati-hatian dalam

melakukan transaksi jual beli saham, lebih selektif juga dalam memilih

pembeli, supaya tidak terjadi lagi permasalahan seperti kasus ini

dikemudian hari.

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




