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ISI RH:GvASt·.N: 

1.	 Latar Belakang dan Permasalahan: 

Koperasi mempunyai per-an y'mr: vi tal dan sa nga t menen
tukan d a l.am tatanan ekonomi na s I o na.l , s ebe gat mane yang di ke n
dung pasal 33 UUD-1945. Lebih-Iebih dalsm PJPT II dewasa inj, 
ki ta memasuki era industrialisasi, dimana ada proses t r-ans ro r 
masi dari bidang pertarrian ke bidang industri. Terkait dengan 
proses 'transformasi, a ka n timbul sektor informal sebagai sek
tor penya ngga h , Dampak lain dari proses ini akan ado kesenjang
an antara masyarakat berpenghasilen rendah dengan masyorakot 
m{'n/!!ngah dan a tas , , 

Dal am si tuasf yang demi klan ini, koper-as i. mutl ak ch bu
tuhkan untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Pemerintah mem
berikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi~ 

Adapun pelaksanaannya adalah melalui pene'tspan kebijaksanaan, 
penyediaan 1'asi 11 Las dan konsul t.as t yang di perlu kan oleh Ir.o
perasi. Salah satu bentuk penetepan kebijaksenaan itu ialan 
program pernilikan saham perusahaan swasta kepada koperasi. 

Ber-an ja k dartl latar b e Laka ng masalah t.er-s ebu't di atas, 
penelitian ini bermaksud membahas: 

a.	 Bageimanakah cara dan mekanisme pengalihan saham peru
s anaa n kepada koperasi? 

b.	 Akibat hukum ~pakah yang timhul berkaitan dengan bentuk 
perjanjian yang digunakan untuk pengalihan saham itu? 

c.	 Manfaat apakah yang depat diambil oleh kedu8 belah pihak 
a kan program alih s a ham i tu? 

?.Tu~~an Penelitian: 
; . 

Penelitian ini bertujuan ~ntuk memperoleh kejelasan 
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tentang: 

a.	 Car-a dan mekani.sme pengalihan s a nam perusahaan kepad a 
ko p er-e sL j 

b.	 !~kibat hukum yo ng timbul b er-ko i t.an dengan na k dan keW8
jiban mas i ng-mas i ng pi ha k e esua t dengan bentuk perjan
jian yang d.t bue t urrtu k p enga Li he n s a harn i tu; 

e ,	 Manfaat ya ng dd r-as a ka n oleh mo s i ng'-ma s i ng pi ha k a kan 
alih se ha m, kendala-kendala yang df a Lami dan ant l s.i pa s I 
~;	 . 

3.	 Metodologi Peneli tian:, 
Peneli tian Lru bersifat deskripti ve d enga n merigguna ka n 

pendekatan juridis-sosiolOgis. Sumber data yang digunakan Elda
data primer dan data sehlnder. Kesponden kemi bagi beberapa . 
katagori. Pertama mewaki.li koperasi (h1JD.Kopkar dan KlPN), Ke
dua mewakt Lt perusahaan yang telah mengalihkan s aharnnya (s eba
nya k tiga perusahaan )', Da r'L p.l ha k pemerintah kami, pilih p.i ha k 
Kanwi I Departemen Koperasi Propinsi ,Jawa 'I'Lrnur-, Tak lupa p.i ha k 
Bursa Efek Sur-aba ya sebagai pa aa r- yang terorganisir urrtu k per
d a ga nga n efek. 

Data-data yang terkumpul diinventarisir dan dipelQjari, 
kemudian dirmalisa secara kuali tatif, narnun va r-i abel yang di-

o	 ke mu ka ka n tidak d i maksud kan urrtu « diuji s e ca r-a s tati s t.t k. 

I,. Kesimpulan dan Saran:
• 

Program pemilikan sa ham p e r-us ahe e n oleh ko p er-a s l , se-
s uat 'dengan SK Menko EKVIN dan WASB-~NG No. SE 05/M.EKUIN!1991 
dipriori t a s ka n ba gt koperasi pr-Lmsr , P.dapun care peng8l.ihan 
sahamnya dibedakan entara penempatan langsung (direct place
ment) dan me Larut bursa s esue i dengan cara-cara yang telah di· 
sepakati dengan B~ptP~M. Termasuk cara penempatan langsung 
ad a Lah hi bah , jual-beli bi as a yang dilpkukan o.Leh koperasi 'di 
dalam kapasitasnya sebagai investor dan jual beli sah8m yang 
diikuti dengan perjanjian gadai (dalam hnl dana ber8sal dari 
p er'us a na an penerbi t s aham}, Car-a kedua , yai. tu meLaIu i bursa, 
pada da sar-nya d.i per'urrtu kan bagi paru sanaan yang sudah 'go pu
blic' • 

Hes i L peneli tian "ami rnenunjukkan bahwa perusanaan rat8
rata sudah menga Li hkan sebesar 1% dari. seluruh saham p<OTUsElha
a nnya , 'yang tersebar kepada beb erape ko oer-e sd , U",umnye' cera·' ',>

-yeng d.i pa ka L Bdali1hcara p e nempe t a n La ns-su ng d enga n dana b er-
asal dari pinjaman dari perusahaan yang menerbitkan saharn. 
Cara im juga dipakai oleh banyak perusahaaD yar.~ sudah 'go
public'. Hal I ni o ape t d1maklumi meng i nga t rra s t h terbatasnya 
dana permodalan daM pembiaynan koper~si. dl sarnping carR ini 
sudah dLa t.ur: oleh reb er-apa p er-a tu r-an pe.La ks ana an dari Departe
men Koper-e s i , 

Pengo l i ho n s aham p e r-u s oha a n kepada ko ner-es i henda1mY9 
juga menjnnrkElu ko per-e s i s e kund er , mcnD'inl':~t dDri segi \,e: 1.(,:11

bagnall> rel"t.if rnarrte p d l ne rapka n den'ikir.'.n pula per-mod n lc nnyo , 
DaLa m ha.Lv-penga La nan saham o i Le ku ka n d s ngar: dana pinjarnan dari 
perus e naan , s e.jo gt arrya na k sua ra t i da k i 1<ut beralih kepada si 
pernegang gadai (perusahaan). Kerjasam2' harusnys \<omplementer. 
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