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ABSTRAK 

Saham tanpa warkat hadir untuk menjadi solusi dari upaya perbaikan sistem perdagangan pasar 

modal di era teknologi dan informatika. Namun upaya perbaikan tersebut tampaknya juga 

memunculkan suatu permasalahan baru. Permasalahan tersebut berupa perdagangan saham tanpa 

warkat atau scripless trading ialah terkait pembuktian kepemilikan saham. Oleh karena itu, pada 

tulisan ini akan membahas dan memberikan pemahaman mengenai pembuktian kepemilikan 

saham dalam scripless trading. Pembuktian kepemilikan saham dalam scripless trading juga 

diperkuat dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi 

elektronik. Pada regulasi tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat 

dijadikan alat bukti yang sah pada persidangan. 

Kata Kunci: Pembuktian, Saham, Perdangan tanpa Warkat 

 

ABSTRACK 

Scripless trading emerged as a solution for efforts to improve the capital market trading system in 

the Age of Technology and Informatics. However, scripless trading also creates a new problem. 

The problem that comes along with the presence of scripless trading is related to proof of share 

ownership. Therefore, this paper wants to provide an understanding of proof of share ownership 

in scripless trading. Proof of share ownership in scripless trading is also strengthened by the 

development of laws and regulations in the field of information and electronic transactions. In this 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

regulation, electronic information and/or electronic documents can be used as legal evidence at 

trial. 

Keywords: Evidence, Stocks, Scripless Trading

I. PENDAHULUAN 

 Upaya perbaikan sistem perdagangan 

pasar modal terus dilakukan seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan informasi. 

Salah satu perubahan pada sistem 

perdagangan pasar modal yang sangat 

penting adalah berkaitan dengan sistem 

perdagangan tanpa warkat atau scripless 

trading, yaitu sistem perdagangan saham 

tanpa sertifikat fisik. Saham merupakan 

instrumen penyertaan modal seseorang atau 

lembaga sebuah perusahaan.1 Istilah saham 

dapat kita jumpai di beberapa peraturan, 

salah satunya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT), yang 

menjelaskan bahwa “Perseroan Terbatas, 

yang selanjutnya disebut Perseroan adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian 

melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

 
1M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar 
Modal Indonesia, (Jakarta:Prenada, 2006), hal. 188.  
2M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.cit, hal 188   

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

oleh Undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya”. Dari pengertian tersebut 

dapat diketahui bahwa saham merupakan 

bukti persekutuan modal perusahaan.2 Istilah 

saham juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 

ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa, 

saham yang dikeluarkan oleh perseroan 

hanyalah saham atas nama pemiliknya dan 

biasanya nilai nominal dalam saham tersebut 

juga ditentukan. 

 Sistem perdagangan tanpa warkat ini 

melakukan penyelesaian transaksi melalui 

pemindahbukuan atau book entry settlement. 

Dengan sistem ini, kepemilikan suatu saham 

tidak lagi berbentuk surat fisik saham, tetapi 

hanya berupa catatan rekening, sehingga 

tidak diperlukan lagi proses transaksi 

membawa surat saham. Kemudian, pada 

tahap akhir transaksi hanya dilakukan 

pemindahbukuan.3 Sistem perdagangan tanpa 

warkat telah dilakukan secara komputerisasi. 

3Mirsa Ridawarista, Februari 2014, Implikasi Hukum 
Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Transaksi Efek 
Saham Melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat 
(Scripless Trading), Jurnal Hukum, Hlm. 2.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sistem ini tidak hanya mencakup pada saat 

transaksi saja tetapi juga penyelesaian dari 

transaksi perdagangan saham tanpa warkat 

tersebut. Pada sistem ini, saham telah diubah 

menjadi data yang dapat diakses secara 

elektronik. Kemudian, bukti kepemilikan 

saham tanpa warkat tersebut akan 

dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia dalam bentuk surat pernyataan 

kepemilikan saham dan laporan yang 

diberikan setiap awal dan akhir perdagangan. 

Laporan yang disampaikan pada awal 

perdagangan akan dibuat dalam bentuk 

tertulis, sedangkan laporan pada akhir 

perdagangan dibuat dalam bentuk data 

komputer. 

 Perdagangan saham tanpa warkat ini 

sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, di antaranya adalah dalam Pasal 

55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Dalam 

pasal tersebut dikatakan bahwa 

“Penyelesaian transaksi bursa dapat 

dilaksanakan dengan penyelesaian 

pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain 

 
4Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan dan IGN Parikesit 
Widiatedja. Februari 2016. Perlindungan Hukum dalam 
Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak 
Penerima Gadai. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 3, Hlm. 2. 

yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat 

diketahui bahwa perdagangan saham dapat 

dilakukan dengan cara perdagangan tanpa 

warkat. Selain dijelaskan dalam UUPM, 

perdagangan tanpa warkat juga diatur dalam 

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 

Nomor 041/BEJ/0809 yang dikeluarkan pada 

tanggal 31 Agustus 1998 tentang Ketentuan 

Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat.4 

 Latar belakang digunakannya sistem 

perdagangan tanpa warkat tidak terlepas dari 

permasalahan yang muncul dari perdagangan 

saham dengan sistem manual. Pada tahun 

1993, muncul wacana perdagangan saham 

tanpa warkat karena pada saat itu banyak 

beredar saham-saham palsu dan volume 

perdagangan yang mengalami peningkatan.5 

Volume perdagangan meningkat disebabkan 

oleh jumlah emiten, anggota bursa, dan 

jumlah broker (pialang) yang terus 

bertambah. Kondisi ini menyebabkan 

banyaknya order beli yang tidak tercapai 

karena banyaknya pialang yang saling 

berdesakan. Jumlah perdagangan dalam 

  
5Aulia Abdi. Juni 2008. Pelaksanaan Gadai Saham Dalam 
Sistem Perdagangan Tanpa Warkat. Tesis, Program 
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

sehari menjadi terbatas dan menurunnya 

likuiditas pasar bursa. Sistem perdagangan 

manual dinilai tidak dapat mengakomodasi 

perkembangan perdagangan yang terjadi 

karena memakan waktu yang cukup lama. 

Prosedur penyelesaian transaksi secara 

manual dianggap rumit sehingga 

menyebabkan investor mengalami kesulitan 

dalam melakukan perdagangan saham. 

 Berdasarkan kejadian tersebut, maka 

pada tahun 1995, PT Bursa Efek Indonesia 

menerapkan sistem perdagangan efek 

terpadu berbasis komputer yang disebut 

sebagai Jakarta Automated Trading System 

atau disebut dengan JATS.6 JATS didukung 

oleh beberapa subsistem, yaitu subsistem 

pencatatan, subsistem pengawasan, 

subsistem keanggotaan, subsistem 

pengelolaan data statistik dan historikal. 

Sistem JATS memiliki perangkat keras dan 

lunak yang dapat merespons dalam waktu 

yang cepat sehingga perdagangan di PT 

Bursa Efek Indonesia dapat berjalan dengan 

maksimal. Namun, karena saat itu 

perdagangan saham masih menggunakan 

 
6Vonny Dwiyanti,S.Sos., Wawasan Bursa Saham, 
(Penerbit universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 
1999) hal 65  
 

warkat, transaksi yang berjalan dengan 

otomatis dan tidak dibarengi dengan 

penyelesaian transaksi yang cepat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 

tahun 1996 muncul wacana perdagangan 

saham tanpa warkat untuk menyesuaikan 

teknologi yang sudah ada. Namun, karena 

terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, 

perdagangan saham tanpa warkat baru 

terlaksana pada tanggal 11 Juli 2001.    

 Selain kemudahan yang diberikan 

melalui teknologi, tentu ada hal lain yang 

patut menjadi perhatian, yaitu berkaitan 

dengan pembuktian kepemilikan, baik di 

pengadilan maupun pembuktian sewaktu-

waktu apabila dibutuhkan. Pembuktian ini 

sangat penting sebagai gambaran mengenai 

kronologi terjadinya transaksi yang menjadi 

sengketa di pengadilan. Pada transaksi yang 

menggunakan teknologi yang dalam hal ini 

adalah perdagangan saham tanpa warkat, 

para pihak yang melakukan transaksi tidak 

memegang alat bukti secara fisik, tetapi 

hanya berupa hasil dari proses book-entry-

settlement di antara para pihak. Padahal, 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

dalam bidang hukum perdata, adanya suatu 

akta yang disepakati dan ditandatangani para 

pihak atau bukti fisik sangat penting untuk 

pembuktian. Penggunan scripless trading ini 

dinilai dapat memicu kendala apabila terjadi 

sengketa dan dibutuhkan suatu pembuktian. 

Selain itu, peraturan perundang-undangan 

mengenai perdagangan tanpa warkat belum 

diatur secara khusus di negara Indonesia.  

 Selain keabsahan dari pembuktian 

perdagangan saham tanpa warkat, hal yang 

dipertanyakan selanjutnya adalah bukti 

kepemilikan yang dapat ditunjukkan bahwa 

seseorang tersebutlah pemilik saham yang 

sah. Menurut Pasal 164 HIR (Herziene 

Indische Reglement) menjelaskan bahwa 

macam-macam alat bukti adalah bukti 

tertulis, bukti sanksi, persangkaan, 

pengakuan, dan sumpah. Dalam hukum 

pembuktian yang berlaku menganut prinsip 

eksklusif, yang berarti hal-hal selain yang 

disebutkan dalam Pasal 164 HIR tidak 

memiliki kekuatan hukum.7 

 Selepas diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

 
7Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), 
Cet. 2, (Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), Hlm. 
31-32  

ITE) yang diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

sangat dimungkinkan bahwa informasi dan 

transaksi yang terjadi secara elektronik dapat 

mengikat secara hukum. Namun,  butuh 

penyesuaian terkait dengan pembuktian 

saham yang mulanya berbentuk fisik. Selain 

itu, berkaitan dengan perlindungan bagi 

investor agar terhindar dari ulah pihak-pihak 

yang dapat merugikan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan di atas, maka terdapat rumusan 

masalah yang timbul dari adanya latar 

belakang tersebut, yaitu:  

1) Bagaimana keabsahan dari suatu 

dokumen elektronik terutama dalam 

perdagangan saham tanpa warkat 

dikaji dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku Indonesia? 

Serta,  

2) Bagaimana cara pembuktian 

transaksi elektronik jika terjadi 

sengketa baik di antara para pihak 

maupun di pengadilan? 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Pembuktian Hak 

Kepemilikan Saham secara Hukum 

melalui Mekanisme Perdagangan 

Saham Tanpa Warkat (Scripless 

Trading)  

a. Ditinjau Dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata)  

Di dalam KUH Perdata, saham 

disebut juga sebagai sero atau andil 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 511 

angka 4. Menurut Pasal tersebut, saham 

dikategorikan sebagai benda bergerak, 

termasuk pula saham yang tidak 

berwujud. Implikasi dari hal tersebut 

menyebabkan bentuk kepemilikan saham 

yang tunduk pada Pasal 613 KUH Perdata, 

yakni penyerahan saham atas nama harus 

dibuat dengan akta otentik atau di bawah 

tangan. Maka Sehingga, kepemilikan 

harus didasarkan atas bukti fisik surat 

yang menyatakan kepemilikan seseorang 

atas saham dengan cara penerbitan efek. 

Penyerahan efek pun memerlukan 

 
8Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: 
Penitipan Kolektif, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.167-
169.  

penyerahan fisik dari warkat supaya hak 

milik efek dapat beralih.8 

b. Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas 

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, 

disebutkan bahwa saham merupakan bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT). Saham dikeluarkan 

dalam rangka pemenuhan modal dasar, 

pendirian perusahaan, atau pemenuhan 

modal dasar.9 Pasal 48 UUPT ayat 1 

menyatakan bahwa “saham perseroan 

dikeluarkan atas nama pemiliknya”.  Selain 

itu, pada Pasal 51 menyatakan bahwa 

“pemegang saham diberi bukti pemilikan 

saham untuk saham yang dimilikinya”. 

Kemudian, UUPT dalam Pasal 60 ayat 1 juga 

menyatakan bahwa “saham merupakan 

benda bergerak dan memberikan hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

kepada pemiliknya”. Berkaitan dengan 

pemindahan hak atas saham dilakukan 

dengan akta pemindahan hak.  

9Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 34 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hak kebendaan yang berlaku pada 

saham tersebut hanya untuk saham yang 

terdaftar dalam daftar pemegang saham 

dalam perseroan. Untuk saham perusahaan 

go public berlaku ketentuan Pasal 154 ayat 1 

UUPT yang berbunyi “bagi perseroan 

terbuka berlaku ketentuan undang-undang 

ini jika tidak diatur lain dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar 

modal”. Artinya apabila ketentuan di bidang 

pasar modal menentukan lain bagi perseroan 

terbuka maka ketentuan pasar modal yang 

berlaku.  

c. Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Pasar Modal  

Kepemilikan efek yang 

diperdagangkan di bursa oleh perusahaan 

pialang atas nama klien atau investor harus 

dicatat dalam sub rekening efek klien 

kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian yang dalam penerapannya 

disebut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI). Tujuan pencatatan adalah untuk 

membuktikan apakah surat berharga yang 

 
10Tjiptono Darmadji dan Hendy M Fakhruddin, Pasar 
Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab Edisi 3, 
Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 108. 

diperdagangkan secara scripless trading oleh 

broker adalah milik nasabah atau milik 

broker.  

Scripless trading dengan jalan 

pemindahbukuan dalam UUPM diatur dalam 

Pasal 55 ayat 1 bahwa “penyelesaian 

transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan 

penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, 

atau cara lain yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah”.  

Setelah transaksi secara 

pemindahbukuan telah selesai, pada masing-

masing rekening efek dari investor jual 

maupun investor beli akan mengalami 

perubahan. Kemudian, perusahaan efek akan 

menginformasikan account statement 

(seperti rekening koran) atas posisi saldo 

yang ada dalam rekening efek investor agar 

investor dapat memastikan bahwa antara 

jumlah dana dan efek yang bertambah atau 

berkurang di dalam rekening efek sesuai 

dengan transaksi yang dilakukan.10 

KSEI, Perusahaan Efek atau Bank 

Kustodian diwajibkan memberikan 

konfirmasi tertulis kepada investor yang 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

melakukan penitipan kolektif atas rekening 

efek sebagai bukti pencatatan rekening efek 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor III.A.10 Tentang Transaksi 

Efek angka 3 huruf p.11 Konfirmasi tertulis 

ini, baik berupa konfirmasi yang dikirim 

secara langsung maupun dalam bentuk 

konfirmasi tercetak melalui komputer 

pemegang rekening KSEI, merupakan bukti 

kepemilikan saham dalam perdagangan 

saham tanpa warkat. 

KSEI mengirim konfirmasi melalui 

sistem jaringannya yang disebut C-BEST 

yang terhubung dengan terminal komputer 

milik kustodian, konfirmasi yang dikirim 

berkaitan dengan rekening efek,  meliputi 

pencatatan efek dan/atau dana, mutasi efek 

dan/atau dana dan KTUR (Konfirmasi 

Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang 

Efek). Pemegang kustodian (perusahaan efek 

atau bank kustodian) wajib menyampaikan 

konfirmasi transaksi kepada masing-masing 

nasabahnya setelah dikonfirmasi oleh 

KSEI.12 

 
11Mirsa Ridawarsita, Februari 2014. Implikasi Hukum 
Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Transaksi Efek 
Saham Melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat 
(Scripless Trading). Jurnal Hukum. Hlm. 8  
 
12Tri Lukita Adi, Skripsi: Peralihan Hak Kepemilikan 
Saham dan Pembuktian Hak Milik Dalam Perdagangan 

Konfirmasi yang telah dicetak oleh 

perusahaan efek akan diserahkan kepada 

nasabah pemilik sub rekening efek yang 

tercatat dalam rekening efek masing-masing 

perusahaan efek. Berkaitan dengan bukti 

kepemilikan saham melalui konfirmasi, 

KSEI juga menawarkan layanan Post-

Transaction Processing (PTP), yaitu 

berbagai kegiatan bagi pelaku pasar modal, 

mulai dari transaksi yang dilakukan di pasar 

modal hingga penyelesaian transaksi. PTP 

merupakan akses kepada Manajer Investasi 

sebagai pengguna C-BEST. PTP ini 

memungkinkan Manajer Investasi dan 

Anggota Bursa melakukan konfirmasi 

transaksi dan instruksi penyelesaian melalui 

C-BEST Online.13 

Dari uraian di atas, dapat diketahui 

bahwa dalam KUH Perdata dan UUPT, 

saham masih diidentifikasi dalam bentuk 

warkat atau surat serta tidak mengatur 

mengenai pembuktian kepemilikan saham 

dalam perdagangan saham tanpa warkat 

(scripless trading). Namun, dalam kedua 

Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading) (Studi di Bursa 
Efek Surabaya), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang 2006, hlm 92-93. 
13Kustodian Sentral Efek Indonesia, Tata Cara Pendaftaran 
Pengguna C-Best untuk Post Trade Processing (online), 
https://www.ksei.co.id/services/post-trade-processing, (13 
November 2021) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

peraturan tersebut tidak ditemukan larangan 

mengenai bentuk kepemilikan saham yang 

diubah menjadi data elektronik dalam 

perdagangan saham tanpa warkat. 

Pengaturan mengenai perdagangan 

saham tanpa warkat sejauh ini baru 

diakomodasi dalam UUPM yang dijelaskan 

dalam Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (5) 

yakni melalui pemindahbukuan yang 

dicantumkan dalam konfirmasi transaksi 

sebagai bukti pencatatan dalam rekening 

efek. UUPM inilah yang berlaku sebagai Lex 

Specialis derogate Lex Generali yang 

mengatur mengenai perdagangan saham 

dalam pasar modal. 

2. Tinjauan Yuridis Pembuktian Saham 

Tanpa Warkat sebagai Dokumen 

Elektronik dalam Persidangan 

a. Dokumen Elektronik sebagai Alat 

Pembuktian dalam Persidangan  

Dewasa ini perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi membawa 

kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi 

dan modernisasi. Hal sederhana yang dapat 

kita jadikan acuan dalam melihat perubahan 

perilaku masyarakat adalah pola perilaku 

masyarakat dalam transaksi jual-beli. 

Apabila dibandingkan dengan kehidupan 

masyarakat pada satu atau dua dekade yang 

sudah terlampaui, maka terdapat perubahan 

yang sangat signifikan terhadap perilaku 

masyarakat dalam melakukan transaksi jual-

beli. 

Perilaku masyarakat dalam 

melakukan transaksi jual-beli pada dewasa 

ini, lebih terfokus pada kemudahan yang 

diberikan oleh sebuah teknologi, kemudahan  

tersebut membuat masyarakat merasa 

nyaman dan aman dalam melakukan 

transaksi jual-beli secara digital. 

Kenyamanan yang dirasakan oleh 

masyarakat ini timbul karena kemudahan 

yang diberikan aplikasi bagi masyarakat, 

yaitu kemudahan dalam memilih dan 

membandingkan kualitas serta harga dari 

suatu barang di antara beberapa toko, 

kemudian dalam melakukan pembayaran 

masyarakat hanya memerlukan beberapa klik 

saja pada perangkat yang dimiliki tanpa perlu 

menuju bank terdekat, kemudian setelah itu, 

masyarakat hanya cukup menunggu barang 

tiba, karena pengiriman barang pun telah 

diakomodir oleh aplikasi. 

Semua transaksi yang dilakukan 

masyarakat secara digital tercatat dalam 

riwayat transaksi pada aplikasi, hal ini sangat 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

memudahkan pembukuan seluruh transaksi 

yang dilakukan oleh masyarakat, semua data 

riwayat transaksi yang dilakukan oleh 

masyarakat dapat diakses dengan mudah 

menggunakan aplikasi. Riwayat transaksi 

tersebut dapat kita sebut sebagai informasi 

elektronik, sebagaimana dirumuskan pada 

Pasal 1 angka (1) UU No. 19 tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

bahwa “Informasi Elektronik  adalah  satu  

atau  sekumpulan data  elektronik,  termasuk  

tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  

gambar,  peta,  rancangan,  foto, Electronic  

Data  Interchange  (EDI),  surat  elektronik 

(electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  

atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  

akses,  simbol, atau  perforasi  yang  telah  

diolah  yang  memiliki  arti atau  dapat  

dipahami  oleh  orang  yang  mampu 

memahaminya”.  

Kebiasaan masyarakat melakukan 

transaksi jual-beli secara digital berlaku tidak 

hanya pada benda-benda yang sederhana, 

melainkan telah berkembang lebih pesat 

hingga pada transaksi jual-beli rumah, mobil, 

tanah dan bahkan transaksi bisnis, misalnya 

pembuatan dan penandatanganan perjanjian 

yang hari ini mulai dilakukan secara digital. 

Transaksi-transaksi tersebut bukanlah 

transaksi yang dapat disepelekan melainkan 

tersebut adalah transaksi yang kemudian 

akan melahirkan hak dan kewajiban serta 

mengikat secara hukum bagi para pihak di 

dalamnya. Akta Jual-Beli, Kontrak, Letter of 

Intent (LoI) atau Memorandum of 

Understanding (MoU) dan dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan 

legalitas dari transaksi-transaksi tadi 

memiliki nilai yang kuat dalam pembuktian 

di pengadilan. Menjadi menarik ketika 

dokumen-dokumen penting tersebut 

diwujudkan dalam bentuk digital atau yang 

dikenal sebagai dokumen elektronik. kita 

akan membahas mengenai legalitas dan 

kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai 

barang bukti pada proses pembuktian di 

pengadilan. 

Pembuktian adalah salah satu proses atau 

tahapan yang harus dilewati saat suatu 

perkara telah didaftarkan pada pengadilan. 

lebih spesifik, pembuktian adalah tahap 

verifikasi dan klarifikasi dari dalil-dalil yang 

dikemukakan oleh penggugat serta bantahan-

bantahan dari tergugat dengan menggunakan 

alat bukti, apabila penggugat memiliki alat 

bukti yang cukup dan sah untuk 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

membenarkan gugatannya maka Hakim 

dapat mengabulkan gugatan Penggugat. 

Sebaliknya, apabila ternyata Tergugat yang 

mampu membuktikan bantahannya 

sebagaimana dirumuskan pada duplik atau 

jawaban Tergugat dengan alat bukti yang sah 

dan cukup, maka Hakim akan menolak 

gugatan dari Penggugat. Makna dari 

pembuktian itu sendiri diatur dalam Pasal 

163 HIR jo. 1865 BW14. Oleh karena itu, alat 

bukti menjadi hal yang sangat penting pada 

proses persidangan di pengadilan. 

Alat bukti pada tahapan pembuktian 

dapat dikatakan sah hanya apabila alat bukti 

yang digunakan adalah merupakan alat bukti 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan,15 apabila merujuk pada hukum 

acara perdata maka mengenai macam-macam 

alat bukti diatur pada Pasal 164 HIR jo. 1866 

BW, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan 

saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, 

dan sumpah. Sedangkan bila merujuk pada 

hukum acara pidana, mengenai alat 

pembuktian diatur pada Pasal 141 KUHAP, 

 
14  Yaitu Setiap  Orang  yang  mengaku  mempunyai  suatu  
hak,  atau  menunjuk  suatu  peristiwa  untuk meneguhkan  
haknya  itu  atau  untuk  membantah  suatu  hak  orang  lain,  
wajib  membuktikan adanya  hak  itu  atau  kejadian  yang  
dikemukakan  itu. 

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Lalu, dokumen digital atau dokumen 

elektronik belum dirumuskan sebagai alat 

pembuktian di dalam hukum acara perdata 

maupun hukum acara pidana. Namun, 

pembaharuan mengenai alat pembuktian 

yang salah satunya diatur dalam Undang-

Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu 

pada Pasal 5 UU ITE yang mengatur bahwa:  

“(1). Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(2) Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan perluasan dari alat bukti yang 

sah sesuai dengan Hukum Acara yang 

berlaku di Indonesia. 

(3) Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan Sistem Elektronik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang 

Undang ini.  

15 Johan Wahyudi, “Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti 
pada Pembuktian di Pengadilan”, Jurnal Perspektif, Vol. 
XVII No.3 (Mei, 2012), hal. 121 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

(4) Ketentuan mengenai Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku untuk:  

a. surat yang menurut Undang-

Undang harus dibuat dalam bentuk 

tertulis; dan  

b. surat beserta dokumennya yang 

menurut Undang Undang harus 

dibuat dalam bentuk akta notariil 

atau akta yang dibuat oleh pejabat 

pembuat akta.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa sejatinya dokumen 

elektronik dapat menjadi alat pembuktian 

pada proses pembuktian di persidangan, hal 

ini merupakan perwujudan dari perluasan alat 

bukti pada hukum Acara. Alasan mendasar 

dilakukannya perluasan ini adalah agar 

hukum dapat mengikuti perkembangan 

peradaban dan kebudayaan masyarakat. 

Dewasa ini, kemajuan teknologi sudah 

merambah ke dalam dunia pasar modal yang 

juga terdampak akibat digitalisasi dan 

modernisasi, transaksi jual-beli telah 

dilakukan dengan mekanisme Scripless 

 
16Mahkamah Agung, Putusan No. 145 K/Pdt/2012 (online), 
http://putusan.mahkamahagung.go.id/, (13 November 2021)  
  

Trading yaitu sistem yang 

mengkomputerisasi transaksi jual-beli yang 

terjadi di Pasar modal, dengan mekanisme ini 

transaksi jual beli saham pada pasar modal 

dapat dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan atau book entry settlement. 

Kemudian yang menjadi menarik dari 

mekanisme ini adalah kepemilikan suatu 

saham tidak lagi berbentuk surat fisik saham, 

melainkan tercatat dalam catatan rekening 

pada rekening nasabah. 

b. Saham Scripless Diakui Sebagai 

Alat Bukti Di Dalam Persidangan 

Saham scripless diakui sebagai alat 

bukti di dalam persidangan, hal tersebut 

dapat dilihat pada salah satu putusan Hakim. 

Pada Putusan No. 145 K/Pdt/201216 tentang 

kasus adanya temuan Bapepam-LK atas 

dugaan penyalahgunaan rekening efek 

nasabah yang dilakukan oleh Komisaris 

Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas 

(Tergugat I). Ada 30 nasabah sebagai 

Penggugat dalam kasus tersebut. 

Kepemilikan dana para Penggugat dalam 

rekening di perusahaan efek Tergugat 1 

dibuktikan dengan account statement dengan 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

periode sesuai posisi dana terakhir yang 

dimiliki. Gugatan dikabulkan oleh Majelis 

Hakim karena Hakim berpendapat bahwa 

transaksi antara penggugat dan tergugat 

adalah benar merupakan suatu hubungan 

hukum. 

Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, konsekuensi ini berarti berlaku 

pula untuk efek yang tertera pada account 

statement nasabah. Melalui account 

statement dapat dipastikan bahwa antara 

jumlah dana dan efek yang berubah di dalam 

rekening efek sesuai dengan transaksi yang 

dilakukan. Account statement atas posisi 

saldo yang ada dalam rekening efek investor 

akan diinformasikan dan dikirimkan oleh 

perusahaan efek setiap periode tertentu. 

Apabila jumlah dana dalam account 

statement diakui jumlahnya dan dijadikan 

alat bukti yang sah maka kepemilikan efek 

yang termuat dalam account statement 

seharusnya sejalan dengan pertimbangan 

hukum tersebut.  

Account statement sebagai alat bukti 

termasuk dalam kategori yang dijelaskan 

pada Pasal 5 UU ITE yakni merupakan hasil 

cetak dokumen elektronik yang 

menggunakan sistem elektronik sesuai 

dengan ketentuan UU ITE dalam hal ini 

sistem perdagangan tanpa warkat, sehingga 

hasil cetak tersebut diakui sebagai alat bukti 

yang sah secara hukum dan merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai 

dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku 

di Indonesia. 

III. KESIMPULAN 

Scripless trading atau perdagangan 

tanpa warkat pada mulanya muncul sebagai 

upaya perbaikan sistem perdagangan yang 

hadir dalam pasar modal. Munculnya 

scripless trading juga turut dibantu dengan 

hadirnya perkembangan teknologi di dalam 

kehidupan manusia. Tidak hanya 

menuntaskan permasalahan, tetapi juga 

scripless trading turut menghadirkan 

permasalahan, yaitu terkait pembuktiannya. 

Di dalam KUH Perdata yang disebut saham 

atau sero atau andil dikategorikan sebagai 

benda bergerak yang mana berimplikasi pada 

kepemilikan saham harus didasarkan atas 

bukti fisik surat serta penyerahan saham pun 

memerlukan penyerahan secara fisik. Begitu 

pula di dalam UU PT, saham dikatakan 

sebagai benda bergerak dan pemindahan 

saham pun dilakukan dengan akta 

pemindahan.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namun, di dalam UU PT dijelaskan 

bagi Perseroan Terbuka terkait 

pengaturannya diatur secara khusus dalam 

UUPM.  Scripless trading diatur secara 

implisit dalam UU PM, yang menyebutkan 

bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan 

yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk 

melakukan pencatatan terkait perdagangan 

saham tanpa warkat pada rekening tiap-tiap 

nasabah. Kemudian juga, lahirnya Undang-

Undang terkait Informasi dan Transaksi 

Elektronik memperkuat pembuktian 

perdagangan saham tanpa warkat. Pada UU 

ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik diakui sebagai alat bukti hukum 

yang sah. Oleh karenanya dokumen 

elektronik seperti rekening nasabah diakui 

dan/atau dapat dijadikan alat bukti yang sah 

dalam pengadilan.  
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