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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara penyerahan 

gadai saham tanpa warkat serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang 

gadai saham tanpa warkat. Jenis penelitian ini yaitu normatif dengan metode 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepsual. Dalam sistem 

perdagangan tanpa warkat  penyerahaan gadai saham dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu gadai saham dengan melakukan penarika saham dari penitipan kolektif 

dan gadai saham tanpa melakukan penarikan dari penitipan kolektif. Perlindungan 

hukum terhadap kreditur di akomodir oleh Peraturan Jasa Kustodian Sentral 3.6.1: 

pemegang rekening dapat mengagunkan efek dalam rekening efeknya sebagai 

agunan utang dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada 

KSI.  

 

Kata Kunci : Gadai Saham, Tanpa Warkat, Wanprestasi 

 

 

LEGAL PROTECTION AGAINST NO-STOCK SHARE HOLDERS IF 

THE WANPRESTATION DEBTOR 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to find out and understand how to hand over scripless stock 

pledges and how legal protection for scripless shareholders. This type of research 

is normative with the method of legislation approach and conceptual approach. In 

scripless trading, the pledging of shares can be done in two ways, namely stock 

pledging by making shares from collective custody and pledging shares without 

withdrawing from collective custody. Legal protection for creditors is 

accommodated by the Regulation of Central Custodian Services 3.6.1: the account 

holder can deposit securities in his securities account as debt collateral by 

submitting a written application for securities collateral to the KSEI. 

 

Keywords: Pawn of Shares, Scripless, Default
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I. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini pasar modal merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa 

Indonesia. Keberadaannya bukan sekedar menyuguhkan lahan atau alternatif 

investasi, tetapi juga merupakan sumber dana yang tidak pernah habis. Pasar 

modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

peningkatan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nosional ke arah 

peningkatan kesejahtraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar 

modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia 

usaha, termasuk usaha menenggah dan kecil untuk pembangunan usahanya, 

sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi 

masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menenggah. Salah satu alternatif dari 

pasar modal adalah investor mempunyai saham di suatu perusahaan dapat 

menggadaikan sahamnya untuk memperoleh dana.
1
 Bentuk dan macam jaminan 

kebendaan semakin bervariatif sehingga menyentuh pasar modal yaitu saham. 

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan 

melalui lembaga gadai sebagaimana ditentuk dalam Pasal 1153 B.W. dalam 

ketentuan gadai di B.W. dari Pasal 1150 sampai dengan 1160. Selain itu, 

kontruksi hukum tentang Perseroan Terbatas yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut juga 

UUPT) dalam Pasal 60 ayat (1) saham merupakan benda bergerak dan 

memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. 

Sedangkan ayat (2)  menentukan bahwa saham dapat diangunkan dengan gadai 

                                                             
1
I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan SAD Satria Bakti, Jakrta, 

2000, hlm. 36 

 



ii 
 

atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggar 

dasar.Kebijakan gadai saham ini tentunya tidak lepas dari mengenai peraturan 

pasar modal sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Ketentuan dalam UUPM Pasal 

61 bahwa Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, 

dapat dipinjamkan atau dijaminkan. Diperkenankannya agunan Efek tersebut 

memberikan angin segar bagi para pemodal yang membutuhkan dana, sementara 

pemodal tersebut belum berkeinginan menjual efek atau saham yang dipmiliki 

tersebut.
2
  

Dalam era scripless trading dewasa ini, gadai saham pun berubah menjadi 

scripless.Objek gadai yang biasanya berbentuk sertifikat fisik saham dan dikuasai 

oleh kreditur, setelah diberlakukannya sripless trading hal itu jarang 

dilakukan.Beralih dikuasainya saham scripless oleh Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesain (LPP).Lembaga Penyelsaian dan Penyimpanan (LPP) merupakan 

lembaga dalam pasar modal yang memegang peran penting dalam peroses 

pelaksanaan gadai saham scripless, karena salah satu jasa pelayaan yang diberikan 

adalah layanan administrasi atas efek yang digunakan. Sedangkan sebagaimana 

yang kita ketahui salah satu syarat terjadinya gadai, adalah apabila telah dilakukan 

penyerahan kekuasaan (bezit) atas barang yang menjadi objek gadai kepada 

pemegang gadai (inbezitsteling). Sedangkan pada Sistim Perdagangan Tanpa 

Warkat (Scriptless Trading) saham yang dijadikan sebagai jaminan tidak berada 

dalam penguasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain 

                                                             
2
 Mas Achamad Daniri, Fungsi Bursa Efek Dalam Perdagangan Saham, makalah dalam 

Perantara Aspek Hukum Pasar Modal FH UGM, Yogyakarta, 1997, hlm. 5
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yaitu dititipkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Selain itu 

juga tentang fisik saham yang seharusnya diserahkan dalam aturan gadai telah 

berubah menjadi tidak berbentuk fisik nyata lagi dalam Sistim Perdagangan Tanpa 

Warkat (Scriptless Trading), sehingga tidak mungkin diserahkan langsung secara 

fisik. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam penulisan 

skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Saham 

Tanpa Warkat Apabila Debitur Wanprestasi” 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberpa 

masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana cara penyerahaan gadai saham tanpa 

warkat?. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham tanpa 

warkat?  

Untuk mencapai tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut :1). Untuk mengetahui dan memahami cara penyerahan gadai saham tanpa 

warkat. b) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang 

gadai saham tanpa warkat 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 1) manfaat teoritis, Penelitian 

ini di harapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk 

menentukan kebijakan terkaid dengan gadai saham tanpa warkat di Indonesia, 2) 

manfaat peraktis, Penelitian ini secara peraktis bermanfaat dalam menggambarkan 

kondisi gadai saham tanpa warkat. 

Berdasarkan pada judul dan permasalahan yang di teliti, maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan : 1. 
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Pendekatan perundang-undangan , 2. Pendekatan konseptual. Adapun sumber dan 

jenis bahan hukumya adalah 1.Bahan hukum primer, 2.Bahan hukum skunder, 

3.Bahan hukum transier.Sementara itu analisis bahan hukumnya adalah metode 

deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal khusus ke hal umum. 
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II. PEMBAHANSAN 

Gadai Saham 

Sebelum membahas tentang gadai saham tanpa warkata (scripless 

trading), perlu diketahuai terlebih dahulu tentang gadai saham tanpa warkat 

(scripless trading), saham tanpa warkat adalah saham yang tidak adanya suatu 

surat atau bukti tertulis kepemilikan saham oleh pemegang saham dan dalam tata 

cara perdagangannya dengan cara pencatatan atau pemindah bukuan secara 

elekteronik (book entry settlement) yaitu pemindahaan efek maupun dan yang 

melalui mekanisme debit kredit atau suatu rekening efek
3
 Secara umum bukti 

kepemilikan pemegang saham tanpa warkat adalah berupa rekening saham yang 

dimiliki oleh pemegang saham melalui perusahaan efek yang tercatat dalam 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 56. Dengan 

adanya sistem scripless tradingpada perdaganag saham dibursa efek, mekanisme 

gadai saham mengalami perubahan dari mekanisme gadai saham scrip (warkat). 

Pada sistem tanpa warkat dimana saham-saham ditransaksikan dilantai bursa 

sudah tersentralisir dan dikonversi dalam bentuk data elektronik .investor yang 

akan mengangunkan atau menggadaikan sahamnya untuk kepentingan tertentu 

mengajukan permohonan tertulis angunan efek kepada KESI untuk mengalihkan 

hak gadai dari debitur ke kreditur (pegadaian). Dimana setiap permohonan 

peralihan hak gadai atas efek harus memuat keterangan antara lain : jumlah,jenis 

efek (saham) pihak yang menerima angunan, dan persyaratan angunan lainya. 

                                                             
3
 Tjiptono Darmadji dan Hadi M.Fakhrudin,Pasar Modal di Indonesia dan Pendekatan 

Tanya Jawab,h.168. 
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Efek yang tercatan dalam rekening efek dapat diangunkan tanpa dikeluarkan dari 

peneitipan kolektif. Saham yang digadaikan selanjutnya disimpan dalam sub 

rekening efek atas nama debiturdan dibelokir. KSEI akan menerbitkan surat 

konfirmasi angunan efek sebagai tanda bukti pencatatan angunan efek bagi 

debitur dan kreditur. Selama stauts angunan, efek tersebut tidak dapat ditarik atau 

dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek . Dalam hal yang akan 

digadaikan adalah saham milik nasabah (investor) maka pelaksanan peralihan hak 

gadai memlui pencatatan gadai dilaksanakan dilevel partisipan KSEI tempat 

nasabah menyimpan sahamnya. Investor dalam hal ini debitur mengajukan 

permohonan pencatatan gadai saham kepada partisipan KSEI sekaligus 

permohonan pembukaan sub rekening untuk menyimpan saham yang digadaikan 

tersebut. Selanjutnya, partisapan KSEI membelokir sub rekening efek milik 

investor tersebut, dan menerbitkan konfirmasi pencatatan gadai saham kepada 

debitur dan kreditur. Untuk memastikan saham yang digadaikan tidak 

dipindahbukukan dari sistem KSEI, perusahaan efek selanjutnya mengajukan 

permohonan pembelokiran sub rekening efek tersebut dan menerbitkan konfirmasi 

surat pembelokiran kepada partisipan KSEI (perusahaan efek). Sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, baik debitur maupun kreditur tidak dapat memperoleh 

informasi status saham yang diangunkan atau yang digadaikan langsung dari 

KSEI.keduanya hanya dapat menanyakan hal ini kepada partisifan (perushaan 

KSEI) yang melakukan pencatatan gadai saham tersebut.
4
 Sealin kreditur dan 

debitur yang mana disini adalah pegadaian dan pemberi gadai, ada lembaga 

                                                             
4
 FOKUSS KSEI,edisi 1 tahun 2003,h.1 
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penunjang untuk mencapainya teransaksi gadai saham tanpa warkat ini terlaksana, 

yakni adalah Lembaga Bank Kustodian serta Lembaga Penyimpanan dan 

penyelesaian yakni KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).Dalam hal jaminan 

gadai saham tanpa warkat, bank kustodian dan KSEI merupakan pihak ketiga 

yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memegang saham yang 

dijadikan jaminan secara gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (1), dalam Pasal tersebut, 

sebenarnaya penunjukan “pihak ketiga” haruslah berdasarkan persetujuan kedua 

belah pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Namaun, bukan berarti 

perjanjian ini tidak dapat di simpangi .perjanjian tersebut dapat disimpangi dengan 

undang-undang yang menentukan bahwa setiap saham tanpa warkat (scriples 

trading) disimpan di lembaga kustodian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dari 

“perjanjian” dan UUPM merupak lex spesialis dari KUHPerdata dalam urusan 

ini.
5
 Dalam hal penguasaan gadai saham tanpa warkat (scripless trading), KSEI 

hanya sebatas pada penyelesaian administrasi saham yang digadaikan, KSEI 

hanya berkewajiban untuk melakukan administrasi penyimpanan efek yang 

diagunkan untuk kepentingan penerima jaminan sesuai instruksi pemegang 

rekening yang dijaminkan (butir 3.6.4 jasa 

Penyerahaan Gadai Saham 

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, lembaga gadai juga 

mengalami perkembangan dengan munculnya bentuk-bentuk benda gadai baru, 

salah satunya adalah saham. Keberadaan gadai saham sebagai salah satu lembaga 

                                                             
5
 Muhammad Faiz Aziz, Artikel Tentang Gadai Dan Gadai Saham, h.5. 
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jaminan akhir-akhir ini semakin banyak diminati oleh berbagai pihak.
6
 Seperti 

yang telah diterangkan sebelumnya, saham yang ditransaksikan di Bursa Efek 

Indonesia sudah tersentralisir di Kustodian Sentral Efek Indonesia dan di konversi 

menjadi data elektronik C-BEST (Central Depository Book Entry Settletment). 

Untuk lebih jelasnya berikut cara penyerahan gadai saham dengan melakukan 

penarikan dengan cara penitipan Kolektif dan gadai saham dengan tanpa 

melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif : 

a. Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif 

Mekanisme pelaksanaan gadai saham dengan cara melakukan 

penarikan saham dari penitipan kolektif dalam Sistem Perdagaan Tanpa 

Warkat dimungkinkan untuk dilakukan, karena diatur dalam Keputusan 

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-

012/DIR/KSEI/0807 tentang Peraturan Jasa Kustodian Sentral
7
, yaitu : 

Pasal 3.4.1 : Pemegang rekening sewaktu-waktu dapat melakukan 

penarikan efek keluar rekening efek untuk dikonversikan menjadi 

sertifikat efek atas nama pemegang rekening efek atau pihak lain 

yang ditunjuk olehnya. 

 

Pasal 3.4.2 : Pemegang rekening yang melakukan penerikan efek 

sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1 harus menyampaikan 

permohonan efek kepada KSEI melalui C-BEST. 

 

Pasal 3.4.3 : berdasarkan permohonan pemeriksaan efek dari 

pemegang rekening, KSEI akan meminta Perusahaan Terdaftar/BAE 

untuk menerbitkan sertifikat efek sejumlah efek yang ditarik atas 

nama pemegang rekening atau pihak lain yang ditunjuk dalam 

permohonan dan meneyerahkan sertifikat hasil penarikan tersebut 

kepada KSEI atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI. 

 

                                                             
6
J.Satrio.,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Cet. IV , PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2002 ,hlm50. 
7
 www.ksei.com/Peraturan Jasa Kustodian sentra Efek Indonesial  
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Pasal 3.4.4 : terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan efek 

dari pemegang rekening, KSEI akan melakukan sejumlah efek yang 

akan ditarik keluar rekening efek sehingga efek tersebut tidak dapat 

dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek. 

 

b. Gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan 

kolektif 

Pemyerahaan gadai saham dalam sistem Perdagangan Saham Tanapa 

Warkat melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari 

penitipan kolektif dilakukan untuk menjamin agar penjaminan saham 

tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan efisien. 

Pada perakteknya penyenyerahaan gadai saham tanpa warkat dalam 

sistem perdganagan tanpa warkat melalui mekanisme tanpa melakukan 

penarikan saham dari penitipan kolektif dapat dilakukan oleh pemegang 

rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun oleh pemegang efek 

yang merupakan nasabah dari pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek 

Indonesia. 

Adapun prosedur gadai saham dalam penititipan kolektif yang 

dimiliki oleh nasabah dari pemegang rekening adalah sebagai berikut :
8
 

1) Nasabah dari pemegang rekening, yang bertindak sebagai pemberi gadai, 

harus menggeluarkan suatu surat pemberitahuan perihal adanya peletakan 

gadai atas saham kepada Emiten atau Badan Administrasi Efek (BEA), 

dan memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai 

                                                             
8
 Zylvia Thirda, Rambu-Rambu Penggadaian Saham, FOKUS KSEI, edisi I, Januari, 

2003, hlm  30 
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pengajuan pembelokiran atas saham yang akan digadaikan dalam daftar 

pemegang saham dari Emiten. 

2) Debitur atau pemberi gadai kemudian harus memperoleh surat 

komfirmasi pencataan gadai dari Emiten atau Badan Administrasi Efek 

(BEA), yang mengkomfirmasikan bahwa gadai atas saham telah dicatat 

dalam daftar pemegang saham Emiten atau Badan Administrasi Efek 

(BEA) dan Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) telah setuju 

untuk tidak mencatat gadai laianya atas saham yang digadaikan tersebut. 

3) Debitur atau pemberi gadai kemudian juga diharuskan untuk 

mengeluarkan suatu surat intruksi pencatatan atas gadai saham dan 

permohonan pembelokiran di C-BEST, yang pada intinya berisi intruksi 

kepada pemegang rekening untuk membuka rekening dalam rangka 

pencatatan atas saham yang digadaikan. Dalam hal pemberi gadai adalah 

pemegang rekening maka surat permohonan tersebut tidak diperlukan. 

4) Pemegang rekening, berdasarkan permohonan dari nasabah tersebut, 

kemudian mengelurkan suatu surat permohonan pencatatan jaminan atas 

efek yang ditunjukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk 

melakukan pencatatan atas gadai saham dalam rekening efek. 

5) Pemegang rekening juga harus mengeluarkan surat permohonan 

pembelokiran di C-BEST atas gadai saham kepada Kustodian Sentral 

Efek Indonesia,  yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk 

melakukan pembelokiran di C-BEST atas saham yang digadaikan dengan 

ketentuan : 
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a) pemegang rekening membuka suatu sub rekening efek atas nama 

nasabah yang menggadaiakan sahamnya. 

b) Kustodian Sentral Efek Indonesia akan membelokir efek yang 

digadaikan dalam sub rekening efek atas nama nasabah dari pemegang 

rekening tersebut. 

6) Gadai Pemegang rekening juga harus meperoleh surat komfirmasi 

pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang 

mengkomfirmasi sempurnanya pencatatan dan pemebelokiran gadai 

saham di C-BEST. 

7) Pemeganag rekening akan menyerahkan surat konfirmasi pencatatan dari 

Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada nasabah, selaku pihak yang 

menjaminkan saham tersebut. 

Perlindungan Hukum Bagai Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat  

Pada gadai saham tanpa warkat (scripless), saham tidak dikuasai secara 

fisik oleh penerima gadai maupun pemberi gadai. Gadai diperjanjikan dengan 

maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, oleh 

karena itu perjanjian gadai mengikuti pada perjanjian pokoknya. Dalam Pasal 

1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal debitur tidak memenuhi 

kewajiabannya maka tidak diperkenankan kreditur memiliki banda gadai. Bahkan, 

para pihak dilarang untuk memperjanjikan sebelumnya bahwa dalam hal debitur 

wanprestasi, benda gadai akan langsung dimiliki oleh kreditur pemegang gadai. 

Ketentuan ini untuk melindungi kepentingan dari perjanjian dalam hal ini debitur, 

yang pada umunya berbeda dalam posisi yang lemah dan biasnya kerena kondisi 
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tersebut, menerima persyaratan yang dimiliki oleh kreditur yang nantinya akan 

merugikan debitur sendiri. Namun, larangan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tersebut diatas adalah larangan untuk meperjanjikan sebelumnya, 

sebelum debitur wanprestasi, benda gadai akan menjadi milik kreditur membuat 

persetujuan antara kredutur dan debitur pemberi gadai, sesudah adanya 

wanprestasi bahwa kreditur akan meperoleh benda gadai dengan imbalan 

pelunasan hutang debitur adalah tidak dilarang.
9
 Sedangkan hak kreditur sendiri, 

salah satunya adalah menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi), hal ini 

sesuai dengan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan 

demikian kreditur penerima gadai mempunyai hak untuk didahulukan (kreditur 

preferen) pelunasannya terhadap tagihan-tagihan lainya.Hal ini dapat disimpulkan 

dari Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum. Permohonan pencabutan yang 

tidak sesuai denngan persyaratan diatas maka akan diperoses KSEI setelah adanya 

putusan atau penetapan pengadilan yang berweang yang tealah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (Peraturan KSEI-0101/DIR/0101bitir 4.c). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 J.Satrio,Op.Cit, hlm.135 
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahaasan yang telah diuraikan maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu: 1. Saham adalah benda bergerak dan oleh 

karenanya saham dapat dijadikan jaminan oleh pemiliknya dalam suatu bentuk 

gadai saham. Bukti kepemilikan saham diwujudkan dalam bentuk fisik berupa 

surat atau sertifikat saham, yang disebut warkat, namaun dalam 

perkembangannnya bukti kepemilikan saham ini bukan lagi hanya berbentuk 

warkat saja, melainkan sudah dalam bentuk data elektronik, yang diberlakukan 

dalam sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading). Dalam sistem 

perdagangan tanpa warkat (scripless trading) penyerahaan gadai saham dapat 

dilakukan melalui dua cara, yaitu gadai sahm dengan melakukan penarika saham 

dari penitipan kolektif dan gadai saham tanpa melakukan penarikan dari penitifan 

kolektif. Penyerahaan gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat 

(scripless trading) telah memenuhi syarat untuk terjadinya gadai, karena saham 

yang digadaikan telah dipindahhkan kedalam rekening tersendiri dan saham yang 

digadaikan diblokir oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia selama selama 

belum dilakukan pencabutan. 2. Perlindungan hukum terhadap kreditur di 

akomodir oleh Peraturan Jasa Kustodian Sentral 3.6.1 yang berbunyi : pemegang 

rekening dapat mengagunkan efek dalam rekening efeknya sebagai agunan utang 

dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada Kustodian 

Sentral Efek Indonesia. Dengan adanya permohonan tertulis dari pihak yang akan 

melakukan gadai saham tersebut maka perlindungan akan semakin kuat, karena 
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ada bukti tertulis tentang akan dijadikannya saham yang bersangkutan sebagai 

objek dalam gadai. 

Saran 

Setealah memberikan kesimpulan disini penyusun ingin mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 1. Peroses gadai saham tanpa warkat diselenggarakan 

secara elektronik melalui sistem yang teritegrasi antra sistem KSEI, Pemegang 

Rekening maupun Emiten/BAE. Dengan demikian seluruh intruksi, konfirmasi 

maupun sistem pemcatatan kepemilikan dari partisipan ke KSEI dan sebaliknya 

dilakukan secara elektronik.Mengenai catatan elektronik ini tentunya perlu 

diberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam Undang-Undang Pasar Modal 

agar catatan elektronik KSEI tersebut memiliki kekuatan Hukum yang kuat. 2. 

Perlunya pengaturan secara rinci mengenai bentuk perjanjian gadai saham tersebut 

mulai dari peroses awal pencatatan angunan sehingga peroses eksekusi, aagar 

lebih memberikan kepastian hukum kepada para pihak, karena objek gadai yang 

digunakan berbeda dengan objek gadai pada umumnya yakni saham tanpa warkat.    
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