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ABSTRAKS 

Penelilian ini mengkaji tentang transaksi perdagangan saham beralih dari 
warkat (manual) menuju tanpa warkat (script/ess trading) dimana penyelesaian 
transaksi dilakukan dgn cara pemindahbukuan (book entry settlement) dapat 
dirasakan mantaat penggunaan sistem peroagangan elektronik ini, lebih efisien, 
sing kat, cepat, dan aman. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang penulis 
bahas sehubungan dgn adanya script/ess trading sebagai sistem perdagangan 
saham baru, seperti kapan terjadinya transaks; dan peralihan hak atas saham 
dengan warkat maupun tanpa warkat, serta bagaimana pembuktian transaksi 
saham dengan warkat dan tanpa warkat. 

Tujuan dalam penelitian ini. adalah menemukan & merumuskan mekanisme 
transaksi saham berdasar Undang-Undang Pasar Modal; mengungkap keterkaitan 
transaksi saham dgn proses peralihan hak atas saham; menemukan proses 
pembuktian traksaksi saham (Hukum Acara Perdata); mengetahui fungsi dan 
tanggungjawab lembaga penunjang pasar modal (Badan Administrasi Efek & 
Kustodian); dan guna memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh 
gelar Magister dalam Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga. 

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan 
mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatig hukum. Bahan penelitian 
meliputi bahan hukum primer sebagai bahan utama penelitian dan bahan hukum 
sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum dikumpulkan 
(proses inventarisasi) dengan menggunakan sistem kartu, kemudian dilakukan 
pengolahan (proses identifikasi) temadap bahan hukum tersebut dan menyusunnya 
secara sistematis untuk dilakukan klarifikasi I kategorisasi berdasarkan pokok 
bahasan dalam penelitian inL 

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana dikemukakan dalam bab
bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, 
transaksi saham dengan warkat terjadi saat adanya kesesuaian harga penawaran 
jual dan beli saham secara langsung dengan penyerahan nyata (Pasal 55 ayat (1) 
UUPM jo Pasal 54 ayat (1) UUPT jo Pasal 511 dan Pasal 612 ayat (1) KUH 
Perdata); Kedua, transaksi saham tanpa warkat terjadi saat adanya kesesuaian 
harga penawaran jual dan beli saham dilantai bursa dengan sistem Jaka~ 
Dtomated Trading System (JATS) dan diikuti dengan proses book entry settlement 
(Pasal 55 ayat (1) UUPM); Ketiga, pembuktian transaksi saham dengan warkat 
diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) sedangkan pembuktian transaksl 
saham tanpa warkat diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUPM sebagai lex specialist, 
dan Keempat, lembaga penunjang pasar modal berfungsi utama sebagai 
penyelenggara administratif perdagangan saham. 

Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : Periama, perlunya perubahan Undang-Undang Pasar Modal khususnya 
berkaitan dengan SCriptless Trading; Kedua, per1u dukungan dan peran aktif 
pemerintah terhadap pengembangan teknologi informasi (script/ess trading, book 
entry sett/ement, atau script/ess settlement) dalam perdagangan saham tanpa 
warkat. 
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