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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 a. Saham memenuhi unsur-unsur hak tagihan dan dapat dianggap sebagai suatu 

hak  menagih prestasi (dalam bentuk uang) oleh seorang pemegang saham PT 

terhadap PT berdasarkan suatu perikatan atau perjanjian yang tertuang dalam 

Anggaran Dasar PT. Konstruksi hukum gadai terhadap saham atas nama 

mengikuti ketentuan pasal 1152 BW yakni dengan penyerahan (levering) Surat 

saham kedalam kekuasaan penerima gadai, yang berarti terjadinya peralihan 

kepemilikan saham atas nama berdasarkan pasal 584 BW, dan harus disertai 

dengan pemberitahuan (keningsgeving) kepada orang terhadap siapa hak yang 

digadaikan itu harus dilakukan sebagai syarat sahnya damn dimulainya hak 

gadai berdasarkan pasal 1153 BW. 

 b. Berdasarkan pada cara-cara memperoleh hak milik sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 584 BW diantaranya dengancara penyerahan (levering) berdasar 

atas rechtsititel tertentu oleh orang yang wenang melakukan perbuatan 

pemilikan (beschikkingbevoegd),  benda gadai berupa saham atas nama harus 

dilakukan dengan menyerahkan (levering) saham atas nama tersebut dibawah 

kekuasaan kreditor penerima gadai (pasal 1152 ayat 1 BW) dan pemberitahuan 

kepada pihak terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan (pasal 

1153 BW), maka kreditor dengan sendirinya telah atau secara langsung 

“memiliki bezit” (pemegang hak milik) terhadap saham atas nama yang 
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diserahkan tersebut, sehingga kreditor pemegang gaadi dapat dengan sendirinya 

atas kekuasaan yang melekat pada dirinya sebagai bezitter (pemegang hak 

milik) dapat melakukan tindakan hukum untuk menjual atau memiliki sendiri 

saham atas nama bagi pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi 

sebagaimana diperjanjikan. 

 

2. Saran 

 a. Pemberitahuan (keningsgeving) kepada pihak yang menerima gadai harus 

dilaksanakan sebagai syarat sahnya dan mulai berlakunya hak gadai, akan tetapi 

hal ini menyebabkan gadai saham atas nama menjadi kurang nyaman bagi 

debitor karena akan melibatkan pihak luar, disarankan agar pemberitahuan 

dilakukan manakala debitor telah ingkar janji, yang berarti hak gadai baru sama 

dengan konstruksi hukum cessie sebagaimana dimaksud dalam pasal 613 BW. 

Yang penting adalah maksud dari timbulnya hak gadai ditandatangani 

perjanjian gadai. 

 b. Untuk benda gadai berupa saham atas nama dari PT biasa, maka manakala 

debitor wanprestasi, kreditor berhak dan disarankan harus dilindungi demi 

hukum untuk dapat memiliki sendiri saham atas nama tersebut dengan asumsi 

bahwa ketentuan pasal 1154 BW dan pasal 1155 BW telah terpenuhi sebagai 

akibat nilai saham atas nama tersebut sudah pasti dan tetap sehingga tidak 

diperlukan mekanisme pasar baik melalui penjualan dimuka umum maupun 

lewat perantaraan dua orang makelar yang justru akan mengurangi nilai saham 

tersebut karena harus dipotong biaya-biaya dari penjualan saham itu. 
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