
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan: 

a. Birokratisasi dalam hal kebijakan pencatatan kepemilikan saham 

melatarbelakangi diberlakukannya ketentuan satu jenis saham dalam UU PT. 

Birokratisasi yang dimaksud, yaitu jika dalam UU PT yang lama pencatatan 

kepemilikan saham cukup dicatat dalam Daftar Pemegang Saham yang 

diselenggarakan oleh PT, maka dalam UU PT pencatatan kepemilikan saham 

selain wajib dicatat dalam suatu Daftar Pemegang Saham, juga wajib dicatatkan 

ke dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri.  Setiap terjadinya 

perubahan susunan pemegang saham juga wajib untuk dilaporkan atau 

diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Dengan 

demikian, konsekuensinya bahwa susunan dan nama pemegang saham yang 

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham haruslah sama dengan yang tercatat 

dalam Daftar Perseroan. Akibat hukumnya apabila terdapat ketidakcocokan 

mengenai susunan dan nama pemegang saham, maka yang diakui dan mengikat 

kepada pihak ketiga hanyalah susunan dan nama pemegang saham yang tercatat 

dalam Daftar Perseroan, karena setiap perubahan susunan pemegang saham wajib 

diberitahukan kepada Menteri untuk kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan. 

Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, maka akibat hukumnya terhadap 

 51
45 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Akibat Hukum Pemberlakuan Ketentuan Saham Atas Nama Resmi Dyantika Sari



RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang namanya belum tercatat dalam 

Daftar Perseroan, yaitu bahwa keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut 

dianggap tidak sah. 

b. Perubahan kepemilikan saham dapat disebabkan karena adanya pemindahan hak 

atas saham, yaitu yng diakibatkan karena kewarisan dan juga Pengambilalihan. 

Selain itu perubahan kepemilikan saham dapat pula disebabkan karena adanya 

peralihan hak karena hukum, yaitu Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan. 

Keabsahan pencatatan perubahan kepemilikan saham yang diakibatkan adanya 

pemindahan hak atas saham karena kewarisan, Pengambilalihan, maupun 

perubahan kepemilikan saham yang disebabkan peralihan hak karena hukum 

sebagai akibat Penggabungan, Peleburan ataupun Pemisahan harus dilakukan 

dengan dua model, yaitu pencatatan ke dalam Daftar Pemegang Saham dan juga 

pencatatan ke dalam Daftar Perseroan. Apabila pencatatan kepemilikan saham 

dalam Daftar Perseroan akibat terjadinya perubahan kepemilikan saham tersebut 

tidak dilakukan, maka akibat hukumnya, yaitu bahwa pemindahan hak atas 

saham yang terjadi sebagai akibat kewarisan maupun Pengambilalihan dan juga 

peralihan hak karena hukum sebagai akibat Penggabungan, Peleburan maupun 

Pemisahan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi karena tidak 

diakui oleh Menteri. 
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4.2 Saran 

a. Perlu aturan yang tegas mengenai akibat hukum dari tidak dilakukannya 

pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Perseroan. Salah satu akibat hukum 

tersebut yaitu tidak sahnya  keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham 

yang namanya belum tercatat dalam Daftar Perseroan. Dalam UU PT tidak 

ditegaskan mengenai akibat hukum tersebut. Perlunya aturan yang tegas ini juga 

mengingat akibat hukum yang terjadi dari perbedaan pencatatan dalam Daftar 

Pemegang Saham dan Daftar Perseroan tersebut akan menimbulkan berbagai 

macam penafsiran atau pandangan yang berbeda-beda. 

b. Selain itu, berkaitan dengan pemindahan hak atas saham karena kewarisan yang 

dalam UU PT disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan terlabih dahulu dari 

instansi yang berwenang kiranya perlu dicantumkan penjelasan yang dimaksud 

dengan instansi yang berwenang tersebut. Hal ini agar dalam pelaksanaannya 

tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, mengingat dalam kewarisan 

ada beberapa instansi yang diberikan kewenangan terkait dengan pembuatan 

Surat Keterangan Waris maupun pengecekan surat wasiat. 
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