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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwasannya:  

1. Ketentuan peralihan saham dapat diatur dalam pelbagai cara yang pada 

dasarnya tidak lain berbeda dengan peralihan saham perseroan terbatas 

pada umumnya, hanya saja untuk peralihan saham pada perseroan terbatas 

tertutup tidak dilakukan melalui ketentuan undang-undang pasar modal 

melainkan melalui undang-undang perseroan terbatas yang diatur dalam 

UU Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga untuk melakukan peralihan saham 

dalam perseroan terbatas tertutup yaitu dengan cara strategic selling (jual 

beli saham). Jual beli saham yang dilaksanakan wajib dibukukan dalam 

suatu dokumen atau yang dinamakan sebagai akta pemindahan hak atas 

saham sebagaimana diatur dalam UU PT. Ketentuan mengenai jual beli 

saham telah diatur di dalam pasal 56 UU PT dan perbuatannya mengenai 

jual beli saham diformalkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh 

Notaris atau yang disebut akta notariil. Pemindahan hak yang terjadi wajib 

disampaikan oleh Direksi kepada Perseroan secara tertulis. Setelah 

disampaikannya maka perlunya diberitahukan kepada Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia untuk dicatat perubahan susunan Anggaran Dasar 

Perseroan yang telah terjadi.   
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2. Ketentuan peralihan saham menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas tertutup dapat dibatasi melalui ketentuan pasal 57 yang 

bersifat fakultatif yang artinya bersifat pilihan ataupun tidak diwajibkan 

jadi dapat dikesampingkan oleh para pihak, namun pada umumnya para 

pendiri cenderung untuk menggunakan ketentuan pasal 57 sebagai 

instumen unutk melindungi kepentingan mereka sendiri supaya cara 

peralihan saham pada PT Tertutup tidak semudah PT Terbuka pada 

umumnya. Sementara itu pada PT Terbuka  umumnya memuat ketentuan 

mengenai mekanisme peralihan saham yang lebih fleksibel. Restriksi 

peralihan saham pada PT Tertutup  diatur dalam UU PT dalam Pasal 57 

yang terdiri dari 3 hal syarat untuk bisa melaksanakan sebuah peralihan 

saham yakni yang pertama melalui penawaran pemegang saham kemudian 

dilanjut kedua yaitu mendapatkan persetujuan anggota perseroan yakni 

Rapat Umum Pemegang Saham dan yang terakhir yakni mendapatkan 

persetujuan dari instansi yang berwenang seperti persetujuan menteri 

hukum dan hak asasi manusia.  

B. Keterbatasan 

Keterbatasan penulis dalam melakukan dan menghadapi penelitian ini adalah : 

1. Minimnya data yang didapatkan dari kadin yang dapat memberikan 

dukungan data yang menyuluruh terhadap gambaran aktivitas perusahaan 

tertutup di Kota Batam. 
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2. Masih kurangnya informasi dari masyarakat terkait dengan tindakan 

melakukan peralihan saham tanpa persetujuan pemegang saham di Kota 

Batam. 

C. Rekomendasi 

Melalui hasil penelitian penulis terhadap pengalihan saham melalui tinjauan 

hak kepemilikan ini terdapat hal-hal yang dapat Penulis rekomendasikan, 

yaitu:  

1. Untuk dapat mempermudah suatu pencatatan dokumen mengenai 

perubahan anggaran dasar maka penulis merekomendasikan untuk lebih 

mudah diatur ketentuan peralihan sahamnya pada PT Tertutup sehingga 

tidak jauh perbedaan antar PT Tertutup dan PT Terbuka. 

2. Untuk dapat mempermudah pengalihan saham yang terjadi maka penulis 

merekomendasikan kepada pemegang saham untuk tidak mempersulit 

pemegang saham lain yang ingin menjual hartanya dalam sebuah 

perseroan dan juga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham lain 

dikarenakan saham yang dijual merupakan milik dari harta pribadi.  
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