
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.   LATAR BELAKANG 

Di dalam pengelolaan sebuah usaha, setiap pengusaha tentunya 

membutuhkan permodalan untuk dapat menjalankan usahanya, permodalan ini dapat 

diperoleh melalui dana pribadinya sendiri ataupun dana pinjaman, baik dana pinjaman pada 

pihak perseroangan lainnya, maupun dana pinjaman kepada lembaga keuangan, seperti 

bank atau non-bank seperti multifinance. Dari dana pinjaman tersebut, seorang pengusaha 

dapat memakainya sebagai modal kerja (working capital), atau modal untuk meluaskan 

usahanya (investment capital). Dengan demikian, usahanya dapat menjadi lebih maju dan 

memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau bagi pihak – pihak lainnya di sekitarnya, 

seperti meluaskan kesempatan kerja bagi penduduk sekitarnya, menghidupkan lingkungan 

dan area sekitarnya. 

Adanya kegiatan usaha baik berbentuk perkantoran ataupun pabrik, 

memberikan kontribusi bagi pemasukan pajak Negara, yang dapat dipakai untuk 

memperbaiki fasilitas infrastruktur Negara dan kewajiban – kewajiban  pembayaran para 

pegawai Negara, dan membantu kontribusi terhadap keseluruhan berjalannya roda 

perekonomian sebuah Negara sehingga Negara dimaksud dapat menjadi lebih kompetitif 

dibanding dengan Negara – Negara  lain sekitarnya. Dengan demikian, permodalan yang 

dipakai guna menjalakan sebuah usaha yang pada gilirannya akan menghasilkan 

keuntungan penghasilan menjadi sangat penting bagi kemajuan seorang pengusaha, bagi 

kemajuan sebuah perusahaan, bahkan berujung pada kemajuan sebuah Negara. 
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Prinsip yang sama diatas berlaku pula bagi keberhasilan pengelolaan 

kerjasama permodalan para pengusaha di dalam perusahaan dengan bentuk badan usaha, 

baik itu persekutuan komanditer (C.V.), persekutuan Firma, persekutuan perdata, 

perusahaan terbatas (P.T.), perusahaan terbatas hasil penanaman modal asing ataupun 

domestik, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha Persero (campuran 

dari permodalan perorangan swasta dan modal pemerintah), dan terutama berfokus pada 

pokok bahasan penulisan tesis ini adalah membahas mengenai permodalan usaha bagi 

sebuah perusahaan terbatas terbuka, yang mana dana atau permodalan usaha bagi sebuah 

perseroan terbatas terbuka biasanya membutuhkan jumlah yang sangat besar ditujukan bagi 

working capital maupun investment capital dan dengan demikian dibutuhkan berbagai 

bentuk sumber pendanaan untuk dapat mencapainya.  

Sebelum menyentuh kepada pembahasan mengenai perseroan terbatas 

terbuka dan permodalannya, maka sebagai dasar pemahaman akan dibahas mengenai 

perseroan terbatas dan permodalannya. Adapun permodalan pada sebuah perusahaan 

terbatas, dapat diperoleh dengan berbagai cara antara lain adalah diperoleh dari modal yang 

telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham dalam bentuk jumlah saham yang 

dimilikinya dalam perusahaan tersebut, jumlah besaran modal ini ditentukan pada masing - 

masing anggaran dasar perseroan terbatas dengan mengacu kepada Bab III: Modal dan 

Saham Bagian Kesatu: Modal Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian mengenai besarannya yang 

awalnya ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta Rupiah) yang kemudian 

diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal 

Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”), yang mana diatur bahwa besaran modal dasar 
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PT ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas, dengan 

mengacu pula pada aturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tertentu, besaran 

minimum modal dasar PT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun jikalau sebuah perusahaan terbatas hanya mengandalkan modal 

yang disetor, diperlukan waktu yang cukup lama guna mengembangkan usahanya tersebut, 

sehingga biasanya dalam praktek masih tetap diperlukan sumber permodalan lainnya 

seperti misalnya: pinjaman modal dari para pemegang saham dalam bentuk hutang, 

pinjaman kepada perseorangan lainnya, atau pinjaman fasilitas perbankan maupun lembaga 

keuangan non-perbankan lainnya seperti pinjaman pada lembaga multi finance.  

Adapun bagi perusahaan terbatas terbuka, sumber permodalan kemudian 

dapat pula diperoleh melalui mekasnisme pasar modal, antara lain dengan cara menerbitkan 

obligasi disebut juga surat hutang (bonds), surat hutang jangka pendek (medium term note), 

penambahan modal dengan memberikan hak memesan saham/efek terlebih dahulu 

(HMETD/right issue), yang dapat pula diikuti dengan penerbitan hak membeli efek 

tambahan/waran setelah HMETD (warrant), dan salah satu produk pasar modal terbaru 

lainnya adalah repurchase agreement atau jual beli saham dengan hak membeli kembali 

(selanjutnya disebut “Repo”). 1 

Repo mengacu kepada POJK Nomor.9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman 

Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK 

No.33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement, dan pada dasarnya 

adalah sebuah produk pasar modal dengan konsep jual beli saham dengan hak untuk 

membeli kembali saham tersebut pada harga tertentu yang biasanya lebih tinggi, pada 

1 M. Irsan Nasarudin, S.H., Indra Surya, S.H., LL.M., Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M., Arman Nefi, S.H., M.M., 
Adiwarman S.H., S.Sos., 2014, Aspek Hukum pasar Modal Indonesia, Penerbit Kencana bekerjasama dengan 
Kajian Pasar Modal & Keuangan, Penerbit: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, halaman 153 – 155. 
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jangka waktu yang telah ditetapkan bersama oleh pembeli dan penjual. Repo memiliki 

konsep yang sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja pada Repo kepemilikan hak 

atas benda (dalam hal ini adalah saham) yang dijualnya beralih kepemilikan, namun 

pengalihan itu tidak mengakibatkan Pembeli memiliki hak secara penuh atas saham 

termasuk mengalihkan saham kepada pihak lain karena obyek benda yang dijual (saham) 

tersebut diperjanjikan pula bahwa pada waktu yang telah disepakati bersama di kemudian 

hari yaitu sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun akan dibeli kembali oleh penjualnya atau 

disebut pula sebagai periode buy back. Dalam Repo, sekalipun kepemilikan saham telah 

berpindah, namun dapat diperjanjikan bahwa penjual saham masih dapat menikmati hak – 

hak atas saham yang dijualnya tersebut seperti perolehan dividen mapun penggunaan hak 

kehadiran dan suara dalam rapat- rapat umum pemegang saham, namun sebagai gantinya 

pembeli saham akan dibayarkan kompensasi bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya 

oleh penjual, dan dengan janji eksekusi jikalau penjual gagal bayar (wanprestasi). 2 

Sehubungan dengan status kepemilikan hak atas saham sebagaimana 

dijelaskan diatas, maka membuat Repo menjadi sering disalah artikan sebagai pemberian 

jaminan saham atas sebuah perjanjian pinjaman hutang piutang. Repo bukanlah perjanjian 

hutang piutang dengan pemberian jaminan saham ataupun suatu transaksi jual beli saham 

biasa. 

Repo sempat marak dilakukan oleh perusahaan terbatas terbuka dalam 

bisnis di Indonesia dimana Repo merupakan salah satu upaya perusahaan atau pengusaha 

yang memiliki saham pada perusahaan terbatas terbuka guna menggalang modal dari 

investor dalam waktu secara relatif cepat dan mudah, karena tidak membutuhkan berbagai 

prosedur yang kompleks sebagaimana terdapat pada mekanisme pendanaan pasar modal 

2 SEOJK No.33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement. 
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lainnya seperti penerbitan kajian menyeluruh perusahaan dan bisnis bersangkutan dalam 

bentuk prokpektus, penerbitan pemeringkatan perusahaan, pendapat dan penandatanganan 

akta – akta otentik yang dipersyaratkan dari tenaga ahli dan profesi – profesi penunjang 

pasar modal,  audit keuangan 2 (dua) tahun terakhir, dan lain sebagainya sehingga Repo 

menjadi alternatif pendanaan cepat yang dapat dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan umum POJK Nomor.9/POJK.04/2015 Tentang 

Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, transaksi Repo 

merupakan sarana pendanaan yang aman di dunia Pasar Modal dan telah berkembang 

secara luas diberbagai negara dengan mengacu kepada Standar Perjanjian Global Master 

Repurchase Agreement. Perkembangan transaksi Repo di Pasal Modal Indonesia 

menunjukkan peningkatan nilai, frekuensi dan volume transaksi dari tahun ke tahun dan 

memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Namun demikian, 

transaksi Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia belum mengacu 

pada standar transaksi yang berlaku secara umum bagi para pelaku, sehingga banyak varian 

transaksi yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Itulah sebabnya Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor.9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman 

Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. 

Dikeluarkannya POJK Nomor.9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman 

Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan memberikan pedoman 

dalam transaksi Repo, antara lain mengatur tentang prinsip perubahan kepemilikan saham 

atas Efek, isi perjanjian Repo yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan tertentu, 

persyaratan penerapan Standar Perjanjian Global Master Repurchase Agreement, 

kewajiban Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo dan sanksi. Namun 
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dalam pelaksanaannya, masih saja banyak terdapat permasalahan dan/atau sengketa dalam 

transaksi Repo. Secara umum, permasalahan yang timbul dalam transaksi Repo, antara lain 

sebagai berikut :  

a. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang transaksi Repo itu sendiri, 

terutama tentang status kepemilikan hak atas saham dalam transaksi Repo, 

menjadikan Repo sering disalah artikan sebagai pemberian jaminan saham atas 

sebuah perjanjian pinjaman hutang piutang atau suatu perjanjian jual beli saham yang 

tanpa syarat; 

b. Perjanjian Repo yang tidak mengikuti Standar Perjanjian Global Master Repurchase 

Agreement; 

c. Pengaturan klausul-klausul dalam Repo yang kurang jelas, sehingga menimbulkan 

perbedaan penafsiran; atau 

d. Wanprestasi dari para pihak dalam transaksi Repo itu sendiri, antara lain eksekusi 

saham sepihak sebelum waktunya atau saham yang dijual tidak dibeli kembali sesuai 

yang diperjanjikan. 

Permasalahan dalam transaksi Repo seringkali tidak dapat diselesaikan 

secara musyawarah untuk mufakat, sehingga pada akhirnya penyelesaian harus melalui 

pengadilan, salah satunya kasus pengadilan sebagaimana diangkat dalam tesis ini yaitu 

Kasus Putusan Mahkamah Agung no. 618/PDT.G/2016/PN JKT. SEL antara Bapak 

Benny Tjokrosaputro dengan Goldman Sachs atas saham dalam PT Hanson International 

TBK. 

Oleh karenanya, Penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul 

“PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT 
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PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (PENELITIAN PERJANJIAN STANDARD 

GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT DAN STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NO.618/PDT.G/2016/PN JKT.SEL)”  

 

I.2.   RUMUSAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan 

yang hendak Penulis angkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status kepemilikan hak atas saham dalam Repurchase Agreement 

(Repo) berikut hak-hak yang melekat atas saham tersebut?  

2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Repurchase 

Agreement (Repo) yang mengacu kepada Standard Global Master Repuchase 

Agreement (GMRA) sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

No.33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman 

Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan? 

 

I.3.   TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui status kepemilikan hak atas saham dalam Repurchase 

Agreement (Repo) berikut hak - hak yang melekat atas saham tersebut dan 

mengetahui status kepemilikan hak atas saham dalam Repo dan implikasi 

terhadap perusahaan dalam hal sampai terjadinya peralihan saham dalam Repo; 
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2. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Repurchase 

Agreement (Repo) yang mengacu kepada Standard Global Master Repuchase 

Agreement (GMRA) sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

No.33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman 

Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan untuk 

mengetahui peran Notaris dalam mencegah terjadinya resiko tinggi dalam 

transaksi Repo sebagai salah satu produk pasar modal dalam pembuatan Akta 

Perjanjian Repo yang mengacu kepada Standard GMRA sesuai SEOJK 

No.33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement dan POJK 

No.9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi 

Lembaga Jasa Keuangan. 

 

I.4. MANFAAT PENULISAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini merupakan sumbangan Penulis bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya tentang jual beli 

saham dengan suatu janji pembelian kembali pada perseroan terbatas terbuka dan 

Kenotariatan; 

2. Secara praktis, penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran Penulis serta 

diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum 

terutama dibidang jual beli saham dengan suatu janji pembelian kembali pada 

perseroan terbatas terbuka dan Kenotariatan.  
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I.5.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisa tesis ini terdiri dari: 

BAB I:     Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam tesis ini. 

BAB II:   Terdiri dari Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari landasan teori, yaitu Teori dan 

Tinjauan Umum mengenai Perseroan Terbatas, Teori Perseroan Terbatas 

(berisikan pengertian, permodalan, anggaran dasar, organ – organ Perseroan 

Terbatas, dan perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka), 

Teori Perjanjian (berisikan perikatan sebagai dasar dari suatu perjanjian, 

kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, syarat subyektif yang 

mengakibatkan dapat dibatalkan, syarat obyektif yang dapat mengakibatkan 

batal demi hukum, akibat hukum pembatalan perjanjian, perjanjian tertulis dan 

tidak tertulis, perjanjian tertulis bawah tangan dan akta otentik, beban 

pembuktian akta otentik dan perlindungan hukum akta otentik), Teori 

Penjaminan khususnya penjaminan saham (berisikan dasar hukum perjaminan 

saham, metoda gadai saham, metoda fidusia saham, dan medota - metoda 

eksekusi penjaminan saham), Teori mengenai Repo (berisikan dasar hukum, 

manfaat dan keunggulan, jenis – jenis, aspek – aspek yang terdapat dalam 

Repo, Standard Global Master Repurchase Agreement, dan resiko yang 

terdapat pada transaksi Repo), Teori Tentang Notaris (berisikan sejarah, 

wewenang dan kewajiban Notaris selaku pejabat umum, akta Notaris selaku 

akta otentik, kedudukan dan kepastian hukum akta Notaris selaku akta otentik, 

cacat pada akta Notaris, dan Notaris pasar modal), dan Landasan Konseptual.   
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BAB III:   Terdiri dari Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Pengertian Penelitian, Jenis 

Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan, dan Analisa. 

BAB IV:  Terdiri dari Status Kepemilikan Saham Pada Perjanjian Jual Beli, Status 

Kepemilikan Saham Pada Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penjaminan 

Saham, Status Kepemilikan Saham Pada Perjanjian Repo, Perbandingan Status 

Kepemilikan Hak Atas Saham pada Jual Beli, Perjanjian Hutang Piutang 

Dengan Penjaminan Saham, dan Perjanjian Repo, dan Implikasi Terhadap 

Perusahaan Dalam Hal Terjadinya Eksekusi (Peralihan) Saham Hasil 

Repurchase Agreement, dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian 

Repo yang mengacu kepada Standard GMRA 

BAB V:      Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran Penulis. 
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