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Permasalahan dalam penelitian ini adalah llBagaimanakah 

akibat hukum yang timbul sehubungan dengan adanya gadai saham 

(pledge of shares) dalam praktek ? dan apakah dengan adanya gadai 

saham tersebut, hak bersuaranya juga beralih pada penerima gadai? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

praktek pelaksanaan gadai saham (pledge of shares), khususnya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan hak bersuara pada forum rapat 

umum pemegang saham pada suatu perseroan terbatas (PT). Disamping 

itu, juga mengetahui bagaimanakah akibat hukum yang timbul 

berkaitan dengan adanya gadai saham (pledge of shares) . 

Manfaat penelitian ini adaLah dengan diketahuinya akibat 

hukum yang timbul sehubungan dengan adanya gadai saham tersebut, 

dapat dipergunakan sebagai pengetahuan dan rujukan bagi pemilik 

saham (the owner of shares), j ika saham-saham yang dimilikinya 

pada suatu perseroan akan digadaikan pacta pihak lain. 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif anal isis dengan 

menggunakan metode induktif. Berhubung sifat pene1itian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research), maka data yang 

dipergunakan sebagai acuan hanyalah data sekunder. Data tersebut 

diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasala

han. 
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adal ah 

sebagai berikut: 

a.	 Sebelum berlakunya au PT Nemer 1 tahun 1995, pelaksanaan 

gadai saham diatur s ecar-a khusus dalam suatu perjanj ian 

tersendiri antara pemberi gadai dan penerima gadai. Dalam 

perjanjian itu diatur mengenahi hak dan kewajiban masing

masing pihak seca r-a timbal balik, atas des a r kebebasan 

berkontrak. 

b.	 Setelah berlakunya UU PT Nemor 1 tahun 1995, rnaka pelak

sanaan gadai aahem mengacu pada undang-Undang tersebut, 

karena dalam UU t exsebut; t.eLah diatur secara jelas dan 

terperinci mengenahi pelaksanaan gadai saham dalam prak

tek. 

Berdasarkan hasil pene.Ld t Len ini maka dapat; diajukan saran 

agar peLakaanaan gadai saham dapat berj alan dengan baik, maka 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam VU PT 1995 seyogyanya dipakai 

sebagai pedoman dan pegangan bagi para p i hak , sehingga dapa t; 

menciptakan kepastian hukum yang kita cita-citakan. 
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