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ABSTRAK 

 

يتها قانون الشركة أن األسهم من المنقوالت ، وملك 1آية  60ذكرت مادة 
 ظتهاك الحقوق يمكن محافكالمنقوالت تعطي الحقوق المادية لصاحبها . تل

 فارقتلكل إنسان . نقل األسهم بكليتها وملكيتها من خصائص الشركة التي 
ادة مشركة مدنية وغيرها . نقل األسهم كذلك يمكن لغرض الوقف . ذكر في 

نظام الحكومة عن الوقف أن األسهم من  21قانون الوقف ومادة  16
لوقف ارية لشريعة . وباعتبار نظالمنقوالت التي يمكن وقفها طالما اليخالف ا

ا المنتج حقوق أصحاب األسهم على أساس قانون الشركة البد من دعامته
  لدى النظار المحترفين مع موافقة المعيار .

ن قانون الوقف أن الناظر قابل ألموال الوقف م 4رقم  1ذكر في مادة 
ن أوقف قانون ال 11الواقف ليديرها وينميها حسب غرضها . وذكر في مادة 

من وظائف الناظر إدارة أموال الوقف حسب غرضها واالشراف عليها 
  سية .دونيوالحماية لها وإرسال المعلومات عن وظائفه إلى هيئة األوقاف اإلن

  
Based on passage no 60 verse 1, the passage told us that share is growing 

wealth, the owning of share as growing wealth gives it's right on it's owner, and 
can be depended on every person. The share transferring and owning is one of this 
corporation characteristic which distinguishes this corporation from civil 
federation or any other legal aid society. 

The transfering of share can be done for wakaf's purpose. According to 
passage no 16 about wakaf regulation and passage no 21 about wakaf law, the 
share can be considered as growing wealth which can be donated under wakaf 
regulation in passage 1 no 4, Nazhir- in Islamic perception - is the one who 
accepted the wealth from ''Wakif'' - who donates his wealth for Islam - to handle 
and manage the wealth based on Islamic law, then in passage 11 about wakaf 
regulation, nazhir's duties is to manage,administer,develop and expand the wealth 
of wakaf according to it's purpose and function, besides, he is also has 
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responsibility to protect and control wakaf wealth and also report everything has 
something to do with wakaf wealth to Indonesia Wakaf House. 

 

 

Kata Kunci : Wakaf, Saham, Undang-undang perseroan terbatas (UUPT), 

Perusahaan, Pasar modal.  

 

A. Pendahuluan  

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang luas 

bagi penggembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4459, selanjutnya akan dalam artikel ini akan 

disingkat menjadi UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667, selanjutnya 

dalam artikel ini akan disingkat menjadi PP Wakaf).  

Dalam Penjelasan Umum UU Wakaf dinyatakan bahwa ruang lingkup 

wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf 

benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-undang ini 

Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf 

bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat 

berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lainnya.  

Obyek wakaf adalah harta benda. Secara yuridis, benda itu ada yang 

termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada pula benda tidak berwujud. Di 

antara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak 

dan ada pula benda tidak bergerak, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa 

hak maupun kewajiban. Dalam kategori  inilah saham termasuk dalam ruang 

lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi obyek wakaf. 

Oleh karena itu, adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga 
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menjangkau pula pada saham seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UU Wakaf dan 

Pasal 21 PP Wakaf. 

Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting 

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan 

hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau 

perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di provinsi atau 

kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan 

mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, 

pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir 

dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap 

kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda 

wakaf.1 

Demikian juga saham dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sangat 

erat kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam artikel ini akan disingkat menjadi 

UUPT). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan 

terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  

 

B. Pembahasan 

Dalam fiqih Muamallah, ulama-ulama klasik tidak mengenali nama 

saham, namun intinya termasuk dalam “syirkah ‘Inan” Pada bab-bab fikih Islam2. 

As-Syarikah (perusahaan) dalam fikih Islam asalnya terbagi pada 2 (dua) jenis 

yaitu perusahaan hak milik (Syarikah amlak), dan perusahaan kontrak (Syarikah 

‘ukud). Perusahaan hak milik juga terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu seperti 

perusahaan yang diperoleh dengan hibah dan waris. Adapun perusahaan kontrak 
                                                 

1 Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 
2 Sya’ban Muhammad Islam al-Barwary, Bursa Saham menurut Pandangan Islam, 

(Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise, Cetakan Pertama, 2007), hlm. 85. 
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yaitu perjanjian diantara 2 (dua) orang atau lebih didalam melakukan transaksi 

perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan, mereka bekerja sama dalam 

modal dan kesungguhan, atau salah seorang dari mereka menjadi pemilik modal 

dan yang lainnya sebagai pelaksana. Adapun pembagian keuntungan sesuai 

dengan kontrak atau menurut kesepakatan diantara mereka, dan adapun kerugian 

modal dari kedua belah pihak terbagi dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut :3 

1. Syarikah amwal (perusahaan modal) : terbagi dalam 2 (dua) yakni : 

Syarikah Inan (perusahaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang dengan modal 

yang sama) dan Syarikah mufawahoh (perusahaan perundingan) 

2. Syarikah abdan : perusahaan yang bergerak dalam bidang pekerjaan 

profesional dan jaminan kerja. Disebut juga dengan perusahaan kerja 

(Syarikah ‘Umal) 

3. Syarikah Mudharobah : Perusahaan yang bergerak dibidang modal dan 

pekerjaan. 

4. Syarikah Wujuh : Perusahaan yang bergerak didalam bidang kebersamaan 

dan dia tidak memiliki modal dan tidak juga profesional, tetapi mereka 

memiliki keahlian dalam berbagai transaksi  jual beli.  

Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai penyertaan atas 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut.4  

Menurut kamus Black Law Dictionary pengertian saham :5 

“An allotted portion owned by, contributed by, or due to some one (each 

partner’s share of the profits)” 
“One of the definite number of equal parts into which the capital stock of a 

corporation or joinstock company is divided” 

                                                 
3 Ibid. 
4 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhuddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan 

Tanda Jawab, ( Jakarta : Penerbit Salemba Empat, Cetakan Ketiga Maret 2008)   
5 Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary, (registered in USA : a Thomson Eight Edition 

Business,2004), hlm.1408. 
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“A share represents an equality or ownership interest in the corporation 

or joint stock” 
 

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady:6 “Saham berarti suatu bagian 

atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang 

mempunyai referensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang 

tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan”. 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal, menyebutkan bahwa saham merupakan bagian dari efek 

yang dapat diperjualbelikan di Pasar Modal. Dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, dan secara 

numeratif menyebutkan surat berharga ini meliputi surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. 

dibandingkan jenis perdagangan yang lain. 

 Umumnya, ada 2 (dua) tipe dasar saham yang dikeluarkan perusahaan, 

yakni saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa adalah kepemilikan dalam 

sebuah perusahaan yang memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang 

saham yang ada. Dijual sejak awal oleh perusahaan dan kemudian 

diperdagangkandiantara para pemodal. Para pemodal berharap memperoleh 

dividen sebagai bagian keuntungan, dan akan bertambah nilainya. Saham biasa 

tidak memberikan jaminan hasil tetapn (fixed income). Dengan konsep nilai lebih 

saham dapat memberikan suatu hasil yang lebih baik daripada investasi lain. 

Risiko pemodal yang membeli saham biasa adalah bila perusahaan tidak 

dijalankan dengan baik, maka harga saham pada umumnya akan melemah. Tidak 

tertutup kemungkinan, pemodal kehilangan seluruh investasinya. Para pemegang 

saham biasa menempati urutan paling akhir untuk mendapatkan pembagian aset 

perusahaan apabila terjadi likuidasi, dibandingkan pemegang saham istimewa atau 

kreditur.7 

                                                 
6 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Ke dua), (Bandung : 

Penerbit  PT. Citra Aditya, 1996) , hlm. 22. 
7 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhuddin,Op.Cit. 
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 Saham istimewa adalah juga saham kepemilikan yang diterbitkan 

perusahaan dan diperdagangkan oleh pemodal. Beda dari saham biasa, saham 

istimewa mempunyai sifat untuk mengurangi risiko pemodal disamping dapat 

pula membatasi perolehan. Jumlah dividen dijamin dan dibayarkan sebelum 

dividen saham biasa. Akan tetapi, dividen tidak bertambah apabila perusahaan 

memperoleh tambahan keuntungan dan harga saham istimewa umumnya naik 

lebih lamban. Para pemegang saham istimewa mempunyai kesempatan lebih besar 

untuk memperoleh kembali sebagian investasi jika perusahaan dilikuidasi.8  

Semakin berkembangnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia, juga 

meliputi transaksi pasar modal syariah yang juga memperjual belikan saham 

syariah. Bersadarkan Pasal 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-

MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah di Bidang Pasar memberikan pengertian Saham Syariah sebagai berikut : 

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang 
memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk 
saham yang memiliki hak-hak istimewa 

 
Adapun Saham Syariah yang dimaksud dalam  pasal 3 Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 diatas adalah :  

Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik : 

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara 

pengelolaanperusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang 

menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-

prinsip Syariah. 

2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain: 

a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang; 

b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan 

dan asuransi konvensional; 

                                                 
8 Ibid. 
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c.  produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman 

yang haram; dan 

d.  produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat 

transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga 

keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; 

f. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan 

Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi 

ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah 

yang dikeluarkan. 

3. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib 

menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah 

dan memiliki Shariah Compliance Officer. 

4. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek 

Syariah sewaktuwaktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, 

maka Efek yang diterbitkandengan sendirinya sudah bukan sebagai 

Efek Syariah. 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan 

oleh BEJ bekerja sama dengan sama Danareksa Invesment Management. Adapun 

indeks sebelum JII, adalah Indeks Individual, Indeks Harga Saham Sektoral, 

Indeks LQ 45, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks syariah 

merupakan indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam 

indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan 

syariah, seperti : (1) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang. (2) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. (3) usaha yang memproduksi, 

mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong 



8 
 

haram. (4) usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.9 

Saham sebagai benda bergerak, secara yuridis dalam Pasal 499 KUH 

Perdata pengertian benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau 

yang dapat menjadi objek hak milik, dengan demikian segala sesuatu yang tidak 

dapat dimiliki bukan termasuk pengertian benda menurut KUH Perdata. Istilah 

benda dalam arti hukum (zaak) dalam KUHPerdata digunakan dalam berbagai 

arti, namun demikian secara umum dapat dikatakan sebagai “segala sesuatu yang 

dapat menjadi objek hukum, dalam arti dipakai sebagai lawan dari orang sebagai 

subjek hukum”.10 

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Saham 

merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 kepada pemiliknya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak 

memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan 

terhadap setiap orang. Hal inimerupakan penjelasan pasal 60 ayat (1) UUPT.  

Pengalihan saham secara penuh dengan kepemilikan merupakan salah satu 

karakteristik korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan 

badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan (transferability) ini membuat 

perusahaan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika 

pemilik perusahaan itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan 

kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham 

untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio 

mereka11.  

Pengalihan saham dapat pula dilakukan untuk tujuan wakaf. Dalam 

ketentuan Pasal 21 PP Wakaf, saham termasuk kategori benda bergerak selain 

                                                 
9 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah 

Indonesia, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2009) 
,.hlm.114-115. 

10 HFA Vollmar dalam Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif Efek di Indonesia, Tinjauan 

Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek,(Bandung : Penerbit Books Terrace & 
Library,cetakan pertama 2009),  hlm. 139. 

11 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum 
Bisnis, Volume 26 – No. 3 – Tahun 2007, Jakarta, hlm.10. 
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uang karena Peraturan Perundang undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.   

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Wakaf adalah pihak yang menerima 

harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 

peruntukannya. Dalam ketentuan Pasal 9 UU Wakaf, Nazhir meliputi : 

perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Selanjutnya dalam pasal 11 UU 

Wakaf, Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta 

benda wakaf, mengelola dan menggembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi,dan  peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 

dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Pemegang saham sebagai anggota perseroan, pada dasarnya tidak 

mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perseroan. 

Kepemilikannya atas saham perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang 

saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas : 

1. Mempunyai partisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan perseroan 

serta berhak atas dividen, sepanjang perseroan masih berlangsung; 

2. Berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan 

dibubarkan. 

Pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang 

dilakukan perseroan. Juga tidak bertanggung jawab atas utang perseroan melebihi 

saham yang dimilikinya dalam perseroan (limited liability) yang diatur dalam 

Pasal 3 Ayat (1) UUPT.  

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini. 

Hak Nazhir wakaf saham sebagaimana tercantum pada pasal 52 ayat (1) 

UUPT berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama 

pemiliknya. Hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UUPT.  

Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 53 UUPT, hak pemegang saham 

sebagai mana tercantum dalam Pasal 52 Ayat (1) disesuaikan dengan jenis 

klasifikasi saham yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan 

demikian, Saham perseroan yang diwakafkan oleh pemiliknya juga harus 
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menyebutkan jenis klasifikasi saham yang diwakafkan dalam akta ikrar wakaf 

karena hal ini akan berpengaruh pada hak atas saham yang diwakafkan.  

  
Ketentuan Pasal 53 UUPT Menyebutkan : 
 
            (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. 

(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada  
     pemegangnya hak yang sama. 
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar 
     menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. 
(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: 

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 
b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi  
    dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau  
   ditukar dengan klasifikasi saham lain; 
d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk  
    menerima dividen  lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi  
    lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; 
e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk  
    menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain  
    atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. 

 
Pengaturan klasifikasi saham suatu perseroan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 53 UUPT. Menurut Penjelasan pasal ini, yang dimaksud klasifikasi saham 

adalah pengelompokan saham berdasar karakteristik yang sama. Salah satu prinsip 

pokok klasifikasi saham ditegaskan pada Pasal 53 Ayat (2) berupa hak yang sama 

(equal right) kepada pemegangnya yakni setiap saham dalam klasifikasi yang 

sama yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.  

a. Saham Biasa  

Menurut penjelasan Pasal 53 Ayat (3) UUPT, yang dimaksud saham 

biasa adalah : 

1. Saham yang “mempunyai hak suara” untuk mengambil keputusan 

dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

pengurusan Perseroan ; 

2. Mempunyai “hak untuk menerima dividen” yang dibagikan; 

3. Mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. 

b. Saham dengan Tanpa Hak Suara 
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Salah satu hak pemegang saham adalah untuk mengambil keputusan 

dalam RUPS. Akan tetapi dalam Pasal 53 Ayat (4) huruf a 

membolehkan pengeluaran saham “tanpa hak suara”. Dengan demikian 

pemilik saham jenis ini tidak berhak mengikuti RUPS perseroan, 

karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan 

berkenaan dengan pengurusan perseroan. 

c. Saham dengan Hak khusus mencalonkan Anggota Direksi dan/atau 

Anggota Komisaris. 

Pemilik saham ini mempunyai “hak berbicara khusus” (bijzondere 

zeggenschaprechten).12Menurut pasal 50 Ayat (4) huruf b, kepada 

pemilik saham diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris. Berarti kepada pemilik saham ini 

diberi hak prioritas atau hak khusus untuk mencalonkan anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan hak ini tidak 

diberikan kepada pemilik klasifikasi saham yang lain.Oleh karena itu, 

pemilik saham klasifikasi ini memiliki klausul “oligarki” (oligarchise 

clausule, oligarchie clause) mengenai pencalonan anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris secara mutlak. 

d. Saham yang dapat ditarik kembali 

Saham ini setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar 

dengan klasifikasi lain. 

e. Saham yang memberikan hak dividen terlebih dahulu. 

Saham klasifikasi ini disebut juga “saham utama” (preferente 

aandelen). Saham ini memberi atau mempunyai hak lebih dahulu dari 

“saham biasa” dalam memperoleh keuntungan dan/atau saldo.  

f. Saham utama menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan 

perseroan dalam likuidasi. 

Pada umumnya semua klasifikasi saham secara teoritis mempunyai 

hak untuk berpartisipasi mempunyai hak untuk berpartisipasi 

                                                 
12 HMN Purwosutjipto dalam M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : 

Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm 265. 
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memperoleh pembagian atas hasil sisa kekayaan likuidasi (liquidation 

preference) dari klasifikasi saham lain. Akan tetapi dalam dalam 

Anggaran Dasar dapat ditetapkan klasifikasi saham yang mempunyai 

hak utama memperoleh pembagian hasil kekayaan likuidasi dari 

klasifikasi saham lain.13 

Pemindahan hak atas saham berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) 

UUPT untuk Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. 

Akta pemindahan hak tersebut dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) baik berupa 

akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. 

Pasal 56 :  
 

(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan 
hak. 

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau   
salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. 

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan 
hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau 
daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan 
ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham 
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan 
hak. 

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau 
pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama 
pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang 
diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. 

 
Tidak ada suatu aturan umum mengenai formalitas dan bentuk akta 

pemindahan hak yang diperlukan bagi pemindahan hak atas saham atas nama, 

hanya saja akta pemindahan hak tersebut atas salinannya harus disampaikan 

secara tertulis kepada perseroan, untuk dicatat tanggal dan hari pemindahan hak 

tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus yang disediakan 

untuk itu. 

 

                                                 
13 M.Yahya Harahap, Ibid, hlm. 267. 
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Dalam hal saham yang diwakafkan,Akta Ikrar Wakaf  Saham yang 

merupakan bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan saham miliknya 

guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukannya, salinannya diserahkan kepada 

perseroan untuk dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham. Dalam ketentuan 

Pasal 3 Ayat (1) PP Wakaf, benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir 

untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan 

peruntukannya.Namun demikian dalam ketentuan ayat (2) berikutnya dinyatakan 

bahwan terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan 

kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. Demikian juga ketika terjadi 

perngantian nazhir  tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang 

bersangkutan. 

Semua saham yang diterbitkan dan sudah diambil oleh pemegangnnya 

dicatat dalam daftar pemegang saham atau buku saham, yang dipelihara oleh 

direksi. Dengan demikian setiap bentuk peralihan saham harus dicatat sesuai 

ketentuan dalam anggaran dasar. Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum 

pemilik sertifikat saham, Buku Daftar  Pemegang saham dapat menjadi petunjuk 

tentang siapa yang tercatat dalam Buku tersebut, yang secara yuridis dapat 

merupakan indikator tentang siapa sebenarnya yang berstatus sebagai pemilik. 

 

C. Kesimpulan 

 Saham sebagai  benda bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana yang 

diatur dalam UU Wakaf diharapkan dapat semakin mengoptimalkan potensi 

penggembangan wakaf produktif di Indonesia. 

 Untuk mengoptimalkan pengelolaan saham sebagai objek wakaf, maka tidak 

lepas dari peranan Nazhir yang amanah dan profesional agar saham yang 

diwakafkan memberikan hasil yang semakin meningkat untuk didistribusikan 

kepada pihak yang berhak menerima wakaf sesuai peruntukannya yang tertuang 

dalam akta ikrar wakaf. Nazhir wakaf saham yang telah diberi kewenangan oleh 

wakif juga memiliki kewenangan sebagaimana pemilik saham menurut  UUPT. 

Meskipun sesungguhnya menurut UU Wakaf, nazhir bukanlah sebagai pemilik 
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hanya bertugas untuk mengelola benda wakaf sesuai peruntukannya yang 

dicantumkan dalam akta ikrar wakaf. 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal 

Syariah Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, 
Cetakan ke-1, Jakarta, 2009. 

Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition,registered in USA, a 
Thomson Business, 2004. 

 Hukum Bisnis, Volume 26 – No. 3, Jakarta, 2007.   
 
Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif Efek di Indonesia, Tinjauan Hukum tentang 

Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Penerbit Books Terrace & Library, 
Bandung cetakan pertama 2009. 

 
Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Ke dua), PT. Citra 

Aditya, Bandung, 1996. 
 
Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah  
 
Sya’ban Muhammad Islam al-Barwary, Bursa Saham menurut Pandangan Islam, 

Jasmin Enterprise, Cetakan Pertama, Kuala Lumpur, 2007. 
 
Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhuddin, Pasar Modal di Indonesia 

pendekatan tanda jawab, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Cetakan 
Ketiga Maret 2008.   

 

A. Peraturan Perundang-undangan 

- Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4459) 



15 
 

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756). 

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

- Peraturan Pemerintah Nomor  42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4667).  

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wet Book) 


