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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang  

Pada umumnya, kegiatan dunia usaha sebagian besar didominasi oleh 

perusahaan. Suatu perusahaan, dalam menjalankan kegiatannya, memerlukan 

modal yang dapat diperoleh dari para pendirinya atau dapat juga diperoleh dari 

pihak ketiga berupa pinjaman (utang). Pinjaman tersebut dapat diperoleh dari 

perusahaan dari berbagai macam sumber, baik luar negeri maupun dalam negeri, 

yaitu dari bank, pasar modal, pasar uang, atau sumber – sumber pembiayaan 

lainnya. 

Pemberian uang oleh kreditur, baik kreditur yang merupakan orang 

perseorangan maupun institusional, kepada debitur sudah merupakan praktik sejak 

berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat. Adalah sulit pada zaman 

sekarang ini untuk menemukan seorang pengusaha atau suatu perusahaan yang 

tidak mengambil utang (pinjaman atau kredit), baik utang jangka pendek maupun 

utang jangka panjang, utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan bisnis. Untuk memperoleh dana berupa utang dari krditur, hanya 

mungkin apabila hukum memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal 

debitur cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya
1
.  

Kegiatan Ekonomi (bisnis) membutuhkan modal untuk dapat bergerak. 

Begitu pula perusahaan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, 
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membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Dana diperoleh dari pemilik 

perusahaan itu sendiri maupun hutang, atau dapat dikatakan bahwa sumber dana 

perusahaan dapat berasal dari intern maupun ekstern. Salah satu pendanaan ekstern 

adalah dengan menawarkan saham kepada kreditor.
2
 

Perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha perseroan 

melahirkan banyak kekosongan hukum terkait diskursus hukum perdata tentang 

gadai saham. Perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk 

mempertahankan hidup. Ketika diterpa devisit keuangan, maka utang-piutang 

adalah jalan pintas yang mudah dan strategis. Dikatakan paling mudah karena 

utang-piutang mengandung unsur tolong-menolong yang merupakan sifat setiap 

orang sebagai makhluk sosial. Strategis, karena utang-piutang, sekarang justru 

menjadi peluang mengembangkan harta kekayaan. Untuk itu persoalan jaminan 

merupakan bagian penting untuk diperhatikan.
3
 

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat 

diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam 

meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung 

perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf 

hidupnya. Pihak pemberi jaminan yang mempunyai kelebihan uang bersedia 

memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak 

peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman 

uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam atau 
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meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan 

dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam 

meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.
4
 

Untuk mengatasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk 

meyakinkan pemberi pinjaman (kreditur) atas pinjaman oleh debitur, maka 

kreditur menghendaki adanya jaminan khusus yang lain, selain jaminan Pasal 

1131 KUHPerdata, sehingga kreditur dalam mengambil pelunasan tidak harus 

bersaing dengan sesama (kreditur konkuren) kreditur yang lain. Sulit untuk 

menilai kekayaan seseorang dan menilai berapa besar kemungkinan akan 

kembalinya piutang seseorang, tak ada jaminan pada saat jatuh tempo untuk 

mengembalikan pinjamannya. Dengan kata lain sulit mengukur kelayakan kredit 

seseorang (crediet waardigheid). Oleh karena itu digunakan sarana agar ada 

jaminanyang lebih baik atas piutangnya dan adanya sarana yang lebih mudah 

untuk mengambil pelunasan dalam hal debitur wanprestasi. Salah satu sarana 

yang ditawarkan adalah gadai. 

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat assesosoir yang diberikan 

oleh pihak pemberi gadai (debitor) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai 

jaminan atas pembayaran hutang. Caranya adalah dengan menyerahkan objek 

gadai yang dapat berupa benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh, 

kedalam kekuasaan pemegang gadai (kreditor) atau kedalam kekuasaan seorang 

pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak memegang  hak untuk 

memakai dan/atau menikmati hasil atas benda objek gadai tersebut. Gadai juga 

                                                           
4
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007, hal. 1. 



4 

 

memberikan hak prioritas bagi pemegang gadai (kreditor) untuk mendapat 

pembayaran terlebih dahulu daripada kreditor lainnya atas tagihan – tagihan dari 

kreditor pemegang gadai khususnya yang bersangkutan dengan hasil eksekusi 

objek gadai tersebut dengan kekecualian biaya – biaya yang harus lebih 

didahulukan, misalnya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.
5
 

Saham pada dasarnya merupakan benda bergerak. Oleh karena itu, saham 

juga memberikan hak kebendaan, yaitu dapat memberikan kenikmatan langsung 

terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan kepada semua orang. Saham dapat 

juga dijadikan jaminan atau agunan atas suatu hutang,dimana dalam konstruksi 

hukum perdata dikenal dengan istilah gadai saham.
6
 Dalam konteks pengertian 

benda objek gadai, hukum adat Indonesia (yang masih berlaku sebagai hukum 

positif) memiliki pengertian yang menyimpang dari pengertian gadai diatas. 

Disamping barang – barang bergerak, gadai dapat juga diberikan atas tanah dengan 

atau tanpa segala sesuatu. Penetapan hak gadai atas benda – benda bergerak dan 

piutang-piutang dilakukan dengan cara membawa barang gadainya ke bawah 

kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah 

pihak.
7
 

Gadai merupakan salah satu bentuk pembebanan terhadap benda milik 

debitur yang meminjam dana di perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 

KUH Perdata, gadai dapat dibebankan atas barang bergerak yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud. Syarat sahnya gadai berdasarkan ketentuan Pasal 

1152 KUH Perdata adalah benda yang menjadi objek gadai harus dilepaskan dari 
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kekuasaan debitur (inbezitelling) dan penguasaanya diserahkan kepada pihak 

ketiga. Hal inilah yang menyebabkan  gadai terhadap benda bergerak berwujud 

menjadi kalah populer dibandingkan gadai saham (benda bergerak tidak 

berwujud). Diantara keunggulan tersebut, gadai saham dalam praktiknya 

menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. 

Hal tersebut ditandai dengan beragamnya putusan mengenai eksekusi gadai saham 

yang dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap 

eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran 

inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila 

ini dibiarkan berlarut-larut, akan menurunkan tingkat kepastian hukum 

berinvestasi di Indonesia.
8
 

Penulis berkeinginan untuk menulis mengenai eksekusi gadai saham 

setidak-tidaknya karena latar belakang sebagai berikut: 

1. Sampai saat ini ketentuan gadai masih mengacu pada KUH Perdata 

(Burgelijk Wetboek), warisan pemerintahan kolonial Belanda yang sudah 

tidak sesuai dengan perubahan dan dinamika bangsa Indonesia, dan 

terdapatnya multitafsir terhadap ketentuan KUH Perdata, terkait dengan 

eksekusi gadai saham menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 1155 

KUH Perdata menyebutkan bahwa: 

“Apabila oleh para pihak telah tidak diperjanjikan lain, maka si 

berpiutang berhak jika si berutang atau pemberi gadai cidera janji, 

setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau apabila tidak 

ditentukan suatu tenggat waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan 

membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum” 
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Ketentuan “telah tidak diperjanjikan lain” menimbulkan multitafsir 

apakah para pihak sebelumnya dapat memperjanjikan untuk dijual dibawah 

tangan apabila debitur wanprestasi dengan tidak melakukan penjualan di 

muka umum atau dengan diperjanjikan lain maka para pihak melepaskan 

haknya untuk dapat melakukan penjualan langsung melalui lelang tanpa 

bantuan pengadilan yang dikenal dengan istilah “parate executie”. 

Berdasarkan penafsiran yang terakhir apabila hal tersebut dipilih, hanya 

tersedia satu mekanisme eksekusi, yaitu melalui bantuan pengadilan 

berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata. 

2. Multitafsir berkenaan dengan Pasal 1156 KUH Perdata juga muncul terkait 

dengan kata-kata “penuntutan di muka hakim” dalam hal debitur cidera 

janji. Kata-kata “penuntutan dimuka hakim” sesuai dengan Pasal 1156 

KUH Perdata ditafsirkan dalam dua hal. Pertama, mereka yang 

menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “penuntutan di muka hakim” 

adalah melalui upaya gugatan. Dan kedua, mengartikan “penuntutan di 

muka hakim” sebagai upaya hukum permohonan dalam hal debitur cidera 

janji. 

3. Dengan ditransaksikannya saham di lantai bursa dengan mekanisme dan 

aturannya sendiri, menjadi pertanyaan apakah ketentuan dalam KUH 

Perdata masih berlaku. Perbedaan pengaturan dan mekanisme gadai yang 

berlaku dalam KUH Perdata dengan ketentuan yang berlaku di lantai bursa 

menimbulkan permasalahan tersendiri tentang keabsahan penjaminan gadai 

di lantai bursa.  
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Berdasarkan penelitian terhadap putusan pengadilan, Penulis 

berpendapat bahwa permasalahan hukum multitafsir dalam pelaksanaan 

eksekusi gadai saham secara “Private Sale” berpangkal pada pemahaman 

Pasal 1155 KUH Perdata dan 1156 KUH Perdata. 

Bahwa dengan adanya eksekusi mengenai gadai saham tersebut, 

Penulis ingn menguraikan jenis-jenis lembaga jaminan  menurut Sri Soedewi 

Maschoen Sofwan dibagi dalam empat golongan:
9
 

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan 

yang lahir karena diperjanjikan, yang seringkali disebut juga dengan 

jaminan umum dan jaminan khusus; 

b. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perorangan; 

c. Jaminan atas benda tidak bergerak dan jaminan atas benda bergerak; 

d. Jaminan untuk menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai 

bendanya. 

Letak gadai dalam lembaga jaminan termasuk dalam jaminan khusus yang 

bersifat kebendaan dan juga termasuk jaminan atas benda bergerak, dimana 

jaminan khusus merupakan jaminan yang timbulnya karena diperjanjikan secara 

khusus oleh para pihak (kreditur dan debitur), dan bersifat kebendaan dikarenakan 

jaminan gadai mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik 

debitur. Kreditur pemegang jaminan gadai mempunyai hak kebendaan (zakenlijk 

recht) dengan ciri-ciri dapat dipertahankan dari siapapun dan senantiasa 

mengikuti bendanya. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan 
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prioritas, artinya yang lebih dahulu terjadi diutamakan pemenuhannya (kreditur 

preference).
10

 

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah dikenal lama 

dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di 

Cina pada 3.000 (tiga ribu) tahun yang silam di benua Eropa dan kawasan Laut 

Tengah pada zaman Romawi. Di Indonesia dipercaya bahwa praktik gadai sudah 

berumur ratusan tahun, sekitar akhir abad XIX yaitu warga masyarakat telah 

terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.
11

 

Berdasarkan catatan sejarah, lembaga pegadaian di kenal di Indonesia 

sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral Vereenigde Oost 

Indische Compagnie (VOC) van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Bank van 

Lening itu didirikan dalam bentuk kerja sama dengan swasta, yang mempunyai 

tugas antara lain memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan 

gadai. Hal ini terusberlangsung hingga kekuasaan VOC dialihkan kepada 

Pemerintah Hindia Belanda. Namun jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah 

mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan 

jaminan benda bergerak. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan 

syarat penyerahan benda bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah 

memberikan jasa gadai atas benda bergerak. 

Pada zaman Rafless, bank van lening dihapuskan dan hak untuk 

memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan, diserahkan secara 

bebas kepada swasta, asal sudah memperoleh izin untuk itu.Dalam praktiknya 

pegadaian ini sangat menekan masyarakat, sehingga timbul ide agar lembaga 
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pegadaian sebaiknya berada ditangan pemerintah. Sehingga untuk pertama 

kalinya tanggal 12 Maret 1901 S 1901 A 1901 No. 131 diadakan ketentuan 

tentang jawatan pegadaian (pandhuisdienst), yang realisasinya berupa jawatan 

pegadaian di Sukabumi dan kemudian didirikan di kota-kota lain. 

Peraturan-peraturan jawatan pegadaian berturut-turut diadakan dalam S 

1905 No. 490 (Reglementen voor den pandhuisdient), S1928 No. 64 (wijziging van 

voorschriften betreffende de pandhuisdienst), S 1928 No. 81 (Pandhuis reglement) 

dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasidan bunga dari kredit 

dengan jaminan gadai, ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara materil 

sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.
12

ADP menentukan 

ukuran dari barang-barang yang dapat digadaikan.Semua barang bergerak dapat 

diterima sebagaigadai, jika untuk itu dapat diberikan pinjaman uang sedikit-

dikitnya Rp. 0,10 (sepuluh sen = tien, centen). 

Dalam ketentuan tersebut benda-benda yang dapat digadaikan adalah 

benda bergerak, dengan beberapa pengecualian. Dalam praktik, benda yang 

digadaikan terdiri dari emas, permata, kain, jam, sepeda, bahkan dibeberapa 

tempat pegadaian diterima sepeda motor yang usianya tidak boleh lebih lama dari 

5 tahun dari waktu pembeliannya. Emas dan permata berharga disimpan ditempat 

khusus (kamar emas, goudkamer). Pihak yang berhak menyatakan penolakan 

benda-benda yang digadaikan adalah pejabat pegadaian.Pejabat itu berhak juga 

menolak benda-benda, walaupun tidak disebutkan wdalam ketentuan ADP. 

Penolakan itu harus diberitahukan kepada orang banyak, melalui pengumuman.
13
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Ketentuan-ketentuan tentang gadai baru mengalami perubahan antara lain 

dengan S. 1875-258, S. 1917-497, S. 1938-276, yang merupakan ketentuan yang 

sudah berumur lebih dari 100 (seratus) tahun. Kemajuan yang terjadi di masyarakat 

menimbulkan suatu kebutuhan yang baru, yang pada mulanya belum terpikirkan 

oleh pembuat undang-undang. Ketentuan umum yang semula dimaksudkan untuk 

berlaku terhadap semua macam penjaminan gadai, dalam pelaksanaannya 

mengalami kesulitan, karena pada waktu pembuat undang-undang menciptakan 

ketentuan tentang gadai hanya teringat kepada gadai benda berwujud saja.
14

 

Sebagai upaya agar ketentuan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan 

dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seringkali harus memberikan 

penafsiran yang ada. 

Buku II titel 19 KUHPerdata mengatur tentang hak gadai. Pada dasarnya 

gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Memang utang/kredit diberikan 

terutama atas dasar integritas/kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan 

rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban 

pelunasan utang dengan baik. Hal ini sesuai dengan asal kata kredit (credere) 

yang berarti kepercayaan. Namun tidak dapat diabaikan bahwa kekayaan debitur 

pada saat meminjam selalu turut diperhitungkan oleh kreditur. Dalam hal yang 

demikian tersebut, kreditur berharap akan adanya jaminan undang-undang seperti 

yang diatur oleh Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa piutang dijamin dengan 

seluruh harta milik debitur. Jaminan yang demikian itu diberikan oleh undang-

                                                           
14

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan, Op.Cit., hal. 87, mengutip Pitlo, Het Zakenrecht 
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undang (dalam arti luas), sehingga demi hukum tanpa perlu memperjanjikannya 

kepada setiap kreditur dan karenanya disebut dengan jaminan umum.
15

 

Untuk mengatasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk 

meyakinkan kreditur, maka kreditur menghendaki adanya jaminan khusus yang 

lain, selain jaminan Pasal 1131 KUH Perdata, sehingga kreditur dalam mengambil 

pelunasan tidak harus bersaing dengan sesama (kreditur konkuren) kreditur yang 

lain. Sulit untuk menilai kekayaan seseorang dan menilai berapa besar 

kemungkinan akan kembalinya piutang seseorang, tak ada jaminan pada saat jatuh 

tempo untuk mengembalikan pinjamannya. Dengan kata lain sulit mengukur 

kelayakan kredit seseorang (crediet waardigheid). Oleh karena itu digunakan 

sarana agar ada jaminanyang lebih baik atas piutangnya dan adanya sarana yang 

lebih mudah untuk mengambil pelunasan dalam hal debitur wanprestasi.Salah satu 

sarana yang ditawarkan adalah gadai. Benda jaminan gadai adalah benda 

bergerak. Sebelum lembaga fidusia mendapat pengakuan dalam yurisprudensi 

melalui keputusan H.R. 31 Januari 1919 dan sekarang di Indonesia melalui 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mendapat 

pengakuan dalam undang-undang, bahwa lembaga jaminan untuk benda bergerak 

adalah gadai. 

Saham benda bergerak karena bisa dipindahkan tanpa merusak benda itu 

sebagai satu kesatuan yang utuh (Pasal 509 KUHPerdata). Namun adanya ciri 

tersebut tidak mutlak menjadikan benda yang bersangkutan masuk dalam 

kelompok benda bergerak. Bejana pengolahan bahan, pipa yang digunakan untuk 

menyalurkan air dari rumah atau pekarangan (Pasal 506 ayat (5) KUH Perdata), 
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barang hasil pabrik, apitan besi, kuali pengukusan, tempat api, jambangan-

jambang, dan tong-tong yang termasuk dalam benda-benda tetap karena 

peruntukannya (Pasal 507 ayat (1) KUH Perdata) adalah benda-benda yang bisa 

dipindahkan. 

Menjadi pedoman adalah Pasal 511 ayat (4) KUH Perdata yang menyebut 

bahwa sero-sero atau andil-andil dalam suatu perseroan dagang merupakan benda 

bergerak. Jadi saham merupakan benda bergerak bukan karena sifatnya melainkan 

karena ditentukan demikian oleh undang-undang (dalam arti luas). Pada waktu 

ketika satu-satunya lembaga jaminan benda bergerak adalah gadai, maka 

terhadap saham lembaga jaminannya adalah gadai. Setelah mengenal lembaga 

fidusia, yang objeknya juga benda bergerak, maka hal ini terbatas pada benda 

bergerak yang tidak terdaftar. Karena benda terdaftar menganut asas pembebanan 

tersendiri. Sekarang dengan Pasal 60 UUPT Tahun 2007 diatur tentang 

penjaminan saham. Saham dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia.  

Jika ditelusuri riwayat timbulnya fidusia, sebagai lembaga untuk memenuhi 

kebutuhan praktik akan lembaga jaminan benda bergerak, yang benda jaminannya 

tetap ada dalam tangan pemberi jaminan, karena benda jaminan masih diperlukan 

dalam proses produksi atau usaha pemberi jaminan, maka lembaga fidusia tidak 

diperlukan untuk penjaminan saham. Sehingga lembaga jaminan yang paling pas 

untuk saham adalah gadai. Penyebutan “saham” saja dalam ketentuan Pasal 511 

ayat (4) KUH Perdata berarti bahwa di dalam kata saham tersebut termasuk saham 

tanpa warkat, kecuali ada ketentuan khusus lain yang memberi pegangan yang 
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menyimpang dari ketentuan tersebut.
16

 Sejarah gadai saham tanpa warkat tidak 

terlepas dari keberadaan perdagangan saham tanpa warkat. Warkat secara harfiah 

adalah surat.  

Dalam konteks pasar modal, warkat berarti bukti kepemilikan dari efek. 

Dalam hal efek tersebut adalah efek benda tidak bergerak, tidak menyatakan 

bahwa semua benda yang lain adalah benda bergerak, tetapi menyebutkan lagi apa 

saja yang masuk dalam kelompok benda bergerak.
17

 Benda yang bersifat ekuitas, 

warkat atau bukti kepemilikan dari efek terwujud dalam saham, baik dalam 

bentuk saham biasa maupun saham preferens (dengan hak-hak khusus), waran, 

opsi, dan jenis-jenis HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) lainnya.  

Dalam sistem perdagangan biasa yang dilakukan di pasar, baik pasar 

tradisional maupun pasar modern, perdagangan dilakukan dengan penyerahan 

dari benda yang akan dialihkan kepemilikannya tersebut. Demikian Pasal 584 

KUHPerdata yang menegaskan bahwa hak milik hanya dapat diperoleh antara 

lain melalui penyerahan yang didasarkan pada suatu peristiwa perdata yang 

bertujuan untuk mengalihkan hak milik. 

Pada pasal 1150 KUH Perdata ditentukan apa yang dimaksud dengan 

gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau 

oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang, dan yang 

memberikan kewenangan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan 

                                                           
16

Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan, Op. Cit. hal.148, mengutip F.H.J. Mijnssen-A.A.v. 

Velten, Serie- Asser, Zakenrecht, Zekerheidsrechten, hal, 89. 
17

Ibid, hal. 100.
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dari barang tersebut secara didahulukan dari pihak yang berpiutang lainnya; 

kecuali, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan 

untuk menyelamatkan barang tersebut setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 

mana harus didahulukan.
18

 

a. Ciri-ciri Gadai 

Ciri-ciri gadai adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah accessoir pada 

perjanjian utang-piutang yang dijaminnya; berakhirnya perjanjian 

utang-piutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yang 

berkaitan. 

2) Hak gadai bersifat kebendaan dan mengikuti  benda gadai (droit de 

suite) karena pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda 

yang digadaikan dalam tangan siapapun benda itu berada dan 

pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitor 

cidera janji. 

3) Pemegang gadai berkedudukan “preferen”, yang berarti harus 

didahulukan diantara para kreditor lainnya, dan untuk didahulukan 

dalam penerimaan pembayaran tagihannya dari hasil penjualan benda 

yang digadaikan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang. 

Misalnya, pembayaran biaya lelang dan biaya untuk menyelamatkan 

barang gadai, tagihan pajak negara harus didahulukan (Pasal 1133 jo. 

Pasal 1137 jo. 1150 KUH Perdata). 

                                                           
18

Kartini Muljadi, Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: Gramedia, 

2010, hal. 5. 
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4) Pemegang gadai berkedudukan sebagai separatis, yaitu pemegang 

gadai dapat mengeksekusi hak gadainya seolah-olah debitur tidak 

dinyatakan pailit. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk 

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan 

kepailitan debitur diucapkan (Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). 

5) Menurut Pasal 1160 KUH Perdata, jika utang yang dijamin dengan 

gadai dibayar untuk sebagian, hak gadai tidak hapus untuk sebagian.Di 

halaman 131, buku karangan J. Satrio, S.H., “Hukum Jaminan, Hak-

Hak Jaminan Kebendaan” tahun 2002, ditulis:”Setiap hutang (dan 

setiap bagian dari hutang) menindih setiap bagian maupun seluruh 

benda jaminan sebagai suatu kesatuan, bukan sebagai benda berdiri 

sendiri-sendiri, sekalipun benda jaminannya dapat dibagi-bagi.” 

6) Menurut pasal 1150 dan pasal 1152 KUH Perdata, benda yang 

dijaminkan harus dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya dan harus 

diserahkan dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui 

kreditur, debitur, dan pemberi gadai. Ini adalah syarat pokok gadai. 

Pasal 1154 KUH Perdata berbunyi “Jika yang berutang atau pemberi gadai 

tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan 

memiliki barang yang digadaikan. Semua janji yang bertentangan dengan 

ketentuan ini adalah batal.” 

Jadi, pasal 1154 KUH Perdata melarang bahwa dalam perjanjian gadai 

dicantumkan jika debitur/pemberi gadai cidera janji, kreditur secara 



16 

 

otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan itu. Namun, kreditur 

tidak dilarang untuk membeli benda yang digadaikan, asal melalui proses 

eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

misalnya baca Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Pembelian demikian menurut 

hemat penulis, tidak bertentangan dengan pasal 1154 KUH Perdata karena dalam 

hal ini, kreditur tidak otomatis menjadi pemilik benda yang digadaikan. 

Tentang hubungan ketentuan pasal 1154 KUH Perdata dengan surat kuasa 

yang dicabut kembali yang diberikan oleh debitur/pemberi gadai kepada 

kreditur/penerima gadai, untuk menjual benda yang digadaikan dengan cara 

apapun dan dengan harga berapapun, telah dikaji oleh Lembaga Kajian Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “LKHP”). 

Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 “Laporan Penelitian Eksekusi Gadai, 

Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Pengkajian Literatur/Doktrin/Pendapat Ahli/Tesis/Buku/Jurnal Hukum” 

(selanjutnya disebut “Laporan Literatur”) dan di halaman 14 butir 3) “Laporan 

Penelitian Peraturan Perundang-undangan Eksekusi Gadai Saham” (selanjutnya 

disebut “Laporan Peraturan Perundang-undangan”) serta di halaman 14 butir 3) 

“Laporan Penelitian Putusan Eksekusi Gadai Saham” (selanjutnya disebut 

“Laporan Putusan”), LKHP menguraikan pendapatnya, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa naskah surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney 

yang isinya, debitur/pemberi gadai memberi kuasa yang tidak dapat ditarik 

kembali kepada kreditur/pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaikan, 

dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur pemegang gadai sendiri, 

pada dasarnya tidak sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur 
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penerima gadai sebagaimana dilarang dalam Pasal 1154 KUH Perdata. Akan 

tetapi, (masih menurut LKHP) seharusnya surat kuasa tersebut tidak dibuat 

sebelum debitur/pemberi gadai melakukan wanprestasi, tetapi seharusnya dibuat 

setelah debitur/pemberi gadai melakukan wanprestasi. Selanjutnya, LKHP setuju 

dengan pendapat Henk Snijders yang disampaikan dalam Seminar tentang 

Eksekusi Gadai Saham di Jakarta, tahun 2010 bahwa untuk melakukan penjualan 

benda yang digadaikan secara tertutup (private sale), surat kuasa mutlak untuk 

menjual tidak cukup. 

Menurut Kartini Muljadi, surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali 

tersebut, tidak mengakibatkan kreditur/pemegang gadai secara otomatis menjadi 

pemilik benda yang digadaikan sehingga surat kuasa itu tidak melanggar pasal 

1154 KUH Perdata; tetapi perlu diperhatikan juga bahwa pada waktu 

mempergunakan surat kuasa tersebut, kreditur/pemegang gadai tidak boleh 

melanggar prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata 

dan Pasal 1156 KUH Perdata.
19

 Kartini Muljadi berpendapat bahwa untuk dapat 

melakukan “private sale” suatu barang gadai, kreditur/pemegang gadai harus 

terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada hakim untuk memperoleh izin 

menjual barang gadai itu tanpa melalui lelang, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1156 KUH Perdata; jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan surat 

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud diatas. 

Selanjutnya dalam kesempatan ini, Penulis ingin membahas kasus 

mengenai Tinjauan Yuridis mengenai Eksekusi Gadai Saham melalui Penetapan 

Pengadilan melalai Pivate Sale (Penjualan secara tertutup) dengan pendekatan 
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Ibid, hal.8. 
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beberapa Putusan dalam pengadilan. Oleh karena itu Penulis ingin membahas 

beberapa Permasalahan dikaitan dengan beberapa Putusan mengenai gadai saham. 

Adapun yang menjadi beberapa permasalahan mengenai eksekusi gadai 

saham melalui beberapa putusan dapat diuraikan sebagai berikut :  

Permasalahan Pertama, yaitu adanya beberapa putusan terkait dengan 

penjualan saham dibawah tangan terjadi dalam perkara No.1130K/PDT/2010 

antara BECKKET PTE. LTD., selaku Pemohon Kasasi berhadapan dengan 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT selaku Termohon I, PT. 

SWABARA MINING ENERGY selaku Termohon II, PT. MULHENDI 

SENTOSA ABADI selaku Termohon III, PT. ASMINCO BARA UTAMA selaku 

Termohon IV, dan ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H selaku turut 

Termohon Kasasi. Dalam kasus ini Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon 

Kasasi adalah pemilik sah saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat 

ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh puluh 

empat koma dua persen) sebagaimana terbukti dari Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II No. 15 tanggal 26 Februari 1998, 

dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta. Bahwa dengan 

demikian, Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap Tergugat II 

dan berdasar hukum untuk mengajukan gugatan atas perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh para Tergugat.
20

 

Menurut dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi, bahwa sesuai Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, menerangkan bahwa 

Tergugat II adalah pemilik saham sebesar 99,95 % (Sembilan puluh sembilan 

                                                           
20

Kasus Perkara No.1130K/PDT/2010 antara Beckket PTD, LTD melawan Deutche Bank. 
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koma sembilan puluh lima persen) pada Tergugat IV, kemudian antara Tergugat 

IV sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur telah ditandatangani Bridge 

Facility Agreement tertanggal 24 Oktober 1997. Guna menjamin pemenuhan 

kewajiban Tergugat IV kepada Tergugat I berdasarkan Facility Agreement, antara 

Penggugat sebagai pemberi gadai dan Tergugat I sebagai penerima gadai telah 

ditandatangani akta gadai saham, yaitu Share Pledge Agreement, dimana seluruh 

saham milik Penggugat sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar 

saham atau dalam persentase sebesar 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) 

pada Tergugat II telah digadaikan kepada Tergugat I. 

Munculnnya permasalahan terjadi pada saat Tergugat I tanpa 

pemberitahuan dan/atau peringatan terlebih dahulu yang diberikan secara patut 

dan tanpa dilandasi oleh dasar hukum yang sah, pada tanggal 15 Februari 2002, 

Tergugat I menjual saham-saham Penggugat kepada Tergugat III secara tertutup 

atau di bawah tangan. Belakangan diketahui bahwa Tergugat I menjual saham-

saham Penggugat dengan harga US$ 800,000,- (delapan ratus ribu Dollar Amerika 

Serikat) sesuai Deed of Sell and Purchase of Share Agreement No. 21 tanggal 15 

Februari 2002 dan Akta Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Secara 

Jual Beli No. 22 tanggal 15 Februari 2002, keduanya dibuat di hadapan Ilmiawan 

Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta. Dasar penjualan saham-saham 

Penggugat adanya 3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-

masing tertanggal 11 Desember 2001 yang memang sengaja diminta secara 

sepihak (voluntair) oleh Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai 

berikut: 
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a. Penetapan No. 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Desember 2001; 

b. Penetapan No. 339/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Desember 2001; 

c. Penetapan No. 340/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Desember 2001; 

Setelah berhasil menjual saham-saham Penggugat secara tertutup atau di 

bawah tangan, Tergugat I kembali meminta penetapan secara sepihak (voluntair) 

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengesahkan tindakannya, hal mana 

ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengeluarkan 

Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002. Dengan 

dikeluarkannya Tiga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  dan 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., 

tanggal 19 Februari 2002, sehingga keseluruhannya menjadi empat penetapan. 

Penggugat merasa dirugikan atas semua penetapan-penetapan tersebut dan 

karenanya Penggugat pun mengajukan permohonan pembatalan terhadap Empat 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. 

Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian mengabulkan permohonan 

pembatalan terhadap Empat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 

diajukan Penggugat yang dibuktikan dengan  dikeluarkannya Penetapan No. 

PTJ.KPT.01.2005 tertanggal 25 Februari 2005. Dasar dan pertimbangan 

Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan Penggugat adalah bahwa 

perkara yang merupakan obyek penetapan sebenarnya bukan perkara voluntair 

tetapi jelas termasuk perkara sengketa yang ada para pihaknya dan saling 

berkepentingan sehingga seharusnya, perkara tersebut diajukan dalam perkara 

gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan hak-haknya.  
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Akibat dari dibatalkannya  keempat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 

tertanggal 25 Februari 2005, maka keempat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan secara yuridis harus dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah berlaku 

dan kedudukan Penggugat selaku pemegang saham sebesar 7.420 (tujuh ribu 

empat ratus dua puluh) lembar saham atau dalam prosentase sebesar 74,2% (tujuh 

puluh empat koma dua persen) pada Tergugat II dipulihkan dan kembali seperti 

keadaan semula. 

Mahkamah Agung R.I. juga sependapat dan menyetujui tindakan 

Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Empat Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan, hal mana sesuai surat Mahkamah Agung R.I. 

No.01/Tuada.Pdt/III/2006 tanggal 03 Maret 2006, perihal tindakan Pengadilan 

Tinggi Jakarta mengeluarkan Penetapan pembatalan terhadap Empat Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang intinya menyatakan bahwa permohonan 

yang diajukan oleh Tergugat I berada dalam contentious jurisdictie, karena ada 

pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan, sehingga tidak boleh dikabulkan 

oleh Hakim dalam voluntair jurisdictie. 

Bahwa sesuai Surat No. 01/Tuada.Pdt/lll/2006 tanggal 03 Maret 2006, 

Mahkamah Agung R.I. telah memberikan pendapat sebagai berikut: 

"Bahwa walaupun penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak 

serta merta membawa akibat hukum (rechtsgevolg) yang timbul dari 

peristiwa/fakta hukum (rechtsfeit) atau perbuatan hukum 

(rechtshandeling) yang terjadi sebelum Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan dibatalkan, karena Penetapan pembatalan oleh 

Pengadilan Tinggi Jakarta tidak (karena memang tidak boleh) 

menentukan akibat hukum dari pembatalan Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan”. 
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Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Mahkamah 

Agung R.I. tersebut di atas, dan guna membela hak dan kepentingannya yang 

telah dirugikan oleh para Tergugat selama ini serta demi adanya kepastian hukum 

bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas saham-saham Penggugat 

dan dapat menguasai saham-saham Penggugat dalam pengertian yang seluas-

luasnya serta dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham yang sah, 

adalah patut serta sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk 

mengajukan gugatan atas perbuatan hukum para Tergugat. 

Penggugat berkeyakinan bahwa pelaksanaan dan tata cara eksekusi 

jaminan secara gadai telah diatur secara jelas dalam Pasal 1155 KUH Perdata, 

dimana pada intinya bahwa apabila debitur cidera janji, maka penjualan barang 

yang dijaminkan/digadaikan harus di depan umum/penjualan secara lelang. Akan 

tetapi, pada kenyataannya Tergugat I telah melanggar ketentuan pasal 1155 KUH 

Perdata, dimana secara diam-diam atau secara sepihak (voluntair) mengajukan 

permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi 

melaksanakan niatnya menjual saham-saham Penggugat secara tertutup atau di 

bawah tangan. 

Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan untuk memohon agar segala perbuatan hukum terkait 

dengan penjualan saham dibawah tangan yang dilakukan oleh para Tergugat 

dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, dan menyatakan Penggugat adalah pemilik 

sah atas saham Tergugat II sebanyak 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) 
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yang dijaminkan secara gadai kepada Tergugat I. Akan tetapi, gugatan Penggugat 

ditolak seluruhnya, dengan pertimbangan hakim bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat sepakat memperjanjikan secara lain yang dituangkan dalam Share 

Pledge Agreement sebagaimana yang dimungkinkan dalam pasal 1155 ayat 1 

KUHPerdata. 

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No.1411/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 April 2008, Penggugat kemudian 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Akan tetapi, Pengadilan 

Tinggi Jakarta menolak atas banding yang diajukan oleh Penggugat, dan 

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No.1411/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel dengan mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi 

DKI Jakarta No.382/Pdt/2008/PT.DKI. tanggal 03 Desember 2008. 

Menurut pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding, apabila diteliti 

ketentuan Pasal 1156 KUHPerdata, mengatur 2 (dua) hal apabila Pemberi 

gadai/yang berutang cidera janji yaitu: 

1. Hak dari penerima gadai/si berpiutang untuk menuntut supaya barang 

gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim (Hak Eksekusi 

untuk menjual secara lain); 

2. Hak penerima gadai/si berpiutang untuk meminta pada Hakim untuk 

mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk 

suatu jumlah yang ditetapkan dalam putusan, hingga sebesar hutangnya 

beserta bunga dan biaya (hak eksekusi dengan menahan barang gadai); 

Berhubung penjualan saham oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada 

Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding III 
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semula Tergugat dimintakan ijin dan pengesahan dari Pengadilan, maka jual beli 

saham tersebut telah didahulukan dengan itikad baik dan tidak melawan hukum. 

Kemudian Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa Penggugat tidak 

mempunyai legal standing dalam pengajuan gugatan.  

Hal ini dikarenakan Penggugat tidak lagi menjadi pemilik saham Tergugat 

II karena saham-saham yang telah digadaikan dan penyerahannya telah disetujui 

sendiri oleh Penggugat secara sukarela di dalam RUPS, dimana saham-saham 

tersebut telah selesai dialihkan/dijual kepada Tergugat III. Pertimbangan lainnya 

adalah gugatan error in persona dikarenakan Tergugat II tidak memiliki 

kepentingan hukum dengan Penggugat, begitu juga dengan Turut Tergugat yang 

tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Penggugat, dimana Penggugat 

pernah menyurati Turut Tergugat untuk memberikan salinan akta yang pernah 

dibuat oleh Turut Tergugat diantaranya akta Sale and Purchase of Share dan Akta 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saham secara Jual Beli Saham. Kemudian Turut 

Tergugat menolak permintaan Penggugat, karena yang berkepentingan menolak 

memberikan izin kepada Turut Tergugat. 

Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan permohonan 

kasasi, dengan tetap menggunakan dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan 

dan replik berikut bukti-bukti yang telah disampaikan pada peradilan tingkat 

pertama. Pemohon kasasi menguraikan keberatan-keberatan terhadap 

pertimbangan majelis hakim Tingkat Banding yang dinilai salah menerapkan 

hukum karena dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup dan tidak sempurna 

dan serta merta mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan No.1411/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.  
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Sementara itu, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Adapaun pertimbangan-

pertimbangan Mahkamah Agung diantaranya: 

1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat 

dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah 

menerapkan hukum; 

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Judex Factie sudah tepat dan 

benar; 

3. Bahwa Penggugat adalah sebagai penjamin hutang Tergugat IV pada 

Tergugat I, sesuai dengan perjanjian Share Pledge Agreement dengan 

gadai saham milik Penggugat; 

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat memberi kewenangan penuh 

kepada Tergugat I, untuk menjual saham Penggugat jika Tergugat IV 

wanprestasi; 

5. Bahwa Tergugat I telah mensomasi Tergugat IV dengan tembusan kepada 

Penggugat; 

6. Bahwa permohonan izin menjual saham-saham Penggugat oleh Tergugat I 

dengan itikad baik karena dalam somasi kepada Tergugat IV telah 

ditembuskan kepada Penggugat dan karena itu Penggugat telah 

mengetahui bahwa Tergugat IV wanprestasi; 

7. Bahwa pembatalan  penetapan-penetapan PN. Jakarta Selatan tentang izin 

menjual saham oleh Pengadilan Tinggi adalah keliru karena Pengadilan 

Tinggi tidak berwenang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri dan 

yang berwenang adalah Mahkamah Agung. 
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Atas pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Agung kemudian 

memutuskan bahwa putusan Judex Factie/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan 

dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi ditolak. 

Permasalahan Kedua, Permasalahan ini timbul dalam Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 2875K/PDT/2008 perkara PT. Uangmas Citra 

Kencana melawan Langdale Profits Limited. Singkat mengenai kasus posisi 

adalah sebagai berikut, suatu perseroan PT. Panganmas Inti Persada (sebelum 

kredit sindikasi dengan beberapa bank yaitu HSBC, Multicor BANK, Bank Niaga, 

Bank Dharmala, Bank Pacific, Inter Pasific Bank, dan Indovest Bank (“Para 

Kreditur Sindikasi”) dengan jaminan berupa saham – saham pada PT. Panganmas 

Inti persada yang salah satunya dimiliki oleh PT. Uangmas Citra Kencana. 

Beberapa tahun kemudian, Para Kreditur sindikasi melakukan pengalihan piutang 

kepada sebuah perusahaan asing yaitu Langdale Profits Ltd. 

Setelah jatuh tempo waktu pembayaran pinjaman, PT. Panganmas Inti 

Persada tidak dapat melunasi pinjamannya tersebut sampai akhirnya Langdale 

Profits Ltd.  mengajukan gugatan wanprestasi dan permohonan untuk 

mengeksekusi saham yang dijadikan jaminan oleh PT. Panganmas Inti Persada 

dengan penjualan secara tertutup dan tanpa persetujuan dari RUPS PT.Panganmas 

Inti Persada. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap mengabulkan 

gugatan tersebut dan memberikan izin kepada Langdale Profits Ltd. untuk 

mengeksekusi gadai saham PT. Panganmas inti Persada dengan Penjualan secara 

tertutup dan tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 
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Sebagai salah satu pemegang saham PT. Pangamas Inti Persada, PT. 

Uangmas Citra Kencana merasa dirugikan dan mengajukan banding serta kasasi, 

yang pokoknya dinyatakan eksekusi gadai saham yang diadakan Langdale Profits 

Ltd. seharusya memperhatikan ketentuan yang pada saat itu berlaku yaitu Undang 

– Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas. Eksekusi gadai saham 

sama saja merupakan penjualan atau pemindahan hak atas saham, sehingga 

seharusnya perlu persetujuan RUPS sebelum mengeksekusi saham-saham 

tersebut, dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Majelis Hakim dalam 

tahap banding dan kasasi akhirnya tetap memenangkan Langdale Profits Ltd. 

tanpa ada alasan penolakan yang jelas apakah dalam eksekusi gadai saham 

memang tidak berlaku atau alasan lainnya yang relevan.  

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan yang ada untuk diangkat menjadi latar belakang dan menyusunnya 

dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Mengenai 

Eksekusi Gadai Saham Melalui Private Sale  (Penjualan Dibawah Tangan) 

Pendekatan Beberapa Putusan Dalam Pengadilan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ekseskusi Hak Gadai atas Saham PT (Perseroan Terbatas) 

secara Private Sale (Penjualan dibawah Tangan) menurut Undang - 

Undang? 
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2. Bagaimana Eksekusi Hak Gadai Saham melalui Private Sale (Penjualan 

dibawah Tangan) menurut beberapa Putusan Pengadilan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan diadakan penelititan 

adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan mengenai eksekusi gadai saham dapat dilakukan 

melalui Permohonan ke Pengadilan dan dapat melibatkan Hakim dalam 

meminta persetujuan atas terjadinya Eksekusi Gadai Saham tersebut. 

2. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum bagi para Kreditur 

apabila melakukan Eksekusi Gadai Saham melalui Permohonan ke 

Pengadilan dan untuk menjual secara private sale (Penjualan dibawah 

tangan) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Segi Akademis 

Manfaat dilihat dari segi akademis, untuk memberikan kontribusi bagi 

dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang perlindungan hukum 

terhadap Eksekusi Gadai Saham apabila Debitur Wanprestasi. 

2. Segi Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan 

sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait 
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dalam masalah perlindungan hukum dalam melakukan Eksekusi Gadai 

Saham tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I :   Pendahuluan 

bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

Penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dibuat 

oleh penulis.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

dalam bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teori tentang 

Pengertian Saham, gadai saham dan Eksekusi Gadai saham, Perbedaan 

antara Gadai dan Fidusia sesuai dengan Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata.  

BAB III : Metode Penelitian 

dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian yang 

didalamnya memaparkan metode penelitian yang digunakan, prosedur 

memperoleh bahan penelitian yaitu dalam ruang lingkup bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum, sifat 

analisis penelitian dan hambatan dalam penelitian serta 

penanggulangannya. 
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BAB IV : Hasil dan Analisis 

dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan menggunakan 

pisau analisis secara mendalam mengenai aspek hukum benda 

bergerak, saham, gadai, fidusia dan perjanjian hutang – piutang. 

 

BAB V :   Kesimpulan dan Saran 

dan ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang 

memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang 

diberikan oleh penulis agar masukan yang diberikan dapat berguna 

untuk melindungi para kreditur agar dapat mengeksekusi dengan 

melakukan melalui Permohonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




