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Pemberitahuan disebut pula dengan betekening dalam 
Perseroan Terbatas sangat berperan dalam hubungannya 
dengan hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen, hak 
menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SARAH (RUPS) maupun hak
hak lain. Hal ini sesuai pula dengan pasal 42 KOOD yang 
mengatur bahwa cara bagaimana penyerahan sero-sero atau 
andil atas nama kepada orang lain dapat dilakukan dengan 
pernyataan perseroan bersangkutan dan pihak yang akan 
menerima penyerahan itu pula dengan pemberitahuan per
nyataan-pernyataan itu kepada pengurus. Juga dengan 
pernyataan yang sama yang kemudian dibukukan dalam buku
buku perseroan dan ditanda tangani oleh atau atas nama 
kedua belsh pihak. 

Penyerahan hak milik saham atae nama berkai tan 
dengan transaksi jual beli yang dilakukan di. Burea. 
Dengan didasari. pasal 1457, 1458 dan 1459 KUH Perdata 
traneakei .iula beli tersebut adalah suatu peI'setujuan 
dimana pihak yang satu menyerahkan suatu kebendaandan 
pihak lai.n membayar harga yang telah ditetapkan dan akan 
terjadi. apabi.la tercapai kata sepakat. Maksud dan perse
tujuan berlaku azas konsensualitaa yaitu hak mi.li.k atas 
barang yang terjual akan berpindah kepada pembeli. (i.nova
tor) apabi.la penyerahan dilakukan menurut pasal 613 KUH 
Perdata derigan Cessie. mengi.ngat Baham atas nama, di.klsi
fikaai. pada kelompok benda yang tidak bertubuh aehi.ngga 
penyerehan ti.dak didasarkan penyerahan secara fi.eik. Pada 
ketentuan pasal 613 KUH Perdata tersebut mengatur bahwa 
penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan 
tak bertubuh dilakukan dengan mana hal-hal atas kebendaan 
dilimpahkan kepada orang lai.n sedangkan penyerahan itu 
diberi. tahukan kepada atau secara tertulis disetu:lui dan 
d.t aku i.nva . Derigan demi.kian pasal tersenut baru me t I>': i I: . I 
apabila ada Rechetitel dan bechiki.nh. 
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Pihak penanam modal di Bursa memiliki beberapa 
motivasi dalam transaksi jual beli, satu pihak mengharap
kan capital gain yaitu keuntungan dari aeliaih harga 
aehingga tidak diperlakukan pemberitahuan kepadt, Emite. 
Pihak lain mensharapkan haknya saja dari emiten, akibta
nya sahamnya tidak ditranaakeikan kembali sehingsa perlu 
diberitahukan perlu diberitahukan kepada EmJ.1~en yang 
didasarkan Keputuaan Direkei,Buraa Efek Surabaya No.09
/SK/BES/IV/1992/ bagian kedua.tentang Peraturan I'erdagan
gan Efek huruf Q angka 5 eekurang-kurangnya 6 bulan wajib 
didaftarkan kepada Emiten/Biro Adminietrsei Efek yang 
ditun,juk untuk dieatatkan dalam Daftar Pemegzmg aaham 
untuk diakui Bah hak pemilihan aaham. Untuk mendapatkan 
persetujuan dari Emiten bahwa pemegang saham adalah 
pemegans hak maka harue dilampirkan pula nota tranaakai. 
jati diri pemegang hak dan dokumen akta pemindahan hak 
dan formulir Rigiatarai eaham. Apabila prasyarat maupun 
jangka waktu vang telah ditetapkan tidak dilampnui namun 
emiten tetap tidak mengakui sah hak pemilikan aaham maka 
penanam modal dapat menuntut pihak emiten selaku pengurus 
untuk mempertanggung jawabkan kewenansan aabasai peng
urus. 

Den~an tanggung jawab emiten terhadap kelanearan 
pelaksanaan tranfer maupun Regiatraai maka investor akan 
lebih vakni terhadap Baham yang dikeluarkan oleh emiten 
yang telah tereatat di Buraa. 
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