
AKIBAT HUKUM PRAKTIK NOMINEE SHAREHOLDERS
DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN JUAL BELI

SAHAM ANTARA DUNESTONE DEVELOPMENTS, S.A. DENGAN
PT CAKRA MINERAL TBK

TESIS

Oleh

AGNES RUTH FEBIANTI
NPM 2022011063

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2022



i

AKIBAT HUKUM PRAKTIK NOMINEE SHAREHOLDERS
DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN JUAL BELI

SAHAM ANTARA DUNESTONE DEVELOPMENTS, S.A. DENGAN
PT CAKRA MINERAL TBK

Oleh

AGNES RUTH FEBIANTI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

pada

Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2022



ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PRAKTIK NOMINEE SHAREHOLDERS
DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN JUAL BELI

SAHAM ANTARA DUNESTONE DEVELOPMENTS, S.A. DENGAN
PT CAKRA MINERAL TBK

Oleh

AGNES RUTH FEBIANTI

Gugatan diajukan oleh Rami Sadek selaku nominee yang ditunjuk sebagai
pemegang saham tunggal Dunestone Developments, S.A., untuk membatalkan
perjanjian jual beli saham dengan PT Cakra Mineral Tbk., akibat penagihan Pajak
Penghasilan Pribadi oleh Kantor Pajak atas transaksi jual beli saham tersebut.
Gugatan tersebut yang diputus berbeda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang menolak gugatan tersebut dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang
mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan telah terjadi kekhilafan pada
diri PT Cakra Mineral Tbk. dalam menilai subyek perjanjian. Berdasarkan
perbedaan kedua putusan tersebut, penulis akan mengelaborasi akibat hukum dari
praktik nominee shareholders yang dilakukan oleh Rami Sadek dengan Para
Pemegang Saham Sebenarnya terhadap perjanjian jual beli saham dengan PT
Cakra Mineral Tbk serta proses pembatalannya.

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis
normatif yang bersumber pada data sekunder berupa putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum serta buku kepustakaan
yang berkaitan dengan perjanjian jual beli saham tersebut. Kemudian data tersebut
dianalisa secara kualitatif dengan mengelaborasi putusan hakim tersebut dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, konsep hukumdan doktrin
hukum.

Dalam hasil penelitian, Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Jual Beli
Saham antara Dunestone Developments, S.A. dengan PT Cakra Mineral Tbk
haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Artinya
Perjanjian Jual Beli Saham serta semua akibat hukum dari perjanjian tersebut
dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi yang dilakukan dengan cara
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta Majelis Hakim
menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham tersebut batal demi hukum dengan segala
akibat hukumnya.

Kata kunci: Nominee, Perjanjian, Batal.



ABSTRACT

THE CONSEQUENCES OF NOMINEE SHAREHOLDERS IN THE
SIGNING OF SHARES SELL AND PURCHASE AGREEMENT

BETWEEN DUNESTONE DEVELOPMENTS, S.A. AND
PT CAKRA MINERAL TBK

By

AGNES RUTH FEBIANTI

The lawsuit was filed by Rami Sadek as the nominee who was appointed as
the sole shareholder of Dunestone Developments, S.A., to cancel the share sale
and purchase agreement with PT Cakra Mineral Tbk., due to collection of
Personal Income Tax by the Tax Office for the share sale and purchase
transaction. The lawsuit was decided differently by the South Jakarta District
Court which rejected the lawsuit and the DKI Jakarta High Court which granted
the lawsuit. Based on the differences between the two decisions, the author will
elaborate on the legal consequences of the practice of nominee shareholders
carried out by Rami Sadek and the actual shareholders on the share sale and
purchase agreement with PT Cakra Mineral Tbk and the cancellation process.

To elaborate on this problem, the author uses a normative juridical
research method that originates from secondary data in the form of decisions
from the South Jakarta District Court and DKI Jakarta High Court decisions
related to statutory regulations, legal journals and library books related to the
share purchase agreement. Then the data is analyzed qualitatively by elaborating
the judge's decision in relation to statutory regulations, legal theory, legal
concepts and legal doctrine.

From the research method, data type and data analysis, the author is of the
opinion that the Share Sale and Purchase Agreement between Dunestone
Developments, S.A. with PT Cakra Mineral Tbk must be declared null and void
with all the legal consequences. This means that the Share Sale and Purchase
Agreement and all the legal consequences of the agreement are deemed to have
never existed and have never occurred which was carried out by filing an
Unlawful Act lawsuit and asking the Panel of Judges to declare the Share Sale
and Purchase Agreement null and void.

Keywords: Nominee, Agreement, Cancelled.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman Modal di Indonesia pertama kali diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sejak penerbitan

undang-undang tersebut, angka perusahaan asing yang masuk ke Indonesia terus

meningkat. Hingga puncaknya pada tahun 1974, pemerintah merasa masuknya

investor asing ke Indonesia semakin merugikan karena tidak dibarengi dengan

keikutsertaan dalam negeri. Hal ini membuat para pengusaha nasional terutama

pengusaha UMKM pada saat itu mengalami kerugian berat bahkan bangkrut

karena tidak bisa bersaing dengan pengusaha asing yang mempunyai banyak

modal. Bagaimana tidak, pada saat itu, investor asing dapat memiliki 100%

kepemilikan saham dalam suatu perusahaan penanaman modal asing di semua

sektor investasi bahkan terhadap bidang-bidang usaha tertutup yaitu sumber daya

alam yang tidak terbaharui, seperti pertambangan batu bara dan pertambangan

emas. Pengaturan ini membuat sumber daya Indonesia tereksploitasi secara

masiv.1

Namun pada saat itu tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah mengingat

iklim bisnis Indonesia saat itu belum stabil. Ternyata pada akhir tahun 1998,

Pemerintah melihat dominasi asing yang semakin merugikan. Pemerintah

akhirnya mengeluarkan kebijakan melalui TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998

tetang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi yang mengatur bahwa

1 Salim H.S. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2008), hlm.1.
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perusahaan penanaman modal asing harus membentuk perusahaan dengan modal

nasional minimal 20% pada saat pendirian dan dalam jangka waktu 10 tahun dari

sejak produksi komersial harus terus meningkat hingga minimal 51% dengan

melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.2 Hal ini

tentunya membawa dampak negatif bagi para investor asing yang memiliki

kepentingan untuk menjadi pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan

penanaman modal asing. Untuk mempertahankan kepentingannya, para investor

asing akhirnya membuat perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama

pemegang saham lokal dimana perusahaan-perusahaan demikian dikenal dengan

Perusahaan Alibaba yang pada saat ini dikenal dengan nominee shareholders.

Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku. Undang-Undang Penanaman Modal yang baru dimaksudkan agar

pemerintah dapat menjalankan fungsi kontrol dalam kegiatan penanaman modal

baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, khususnya

limitasi kepemilikan saham asing di Indonesia serta mengatur tentang larangan

praktik perusahaan alibaba yang menjadi cikal bakal nominee shareholders.3

2 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Naskah Akademik
peraturan Perundang-Undangan tentang Perubahaan atau Penyempurnaan Undang-Undang
Penanaman Nasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hlm. 36-37.

3 Charles Himawan, The Foreign Investment Process in Indonesia, (Singapura: Gunung
Agung, cet. III, 2012), hlm. 230
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Larangan ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal.

Praktik nominee shareholders ternyata semakin masiv dilakukan oleh para

investor asing demi mempertahankan kepentingannya yaitu mendapatkan

keuntungan dari saham yang sudah dibelinya. Pemerintah pun tidak habis akal

untuk memerangi praktik nominee. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor

10 tentang Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal yang diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Ketiga Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa terhadap bidang-bidang usaha

tertentu yang telah ditentukan dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut,

maksimal kepemilikan saham asing adalah 49% dan dalam hal telah dilimitasi

dalam lampiran maka terhadap bidang usaha tertentu tidak dimungkinkan

kepemilikan saham asing, seperti misalnya industri barang bangunan kayu dan

industri kosmetik tradisional.4

Meskipun telah diatur secara rigit mengenai limitasi kepemilikan saham asing dan

larangan terhadap praktik nominee shareholders, nyatanya sampai saat ini praktik

nominee shareholders masih tetap berlangsung dan bahkan bersifat uncontrollably.

Seperti yang terjadi pada penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham antara PT

4 Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
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Cakra Mineral Tbk (selanjutnya disebut PT CKM) dengan Dunestone

Developments, S.A. (selanjutnya disebut Perusahaan DDS). PT CKM harus

berhadapan dengan pemegang saham tunggal dari Perusahaan DDS yaitu Rami

Sadek M. Kuwatly (selanjutnya disebut Rami Sadek) di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan pada tahun 2017, setelah transaksi jual beli saham antara keduanya

dianggap oleh Rami Sadek mengakibatkan kerugian baginya. Rami Sadek

mengajukan gugatan kepada PT CKM dan meminta Majelis Hakim untuk

membatalkan Sale and Purchase Agreement untuk pembelian saham Perusahaan

DDS oleh PT CKM (selanjutnya disebut SPA) dengan dalil bahwa Rami Sadek

yang merupakan Nominee dari pemegang saham sebenarnya Perusahaan DDS

telah khilaf dalam memahami akibat serta tanggung jawab hukum dari seorang

Nominee yang menandatangani SPA tersebut.

Diketahui bahwa Rami Sadek harus menanggung Pajak Penghasilan Orang

Pribadi dari transaksi jual beli saham Perusahaan DDS. Pajak tersebut timbul

karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT CKM selaku pembeli saham

Perusahaan DDS. Namun uang pembayaran tersebut justru dibayarkan kepada

pemilik saham sebenarnya dari Perusahaan DDS, bukan kepada Rami Sadek

sebagai pihak yang tercatat sebagai penerima pembayaran di dalam SPA. Bahkan

PT CKM juga menuliskan nama Rami Sadek di dalam Laporan Tahunannya di

tahun 2014, bukan nama Pemegang Saham Sebenarnya Perusahaan DDS.

Kekeliruan yang dilakukan PT CKM tersebut akhirnya membuat Rami Sadek

merugi karena dirinya tidak pernah menerima pembayaran tersebut.
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Rami Sadek berdalih, dirinya adalah Nominee yang ditunjuk oleh Para Pemegang

Saham Sebenarnya Perusahaan DDS yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi, Tuan

Abdul Rahman Muhamaad Alomari, Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, Tuan

Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi yang semuanya adalah warga

negara Arab Saudi berdasarkan perjanjian Nominee yang telah ditandatangani

sebelumnya oleh Rami Sadek dan Para Pemegang Saham sebenarnya pada tanggal

2 September 2012, sebelum Rami Sadek menadantangani SPA pada tanggal 12

Desember 2013. dalam Perjanjian Nominee tersebut, Rami Sadek ditunjuk sebagai

Nominee pemilik saham sebenarnya Perusahaan DDS. Atas penunjukkan tersebut,

maka Rami Sadek bertindak sebagai pemegang saham tunggal Perusahaan DDS di

dalam Akta Pendirian serta dokumen perusahaan lainnya sehingga berhak

menerima pembayaran atas penjualan saham Perusahaan DDS oleh PT CKM.

Rami Sadek mendalilkan dirinya telah khilaf dalam memahami kedudukannya

sebagai nominee, sehingga dirinya tidak mengetahui kedudukannya sebagai

pemegang saham tunggal Perusahaan DDS serta akibat dari penandatanganan

SPA dengan PT CKM selain menimbulkan hak untuk menerima pembayaran,

namun juga menanggung kewajiban yang timbul dari pembayaran jual beli saham

tersebut. Selain kekhilafan dirinya dalam memahami kedudukan Nominee dalam

SPA tersebut, Rami Sadek juga berdalih bahwa PT CKM juga telah khilaf dalam

memahami isi SPA, dimana seharusnya pembayaran tetap dilakukan kepada Rami

Sadek bukan kepada Pemegang Saham Sebenarnya Perusahaan DDS. Hal ini

mengacu pada hak dan kewajiban yang muncul kepada Rami Sadek sebagai

Pemegang Saham tunggal Perusahaan DDS, atas pembayaran jual beli saham oleh

PT CKM. Oleh karena PT CKM telah lalai dalam memahami kepada siapa
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seharusnya pembayaran dilakukan, sehingga Rami Sadek dipandang sebagai

sibjek pajak oleh Kantor Pajak yang harus menanggung Pajak Penghasilan Orang

Pribadi atas pembayaran saham oleh PT CKM. Hal ini disebabkan nama Rami

Sadek telah tercatat sebagai pemegang saham tunggal di dalam SPA dan di dalam

Laporan Tahunan tahun 2014 Perusahaan DDS. Meskipun sebenarnya, Rami

Sadek tidak pernah menerima pembayaran tersebut.

Atas gugatan Rami Sadek tersebut, ternyata terdapat Majelis Hakim pemeriksa

perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding memiliki

pendapat yang berbeda. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus

perkara ini di tingkat pertama, menolak gugatan Rami Sadek untuk seluruhnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa yang menjadi

permasalahan dalam perkara a quo bukanlah pada perjanjian yang telah disepekati

dan dijalankan oleh Rami Sadek dan PT CKM, melainkan mengenai pembayaran

pajak yang harus ditanggung Rami Sadek atas pembayaran pembelian saham

Perusahaan DDS kepada Pemegang Saham Sebenarnya Perusahaan DDS oleh PT

CKM. Majelis Hakim berpendapat atas fakta tersebut maka Rami Sadek

seharusnya meminta kepada pemilik saham sebenarnya untuk membayar pajak

berkenaan dengan perjanjian yang dilakukan oleh Rami Sadek atas nama dan

untuk kepentingan pemilik saham sebenarnya. Bukan malah menuntut

membatalkan SPA tersebut, sebab PT CKM telah menjalankan kewajibannya di

dalam SPA untuk membayar pembelian saham Perusahaan DDS kepada

pemegang saham Perusahaan DDS. Majelis Hakik juga berpendapat bahwa

pengumuman yang dilakukan oleh PT CKM dalam Laporan Tahunan Tahun 2014

telah benar karena secara formal yang melakukan perjanjian jual beli saham
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sebagaimana perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2013

adalah Rami Sadek.

Namun ternyata, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta, yang justru menerima gugatan Rami Sadek untuk seluruhnya

dan menyatakan adanya kekhilafan dalam penandantanganan SPA sehingga

membatalkan SPA antara Perusahaan DDS dengan PT CKM dan menyatakan

perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam

pertimbangannya, Majelis Hakim beranggapan bahwa legalitas perjanjian

Nominee dalam kepemilikan saham sudah jelas dilarang dalam Pasal 33 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(selanjutnya disebut UUPM) sehingga sebenarnya legalitas SPA yang telah

ditandatangani oleh Rami Sadek dan PT CKM tidaklah sah secara hukum karena

perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan yang dilarang dalam UUPM.

Selanjutnya, PT CKM dalam pembuktiannya, sudah mengetahui bahwa posisi

hukum Rami Sadek hanyalah sebagai Nominee dalam kepemilikan saham

Perusahaan DDS yang dalam hukum Indonesia dilarang. Atas fakta tersebut, maka

seharusnya PT CKM dapat memahami secara hukum dan faktual bahwa yang

melakukan perjanjian jual beli saham a quo dengan PT CKM adalah Rami Sadek

sehingga seharusnya pembayaran dilakukan kepada Rami Sadek bukan kepada

Pemilik Saham Sebenenarnya Perusahaan DDS. Kekeliruan PT CKM dalam

melakukan pembayaran tersebut, dinilai Majelis Hakim sebagai kekhilafan dan

memenuhi isi dari perjanjian dalam SPA sehingga Majelis Hakim menyatakan
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mengabulkan gugatan Rami Sadek untuk seluruhnya dan membatalkan SPA

sehingga SPA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan kedua pendapat yang berbeda antara Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

tersebut, maka Penulis yang berprofesi sebagai Hakim tertarik untuk mengulas

dan mengelaborasi kedua pertimbangan tersebut dalam tesis ini, sebagai bahan

pembelajaran dalam menjalankan profesi sebagai Hakim apabila dihadapkan

dengan kasus yang serupa. Maka untuk mengelaborasi

pertimbangan-pertimbangan tersebut Penulis akan mengangkat rumusan

permasalahan yaitu keabsahan perjanjian jual beli saham antara Perusahaan DDS

dengan PT CKM yang didasarkan pada praktik Nominee. Dari akibat hukum

tersebut maka akan dielaborasi lebih lanjut mengenai proses pembatalan

perjanjian jual beli saham tersebut serta pemulihan kepada keadaan semula

terhadap prestasi yang sudah dipenuhi oleh PT CKM.

B. Rumusan Permasalahan

1. Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas penulis kemudian

merumuskan rumusan masalah yaitu keabsahan Perjanjian Jual Beli Saham

antara Perusahaan DDS dengan PT CKM yang didasarkan pada Perjanjian

Nominee Shareholders: Untuk mengelaborasi rumusan masalah tersebut,

Penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

a. Apakah akibat hukum praktik Nominee Shareholders dalam Perjanjian

Jual Beli Saham antara DDS dengan PT CKM?
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b. Bagaimanakah proses batalnya perjanjian jual beli saham (SPA) tersebut

baik yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif maupun syarat

objektif perjanjian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum perdata bisnis dengan kajian

mengenai Akibat Hukum Praktik Nominee Dalam Penandatanganan Perjanjian

Jual Beli Saham Antara Dunestone Developments, S.A. dengan PT Cakra

Mineral Tbk. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

a. Menganalisis dan mengkaji apa akibat hukum praktik Nominee dalam

penandatanganan perjanjian jual beli saham antara Dunestone

Developments, S.A. dengan PT Cakra Mineral Tbk.

b. Menganalisis dan mengkaji proses pembatalan perjanjian jual beli saham

antara Dunestone Developments, S.A. dengan PT Cakra Mineral Tbk yang

didasarkan pada praktik nominee shareholder.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam

pengembangan kajian hukum terkait prakti nominee shareholders dalam

penandantangan Perjanjian Jual Beli Saham khususnya dalam Perjanjian
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jual beli saham Antara Dunestone Developments, S.A. dengan PT Cakra

Mineral Tbk.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh Para

Aparat Penegak Hukum khususnya oleh Hakim dalam mempertimbangkan

dan memutus sengketa yang para pihaknya melakukan praktik nominee

shareholder dalam kegiatan bisnisnya yang jelas dilarang dalam hukum

penanaman modal di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Penulis akan menjelaskan alur pikir hubungan hukum antara Rami Sadek

dengan Pemilik Saham sebenarnya Perusahaan DDS melalui perjanjian

nominee shareholders dan hubungan hukum Rami Sadek dengan PT CKM

melalui SPA yang ditandatangani tanggal 12 Desember 2013, serta akibat

hukum terhadap SPA tersebut yang didasari pada perjanjian nominee

shareholder yang mana telah diajukan pembatalan ke Pengadilan dan diputus

dengan 2 pertimbangan yang berbeda antara Majelis Hakim Pengadilan

Jakarta Selatan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
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1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Alur Pikir Hubungan Hukum Para Pihak

SPA didasarkan pada praktik
Nominee yang dilarang dalam
UUPA.

PT Cakra Mineral Tbk Dunestone Development

Menandatangani Sale & Purchase Agreement
pembelian saham Dunestone

(12 September 2013)

Rami Sadek M.Kuwatly

(nominee)

Pemilik saham sebenarnya
Dunestone development
1. Tuan Omar Saleh
Aljawadi
2. Tuan Abdul Rahman
Muhamaad Alomari,
3. Tuan Abdullah Abdul
Aziz Aljuwiefer
4. Tuan Saad Faleh Alsebey
5. Tuan Omar Saed
Bernawi

Nominee
Agreement

(2 September 2013)

Praktik Nominee dilarang Pasal 33 ayat (1) UUPA

PT Cakra Mineral Mengetahui pemilik sebenarnya saham dunestone

- PT Cakra Mineral membayar pembelian
saham kepada Pemilik Saham Sebenarnya.

- PT CKM dalam laporan tahunannya menulis
nama Rami Sadek sebagai penerima
pembayaran.

Rami Sadek menanggung pajak penghasilan orang pribadi atas
pembayaran PT CKM. Rami Sadek menolak membayar pajak dan
mengajukan gugatan ke PN Jaksel dengan dalil adanya kekhilafan
pada dirinya dan PT CKM dalam memahami kedudukannya
sebagai nominee.

Hakim tingkat Banding mengabulkan
gugatan Rami Sadek atas dasar kekhilafan
PT CKM dalam memahami subjek dalam
SPA serta membatalkan SPA.

PN Jaksel menolak dan menyatakan
Rami Sadek harusnya meminta pajak
tersebut kepada pemilik saham
sebenarnya.

Pasal 1320 KUHPerdata

1. Sepakat para pihak
2. Cakap;
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Perjanjian Dapat
Dibatalkan jika syarat
1 & 2 (syarat
subjektif) tidak
terpenuhi.

Perjanjian Batal
Demi Hukum jika
syarat 3& 4 (syarat
objektif) tidak
terpenuhi.

Bukan sebab yang halal

Tabel I. Alur Pikir Hubungan Hukum Para Pihak
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Keterangan Tabel I. Alur Pikir
1. PT CKM membuat dan menyepakati Perjanjian Jual Beli Saham dengan Rami Sadek

selaku pemegang saham tunggal untuk pembelian saham Perusahaan DDS senilai USD
50.000.000,00 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat) pada tanggal 12 Desember 2013.

2. Kedudukan Rami Sadek sebagai pemegang saham tunggal Perusahaan DDS didasarkan
pada Perjanjian Nominee Shareholders yang ditandatangani pada tanggal 2 September
2013.

3. Perjanjian Nominee tersebut disepakati Rami Sadek dengan Para Pemegang Saham
Sebenarnya.

4. Praktik Nominee Shareholders dilarang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal yang akibat hukumnya dinyatakan batal demi hukum.

5. Perjanjian Jual Beli Saham didasarkan pada praktik nominee yang dilarang dalam
Undang-Undang.

6. Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, maka harus dinilai apakah Perjanjian Jual Beli
Saham antara PT CKM dengan Rami Sadek memenuhi syarat sahnya perjanjian.

7. PT CKM membayar seluruh hasil penjualan saham tersebut kepada Para Pemilik Saham
Sebenarnya dan mencantumkan nama Rami Sadek sebagai pemegang saham tunggal yang
menerima pembayaran di dalam Laporan Tahunan PT CKM serta laporan keterbukaan
informasi di Bursa Efek.

8. Pada saat menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham, PT CKM telah mengetahui bahwa
Rami Sadek adalah nominee dari Para Pemegang Saham Sebenarnya.

9. Akibat data dalam Laporan Tahunan dan Keterbukaan Informasi tersebut, pada tanggal 10
Juni 2015, Rami Sadek diminta KPP Pratama Menteng I untuk memperbaiki Laporan Pajak
Penghasilan Pribadinya karena seharusnya transaksi jual beli saham tersebut dilaporkan
sebagai penghasilan pribadinya.

10. Rami Sadek mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli saham tersebut ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan ditolak.

11. Rami Sadek mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dikabulkan
gugatannya oleh Hakim Banding. Hakim menyatakan perjanjian jual beli saham antara PT
CKM dengan Rami Sadek batal.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir

pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi

bahan perbandingan penulis di bidang hukum. Kata lain dari kerangka teori

adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai

suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau

pegangan teoritis dalam penelitian.5

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk

mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan

5 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan PenelitanHukum, (Bandung: PT.CitrasAditya Bakti,
2004), hlm.73
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menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Teori adalah

suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman

mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan kesimpulan dari

rangkaian berbagai fenomena menjadi penjelasan yang sifatnya umum.6

Terdapat empat ciri kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum,

yaitu: teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum

berdasarkan dalam pembidangan kekhususannya.7 Berkaitan dengan pendapat

tersebut, maka teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang

berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang

suatu gejala.8

a. Teori Perjanjian

Hukum Perdata mengenal adanya perikatan yang merupakan hubungan

hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lainnya karena

perbuatan, peristiwa atau keadaan.9 Para Pihak dalam perikatan akan saling

mengikatkan dirinya, dimana salah seorang mengikatkan diri untuk

memenuhi prestasi dan seorang lainnya mengikatkan diri untuk menerima

prestasi. Para Pihak dalam perikatan akan mengemukakan kehendak

masing-masing baik secara lisan maupun tertulis dimana apabila terdapat

kesamaan kehendak maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

6 Ibid
7 Ibid, hlm. 74
8 Ibid, hlm. 75
9 Sofwan Sri Soedewi Machsun, Hukum Perjanjian Perhutangan. Terjemahan Seksi Hukum

Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hlm. 21.
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Kesepakatan tersebut terjadi di antara kedua belah pihak maka lahirlah

perjanjian.10

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih.11 Perjanjian sejatinya adalah pertemuan kehendak dari

para pihak yang berisi suatu janji mengenai sesuatu kehendak yang akan

terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, untuk melakukan sesuatu

atau tidak melakukan sesuatu atau menerima sesuatu yang mempunyai

kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.12 Dari pengertian

tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat 4 unsur dalam perjanjian

yaitu:13

1) Ada pihak-pihak, sedikitnya 2 orang.

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.

3) Ada tujuan yang akan dicapai.

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Dalam membuat perjanjian, Para Pihak harus memastikan bahwa perjanjian

yang dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur syarat sahnya

perjanjian terdiri dari:

1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

10 Prodjodikoro Wirdjono, Azas-azas Hukum Perjanjian. (Jakarta: Mandar Maju, 2004), hlm.
7.

11Subekti, Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, cetakan ke-32 (Jakarta: PT. Pembimbing Masa,
2005), hlm 86.

12Roger LeRoy Miller and Gayland. A. Jentz, Business Law Today, dikutip dari Ridwan
Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, (Depok: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Press:, 2007), hlm. 181.

13 Kusumahadi, Asas-Asas Hukum Perdata, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah
Mada, 2001), hlm. 77.
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2) Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan.

3) Suatu hal tertentu.

4) Sebab yang halal.

Syarat kesatu dan kedua yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang

mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat

subjektif perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai

syarat objektif perjanjian.14 Terdapat konsekuensi pada perjanjian yang

tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Apabila syarat subjektif yang tidak

terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan

pembatalan ke Pengadilan. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat

tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dengan segala akibat

hukumnya yang pembatalannya juga diajukan melalui pengadilan.

b. Teori Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian

Pengaturan mengenai kebatalan dan pembatalan suatu perjanjian sebagai

tindakan hukum hanya diatur sedikit saja di dalam KUHPerdata yaitu di

dalam Pasal1451-145 KUHPerdata dan Pasal 1487-1489 KUHPerdata.

Kebatalan dan pembatalan perjanjian menjadi penting untuk dibahas karena

setiap tindakan hukum yang dinyatakan batal memiliki akibat-akibat

tertentu. Misalnya terhadap tindakan hukum yang batal, namun pemenuhan

prestasi telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan, maka setiap prestasi

yang telah dipenuhi haruslah dikembalikan dalam keadaan semula.15

14 Ibid, hlm. 78
15 Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.34-35.
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Lalu menjadi pertanyaan, dalam hal terjadi pembatalan pernikahan namun

istri dalam pernikahan telah melahirkan anak. Berdasarkan keadaan

tersebut maka suatu perjanjian obligatoir yang telah ditunaikan terkadang

tidak mungkin untuk dikembalikan seperti keadaan semula ketika belum

terjadi perjanjian. Selain itu tidankan hukum yang batal kadang-kadang

memiliki akibat hukum lain daripada yang semula dimaksudkan. Atas dasar

tersebut maka sebelum membuat perjanjian, para pihak harus terlebih

dahulu memahami tentang kebatalan dan pembatalan perjanjian beserta

segala akibat yang timbul.

Kebatalan dan Pembatalan suatu perjanjian sebagai tindakan hukum

berkaitan erat dengan syarat-syarat perjanjian yang sebelumnya telah

dibahas. Sebagaimana diketahui bahwa syarat sah perjanjian terbagi

menjadi 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. KUHPerdata mengenal

pembatalan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu

pembatalan karena alasan ketidakcakapan dan cacat kehendak. Terhadap

pembatalan perjanjian karena alasan-alasan tersebut KUHPerdata

memberikan daya kerja berlaku surut. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 1488 KUHPerdata, dalam hal perjanjian jual dibatalkan, maka si

pembeli berhak meniadakan pembelian, si penjual diwajibkan untuk

mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan

pembelian dan penyerahan selain pengembalian harga barang.

Pada prinsipnya pembatalan menempatkan para pihak kepada

kedudukannya semula sebelum adanya perjanjian. Apabila suatu perjanjian

yang belum dilaksanakan dibatalkan, maka kewajiban yang ditimbulkan
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dari perjanjian tersebut menjadi gugur. Sepanjang tidak ada kewajiban

untuk mengganti rugi, maka hubungan dari para pihak kembali seperti

sebelum adanya perjanjian tersebut.16

Dalam hal para pihak telah menunaikan perjanjian yang dianggapnya

berlaku sebelum adanya pembatalan perjanjian, maka mereka saling

diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah mereka terima

masing-masing. Apabila berdasarkan perjanjian tersebut telah diserahkan

suatu barang, maka pada dasarnya hak miliknya kembali lagi kepada orang

yang menyerahkan benda. Hal ini dikarenakan dikenalnya daya berlaku

surut bagi suatu pembatalan perjanjian yang disebabkan cacat kehendak

dan kecakapan para pihaknya. 17

Namun apabila ternyata setelah diajukan ke persidangan, Hakim merasa

akibat yang ditimbulkan oleh suatu pembatalan perjanjian begitu

memberatkan untuk dikembalikan ke awal, maka Hakim dapat menolak

seluruh atau sebagian daya kerja pembatalan jika diminta. Hakim dapat

meminta pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dari pembatalan, untuk

membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan.18

Hal ini biasanya terjadi pada perjanjian obligatoir mengenai jasa. Misalnya

apabila terdapat sewa menyewa mobil beserta denga supir, dimana supir

telah selesai mengantarkan penyewa dengan mengendarai mobil. Namun

setelah selesai melaksanakan tugasnya, perjanjian tersebut dibatalkan

karena para pihak dalam perjanjian sewa tidak cakap untuk membuat

16 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil.
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 114.

17 Ibid, hlm. 118.
18 Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Op.Cit., hlm. 63.
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perjanjian. Maka atas kenikmatan yang telah diberikan dari dipenuhinya

jasa tersebut tidaklah dapat dikembalikan lagi oleh penerima jasa. Pada

keadaan tersebut maka, pemberi jasa dapat meminta restitusi kepada Hakim

di Pengadilan.19

Kemudian dalam hal perjanjian jual beli dimana pembeli sudah memproses

barang yang dibeli menjadi barang lain, sehingga pengembalian barang

kepada keadaan semula tidak dimungkinkan. Namun apabila Hakim

memutuskan untuk dikembalikan dalam bentuk lain, ternyata keadaan

tersebut akan menimbulkan biaya dan kerugian yang tidak wajar untuk

menjadi beban pembeli dengan mengingat kepentingan lain dari penjual

serta pihak ketiga yang telah terikat kepada si pembeli pertama.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka Hakim dapat menolak seluruh daya

kerja berlaku surut pembatalan perjanjian untuk menghindari timbulnya

restitusi yang akan membawa biaya serta kerugian lain yang lebih besar.

Biasanya Hakim hanya akan menyatakan suatu perjanjian tersebut harus

dibatalkan dengan segala akibatnya dan tidak berlaku surut atas setiap

prestasi yang telah dipenuhi. Maka untuk setiap prestasi yang masih belum

dilakukan, para pihak tidak terikat lagi atas prestasi tersebut.20

Dalam hal suatu putusan pembatalan diputus Hakim di saat perjanjian

tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lawan oleh karena

adanya perbuatan melawan hukum, maka jika diminta Hakim dapat

mengabulkan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1453

KUHPerdata yang mengatur bahwa dalam hal suatu tuntutan untuk

19 Ibid, hlm. 166
20 Ibid, hlm. 147.
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pernyataan batalnya perjanjian telah dikabulkan, maka pihak yang

diwajibkan untuk membayar biaya wajib pula membayar ganti kerugian

dan bunga jika ada alasan untuk itu.21

Pada prinsipnya suatu gugatan ganti kerugian yang didasarkan Perbuatan

Melawan Hukum dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan adanya

kesalahan. Misalnya pada kekeliruan, harus dipastikan bahwa kekeliruan

tidak disebabkan adanya informasi yang keliru dari pihak lawan, melainkan

karena adanya kesalahan dalam menilai kedudukan subjek dalam perjanjian

murni atas kesalahan dari diri orang itu sendiri.22

Dalam hal terjadi kekeliruan, selama orang yang keliru dapat membuktikan

bahwa dirinya tidak melanggar norma, maka dirinya dapat meminta agar

perjanjian tidak dibatalkan atau ditutup sehingga dia harus dikembalikan

pada keadaan semula. Namun apabila pada masa pra-kontraktual terbukti

adanya itikad yang tidak baik maka terhadapnya dapat dimintakan

pembatalan sekaligus ganti kerugian atas kerugian yang sudah diterima.23

Penjelasan diatas adalah akibat dari pembatalan perjanjian apabila

didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selanjutnya

untuk membedakannya, akan dibahas mengenai kebatalan perjanjian.

Kebatalan perjanjian dikenal juga dengan kebatalan demi hukum suatu

perjanjian memberlakukan asas-asas yang sama dalam pembatalan

perjanjian. Perbedaannya, dalam kebatalan perjanjian, maka keadaan batal

tersebut telah berlaku sejak awal perjanjian tersebut dibuat. Sifat kebatalan

21 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 55.
22 Ibid. Hlm. 47.
23 Ibid, hlm. 55.
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ini berlaku ex tunc yang artinya pada setiap tindakan hukum yang batal

demi hukum, undang-undang selalu mencabut akibat hukum yang melekat

padanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebatalan ini berlaku

pada saat yang sama ketika tindakan hukum dalam hal ini perjanjian

dibatalkan.24

Perbedaan selanjutnya adalah terhadap pemulihan kepada keadaan semula.

Apabila suatu tindakan hukum dinyatakan batal demi hukum maka segala

tindakan yang telah ditunaikan sebisa mungkin harus dipulihkan

keadaannya ke posisi semula. Disini juga timbul hak dan kewajiban untuk

mengembalikan apa yang telah diterima Para Pihak sebagaimana diatur

dalam pasal 1395 KUHPerdata.

Penutupan suatu perjanjian yang batal, dapat menjadi alasan untuk

menuntut ganti rugi. Misalnya dalam suatu kasus dimana suatu perjanjian

dibatalkan oleh karena adanya perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh

adalah perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dimana

undang-undang tidak melarang pelaksanaan perjanjian tersebut tetapi

undang-undang melarang hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Atau suatu perjanjian yang mewajibkan melakukan prestasi tidak secara

langsung dilarang, namun hanya dapat dilakukan dengan melanggar

larangan undang-undang. 25 Misalnya dalam perjanjian yang disepakati

atas kesepakatan Nominee yang telah disepakati sebelumnya.

24 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan- ketentuan
Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, (Denpasar: Udayana University Press, 2010),
hlm. 28.

25 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 102.
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Terhadap kebatalan sebagaimana dijelaskan diatas, maka batalnya

perjanjian harus diputuskan oleh Hakim di Pengadilan. Pembatalan oleh

Hakim dapat meniadakan sebagian atau seluruh daya kerja dari suatu

perjanjian, dengan catatan pengembalian ke posisi semula atau restitusi

dirasa berat oleh para pihak.

c. Teori Nominee Shareholder (Perjanjian Pinjam Nama Pemegang

Saham)

Nominee adalah pernyataan dari pemegang saham Nominee yang

menerangkan bahwa uang yang disetor pada perseroan adalah berasal dari

beneficiary sehingga segala keuntungan dan kerugian termasuk beban pajak

yang timbul sehubungan dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham

Nominee pada perseroan merupakan hak dan tanggung jawab dari

beneficiary.26

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian tentang Nominee yaitu

orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain secara terbatas; pihak

yang tercatat secara hukum untuk kepentingan orang lain atau pihak yang

menerima dan mendistribusikan keuntungan kepada pihak lain.27

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada 2

pihak dalam konsep nominee,yaitu:

1) Legal Owner

26 Hadi Susanto, “Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas”, Tesis Program
Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2004,
hlm. 54.

27 Brayan A. Garner & Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary With Guide To
Pronunciation 9th Edition, (New York: West, 2009), hlm.1072.
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Legal owner adalah pihak Nominee yang tercatat secara hukum baik

dalam dokumen perusahaan maupun dalam legalitas perusahaan di

pemerintah dan hanya dapat bertindak sesuai dengan perjanjian

ataupun perintah beneficiary.

2) Beneficiary

Beneficiary adalah pihak yang tidak tercatat secara hukum namun ia

memiliki kuasa untuk memerintahkan Nominee melakukan sesuatu hal

sebagaimana yang telah diperjanjikan dan menikmati setiap

keuntungan dan manfaat dari setiap tindakan nominee.

Konsep Trust dalam menjalankan praktik Nominee sangat penting untuk

dimengerti dan dipegang oleh kedua belah pihak baik legal owner ataupun

oleh beneficiary. Istilah Nominee trust berarti bahwa diperlukan really trust

dalam perjanjian nominee,untuk menyerahkan kepemilikan secara hukum

atas suatu saham atau badan hukum oleh beneficiary kepada legal owner

secara tersembunyi. Istilah really trust memiliki arti yang sama dengan

passive trust dalam Black Law’s Dictionary, yang memiliki arti sebagai

trustee yaitu orang wajib memberikan kekayaan kepada beneficiary.28

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada dasarnya praktik Nominee

harus disertai dengan trust dari kedua belah pihak, dimana legal owner

sebagai pemilik terdaftar bertindak sebagai passive trust yang hanya

bertindak berdasarkan perintah dari beneficiary.

28 Ibid, hlm, 1073.
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Praktik Nominee baik secara langsung maupun tidak langsung erat

kaitannya dengan Perseroan Terbatas. Hal ini merupakan imbas dari

pengaturan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal yang

mengatur bahwa investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia,

wajib mendirikan badan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.29

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas, investor asing juga harus memenuhi

persyaratan mendasar pendirian Perseroan Terbatas yaitu harus didirikan

oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang saham. Oleh karena itu investor

asing yang tidak mungkin mendirikan Perseroan Terbatas seorang diri,

memutuskan untuk melakukan praktik Nominee shareholders.30

Nominee sebagai bentuk dari perjanjian lahir atas dasar asas kebebasan

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini

mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun setiap orang

bebas untuk mengadakan perjanjian dengan orang lain, namun kebebasan

tersebut tentunya terdapat pembatasan atas pemberlakuan asas tersebut.

Pembatasan yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak adalah batasan

terhadap keabsahan suatu perjanjian dan batasan terhadap isi suatu

perjanjian (dalam arti batasan tersebut dapat dipakai sebagai dasar oleh

para pihak yang membuatnya untuk mengubah dan/atau melengkapi isi

perjanjian). Batasan yang menyangkut keabsahan perjanjian mengandung

29 LS Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan
Terbatas”, Jurnal Hukum Ius Qua Iustum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 3, No. 24,
2016, hlm. 44.

30 Mochamad Fahruroji, “Tinjauan Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Pemberian Kuasa
Penanam Modal Asing Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Ius Qua
Iustum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 46, No. 2, 2015, hlm.39.
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arti bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh para pihak yang membuatnya

apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut telah memenuhi keempat

unsur yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan

batasan yang mengenai isi perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan pasal

1339 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan
undang-undang.”

Perbuatan hukum dibatasi akibat hukumnya oleh tiga hal, yaitu jika

dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau

ketertiban umum.31 Pembatasan perjnjian ini juga berlaku bagi perjanjian

Nominee dimana perjanjian Nominee yang disepakati para pihak tidak

boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal telah melarang

praktik Nominee Shareholders dalam kegiatan penanaman modal di

Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka seharusnya dinilai

terlebih dahulu apakah SPA yang ditandatangani oleh Rami Sadek selaku

Nominee dari pemegang saham sebenarnya Perusahaan DDS dengan PT

CKM didasarkan pada suatu sebab yang halal, yang tidak bertentangan

ketentuan di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Aturan mengenai sebab yang halal telah ada sejak zaman Romawi Kuno,

dimana suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum apabila

31 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Jakarta: PT
Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.148.
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bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan sebagaimana diadopsi

oleh Pasal 3:40 Netherland Burgerlijk Wetboek, yang berbunyi:32

“pacta, quae contra leges constitutinesqua vel contra bonor mores fiunt, nullam
vim habere indubitati iuris est.”
Artinya, suatu perjanjian tidak berkekuatan hukum apabila bertentangan

dengan undang-undang dan susila yang baik.

Aturan yang sama juga masih diadopsi dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337

KUHPerdata dengan menyebut perjanjian yang bertentangan dengan

undang-undang dan kesusilaan baik adaah perjanjian yang mengandung

sebab yang tidak diperbolehkan.

Selanjutnya berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337

KUHPerdata tersebut, apakah Nominee yang sudah jelas dilarang

praktiknya dalam Pasal 33 ayat (1) UU PMA dapat dikategorikan sebagai

sebab yang tidak halal yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Berbeda dengan UU PMA, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7

Tahun 2012 mengakui Nominee sebagai perjanjian yang melahirkan 2

konsep yaitu Nominee sebagai legal owner dan pihak asing sebagai

beneficiary. Atas 2 konsep tersebut, Mahkamah Agung mengakui Nominee

sebagai legal owner.33 Maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung

tidak melarang praktik nominee, namun Mahkamah Agung tidak akan

32 Iin Indriani, “Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan
Nominee Oleh Investor Asing”, Jurnal Proceeding Universitas Pamulang, Vol. 2, No. 1, 2017,
hlm. 3.

33 Norma Edwin Elnizar, “Siapa yang Berpeluang Paling Untung dari Perjanjian Nominee?”,
diakses melalui
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e513c47eb594/siapa-yang-berpeluang-paling-untung
-dari-perjanjian-nominee?page=all pada tanggal 4 Juni 2022.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e513c47eb594/siapa-yang-berpeluang-paling-untung-dari-perjanjian-nominee?page=all.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e513c47eb594/siapa-yang-berpeluang-paling-untung-dari-perjanjian-nominee?page=all.
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mengakui orang lain yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk

bertindak atas namanya.

Namun meskipun Nominee diakui sebagai legal owner, pihak lain yang

mengikatkan diri kepada Nominee biasanya akan tetap memandang

Nominee sebagai orang yang bertindak atas nama pemberi kuasanya.

Sehingga kewajiban-kewajiban pihak yang mengikatkan diri dengan

Nominee seringkali malah ditujukan kepada pemberi kuasanya. Hal ini

tentu mengakibatkan kerugian bagi Nominee apabila dirinya bertindak

sebagai subjek perjanjian secara legal, namun tidak menerima prestasi

sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena menurut pihak lawan, dirinya

hanyalah orang yang bertindak atas nama pemilik sebenarnya. Hal ini

sering terjadi karena biasanya atas pemenuhan prestasi yang dilakukan

pihak lain, menimbulkan juga kewajiban bagi Nominee sebagai bentuk

pemenuhan perjanjian. Namun atas kewajiban tersebut, Nominee tidak

pernah menerima manfaat atau hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan.

3. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus dari

pengamatan dalam melakukan penelitian.34 Terkait dengan penelitian ini maka

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

34 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum
rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm.
4.
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Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus,

yang ingin atau yang diteliti.35 Terkait dengan penelitian ini maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Analisa

Analisa adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan agar

dapat diketahui keadaan yang sebenarnya.36

b. Akibat Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan akibat hukum adalah

sesuatu timbul dari peristiwa hukum yang mampu menggerakkan suatu

peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di

dalamnya dapat diwujudkan.37

Tidak semua peristiwa disebut dengan peristiwa hukum. Peristiwa hukum

diantaranya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut,

lingkungan hidup dan perjanjian dalam berbagai bentuk diantaranya

35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), hlm. 31.

36 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, diakses melalui laman https://kbbi.web.id/analisis pada tanggal
21 September 2022.

37 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum cetakan ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.
35.

https://kbbi.web.id/analisis
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perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian pemberian

kredit.38

Dalam penulisan ini, peristiwa hukum yang dianalisa adalah perjanjian jual

beli saham antara Perusahaan DDS yang diwakili oleh Rami Sadek dengan

PT CKM yang didasarkan pada perjanjian nominee shareholder antara Rami

Sadek dengan Pemegang Saham Sebenarnya Perusahaan DDS.

c. Perjanjian Nominee Shareholders

Nominee Shareholders atau pemegang saham nominee adalah pemegang

saham pinjam namayang diberi kuasa oleh pemegang saham sebenarnya

bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan pemegang saham

sebenarnya.39

Perjanjian Nominee Shareholders dalam penelitian ini adalah perjanjian

nominee shareholder antara Rami Sadek dengan Pemegang Saham

Sebenarnya Perusahaan DDS.

d. Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian jual beli saham adalah dasar dari suatu peristiwa hukum yaitu

peristiwa jual beli saham. Saham merupakan tanda kepemilikan perusahaan

di pasar modal.40

38 Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
hal. 252-253.

39 Anak Agung Intan Permata Sari & Ni Ketut Supasti Darmawan, “Keabsahan Perjanjian
Nominee Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Fakultas
Hukum Universitas Udaya Kertha Semaya, Vol. IV No.2 2016 , Universitas Udayana, hlm. 3.

40 IDX, Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, diakses melalui http://www.idx.co.id
/perjanjianjualbelisaham pada tanggal 21 September 2022.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCxo_t-aX6AhWkVHwKHQbaCb4QFnoECDIQAQ&url=http://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201710/f3c5b42c84_91b2eb818d.pdf&usg=AOvVaw156vgovRGhPOBpLOQ4gykE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCxo_t-aX6AhWkVHwKHQbaCb4QFnoECDIQAQ&url=http://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201710/f3c5b42c84_91b2eb818d.pdf&usg=AOvVaw156vgovRGhPOBpLOQ4gykE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCxo_t-aX6AhWkVHwKHQbaCb4QFnoECDIQAQ&url=http://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201710/f3c5b42c84_91b2eb818d.pdf&usg=AOvVaw156vgovRGhPOBpLOQ4gykE


29

Perjanjian jual beli saham dalam penelitian ini adalah Perjanjian Jual Beli

Saham antara Perusahaan DDS yang diwakili oleh Rami Sadek dengan PT

CKM tertanggal 12 Desember 2013.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.41

Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan dari segi peraturan

perundang-undangan dan norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum,

asas-asas hukum serta doktrin hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute

approach). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah

hukum yang diterapkan dengan mengambil contoh kasus yang terjadi di

dalam masyarakat.42 Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan

yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan

denga isu hukum tersebut.43

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

41 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.
42 Ibid, hlm. 16.
43 Ibid, hlm. 17.
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Penelitian ini bersifat yuridis normatif maka data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari putusan

pengadilan, datakepustakaan seperti peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, dan buku hukum lainnya.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data

sekunder yang diperoleh setelah melakukan studi kepustakaan. Data

sekunder ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat dalam penelitian ini, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

e) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha

Penanaman Modal.

f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa
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buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti hasil

karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain

kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out

internet.44

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan,

yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari Putusan Hakim Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta 375/Pdt/2018/PT.DKI Jo. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Putusan Nomor 623/Pdt/G/2017PN.Jkt.Sel, peraturan

perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, dokumen-dokumen resmi,

dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Putusan Hakim Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta 375/Pdt/2018/PT.DKI Jo. Putusan Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 623/Pdt/G/2017PN.Jkt.Sel.

5. Pengolahan Data

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dan

dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta 375/Pdt/2018/PT.DKI Jo. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Putusan Nomor 623/Pdt/G/2017PN.Jkt.Sel.

6. Analisa Data

44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta
Bakti, 2010), hlm. 236.
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Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang

mudah dibaca dan diidentifikasikan. Data yang telah diperoleh kemudian

dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelaborasi bahan hukum dari

perspektif teori hukum, konsep hukum, perundang-undangan dan doktrin

hukum yang dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 375/Pdt/2018/PT.DKI Jo. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor

623/Pdt/G/2017PN.Jkt.Sel. dan kemudian disusun secara sistematis dengan

menggunakan metode deduktif yaitu yang diawali dengan pengetahuan yang

bersifat umum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus untuk

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut

dituangkan dalam tesis ini.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kasus Posisi

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian

Para pihak dalam perkara nomor 623/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL adalah Rami

Sadek selaku pemegang saham tunggal di Perusahaan DDS sebagai Penggugat

melawan PT CKM selaku pembeli saham Perusahaan DDS. Sebelum bersengketa

di Pengadilan, keduanya sudah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham

(Sale and Purchase Agreement)/ SPA untuk pembelian saham Perusahaan DDS

oleh PT CKM pada tanggal 12 Desember 2013. Saham Perusahaan DDS yang

dibeli adalah seharga US$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

Namun faktanya, sebelum penandatanganan SPA tersebut telah ada kesepakatan

antara Tergugat dengan pemilik sebenarnya dari Perusahaan DDS yaitu Tuan

Abdul Rahman Muhammad Alomari, Tuan Omar Saleh Aljawadi, Tuan Abdullah

Abdul Aziz Aljuwiefer, Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi

yang semuanya adalah warga negara Kerajaan Arab Saudi. Kesepakatan tersebut

dituangkan dalam perjanjian Nominee yang ditandatangani pada tanggal 2

September 2012 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Rami Sadek

bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik saham sebenarnya dari Perusahaan

DDS, sehingga pada saat penandatanganan SPA, Rami Sadek bertindak untuk dan

atas nama Para Pemilik Saham Sebenarnya Perusahaan DDS dan menjadi

Pemegang Saham Tunggal Perusahaan DDS yang tercatat di dalam Akta

Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan DDS.
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Atas pembelian saham Perusahaan DDS tersebut, PT CKM kemudian melakukan

pembayaran sebagai bentuk pemenuhan prestasi SPA tersebut. Namun ternyata,

PT CKM justru melakukan pembayaran langsung kepada para pemilik saham

sebenarnya dari Perusahaan DDS sejumlah Rp 579.000.000.000,00 (lima ratus

tujuh puluh sembilan milyar Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2013 dengan

rincian sebagai berikut:

a. Tuan Omar Saleh Aljawadi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar

Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2013;

b. Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari sebesar Rp 100.000.000.000,00

(seratus milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;

c. Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua

ratus milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2013;

d. Tuan Saad Faleh Alsebey sebesar Rp 79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan

milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2013;

e. Tuan Omar Saed Bernawi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar

Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2014, Para Pihak dalam SPA tersebut sepakat

untuk melakukan perubahan perjanjian mengenai domisili hukum dan hukum

yang berlaku dalam SPA tersebut, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku.

Kemudian setelah transaksi pembelian saham Perusahaan DDS sudah selesai

terlaksana, Penggugat justru mendapatkan surat himbauan dari Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP
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Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu (yang

selanjutnya disebut Kantor Pajak) melalui surat Nomor:

S-1602/WPJ.06/KP.07/2015 perihal Himbuan Pembetulan SPT Tahunan PPh

Orang Pribadi Tahun Pajak 2013. Surat tersebut menghimbau agar Penggugat

melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat

pada tahun 2013. Penggugat juga mendapatkan surat undangan untuk menghadiri

Konseling Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2013 atas transaksi

Penjualan Saham melalui Surat Nomor S-1808/WPJ.06/KP.07/2015.

Berdasarkan kedua surat dari Kantor Pajak tersebut, diketahui bahwa transaksi

pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk pembelian saham Perusahaan

DDS kepada Para Pemilik Saham Sebenarnya telah dinilai sebagai Pajak

Penghasilan Orang Pribadi Penggugat untuk tahun 2013 yang seharusnya

dilaporkan serta disetor Penggugat kepada Kantor Pajak. Hal ini didasarkan pada

para pihak yang menandatangani SPA untuk pembelian saham Perusahaan DDS.

Kemudian Kantor Pajak juga membaca Tambahan Informasi Sehubungan Dengan

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT CKM Dalam Rangka

Transaksi Material yang diumumkan oleh PT CKM dalam Harian International

Media tertanggal 17 Februari 2014 yang melaporkan telah adanya pembelian

saham Perusahaan DDS oleh PT CKM dan telah dilakukan pembayaran terhadap

pembelian tersebut yang diterima oleh Pemegang Saham Tunggal Perusahaan

DDS yaitu Rami Sadek. Selain itu, PT CKM juga telah mengumumkan transaksi

material pembelian saham Perusahaan DDS oleh PT CKM di dalam Annual

Report atau Laporan Tahunan PT CKM tahun 2014 yang menyebutkan bahwa

telah dilakukan pembelian saham Perusahaan DDS dan telah dilakukan
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pembayaran kepada Pemegang Saham Tunggal Perusahaan DDS yaitu Rami

Sadek.

Berdasarkan Tambahan Informasi dan Laporan Tahunan 2014 yang dibuat PT

CKM tersebut, maka Kantor Pajak menilai bahwa Rami Sadek sebagai pemegang

saham tunggal Perusahaan DDS telah menerima pembayaran untuk penjualan

saham perusahaannya. Atas dasar tersebut maka harus ada Pajak Penghasilan

Orang Pribadi Penggugat yang disetorkan ke negara.

Pengggugat yang sama sekali tidak pernah menerima pembayaran atas penjualan

saham tersebut, kemudian meminta PT CKM untuk membayar Pajak Penghasilan

Orang Pribadi Penggugat karena PT CKM sendiri sudah mengetahui sejak awal

bahwa Penggugat adalah Nominee yang bertindak atas nama Pemilik Saham

Sebenarnya. Namun PT CKM tidak pernah memenuhi permintaan Penggugat

untuk membayarkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat.

2. Dalil Para Pihak Dalam Persidangan

Atas dasar tersebut, maka Penggugat yang merupakan pihak menandatangani SPA

Perusahaan DDS, mengajukan gugatan pembatalan SPA antara Perusahaan DDS

yang diwakili oleh Rami Sadek selaku pemegang saham tunggal yang tercatat di

dalam Anggaran Dasar dengan PT CKM yang ditandatangani pada tanggal 12

Desember 2013 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam gugatannya, Rami Sadek mendalilkan bahwa sebagai Nominee yang

bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Saham Sebenarnya Perusahaan DDS,

telah beriktikad baik menjalankan dan menutup perjanjian SPA sebagaimana yang

telah disepakati sebelumnya oleh Rami Sadek dengan Pemilik Saham Sebenarnya.
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Artinya setiap tindakan yang dilakukan Rami Sadek dilakukan semata-mata untuk

kepentingan dari Para Pemilik Saham Sebenarnya. Maka setiap tindakan Tergugat

sebagai pihak lain yang menandatangani SPA dan telah mengetahui posisi Rami

Sadek sebagai Nominee namun tetap membayarkan pembayaran saham kepada

Pemilik Saham Sebenarnya yang telah menguasakan segala tindakan hukum di

dalam SPA kepada Rami Sadek adalah kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud

adalah keliru atau khilaf dalam memahami subjek dari perjanjian SPA tersebut.

Maka sebagai pihak yang dirugikan dari kekeliruan PT CKM, Rami Sadek

mengajukan gugatan pembatalan perjanjian SPA Jual Beli Saham Perusahaan

DDS dengan PT CKM sehingga SPA tersebut haruslah dinyatakan batal demi

hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Dalam jawabannya, PT CKM juga telah menjawab dan mendalilkan bahwa sejak

awal akan dilakukan penandatanganan SPA antara Rami Sadek selaku Pemegang

Saham Tunggal Perusahaan DDS dengan PT CKM, Rami Sadek telah

menjelaskan bahwa dirinya hanyalah Nominee dari Para Pemilik Saham

Sebenarnya Perusahaan DDS. Rami Sadek juga memperlihatkan kepada PT CKM

perjanjian Nominee yang telah ditandatangani oleh Rami Sadek dengan Para

Pemilik Saham Sebenarnya pada tanggal 2 September 2012. Atas dasar tersebut,

maka Rami Sadek meminta kepada PT CKM untuk melakukan pembayaran

pembelian saham tersebut langsung kepada Para Pemilik Saham Sebenarnya

karena Rami Sadek hanyalah Nominee dari Para Pemilik Saham Sebenarnya

tersebut. Maka PT CKM segera melakukan pembayaran untuk pembelian saham

tersebut dengan rincian sebagai berikut:
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a. Tuan Omar Saleh Aljawadi, sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 27 Desember 2013;

b. Tuan Abdul Rahman Muhamad Alomari, sebesar Rp. 200.000.000.000,00

(dua ratus miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 23 Desember 2013;

c. Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 20 Desember 2013;

d. Tuan Saad Faleh Alsebey, sebesar Rp. 79.000.000.000,00 (tujuh puluh

sembilan miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 27 Desember 2013;

e. Tuan Omar Saed Bemawi, sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (dua ratus miliar

rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 23 Desember 2013.

Setelah transaksi jual beli saham Perusahaan DDS tersebut selesai dilakukan,

maka PT CKM menggantikan posisi Rami Sadek sebagai Pemegang Saham

Tunggal Perusahaan DDS. Kemudian karena pembelian saham adalah transaksi

material, maka PT CKM kemudian mengumumkan pembelian saham Perusahaan

DDS di dalam Tambahan Informasi di harian International Media, tertanggal 17

Februari 2014. PT CKM juga mengumumkan pembelian saham tersebut di dalam

Annual Report atau Laporan Tahunan 2014 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa PT CKM telah membeli saham Perusahaan DDS yang merupakan sebuah

Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virginia Island seharga

US$ 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat). Namun dalam

Tambahan Keterbukaan Informasi dan Annual Report tahun 2014, PT CKM tidak

mencantumkan nama Para Pemilik Sebenarnya dari Perusahaan DDS karena

menurut hemat PT CKM, hal tersebut tidak diperlukan.
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Bahwa meskipun terdapat kekeliruan tentang penerima pembayaran atas jual beli

saham Perusahaan DDS, PT CKM tetap menilai bahwa SPA antara PT CKM

dengan Rami Sadek sah dan mengikat para pihak karena sejak awal

penandatanganan SPA, masing-masing pihak telah memahami kedudukan

masing-masing. Rami Sadek sendiri bahkan yang meminta PT CKM untuk

membayarkan pembelian saham langsung kepada Pemilik yang Sebenarnya.

Maka apabila ternyata timbul kewajiban pajak dari transaksi jual beli saham

tersebut, maka Rami Sadek seharusnya meminta pembayaran pajak tersebut

kepada Para Pemilik Saham Sebenarnya.

3. Putusan Pengadilan

Perkara antara Rami Sadek selaku Penggugat dengan PT CKM selaku

Tergugat,didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor

register Nomor 623/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL pada tanggal 14 September 2017,

dengan pokok petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam pembuatan dan

penandatangan perjanjian jual beli saham (sale and purchase agreement)
tertanggal 12 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli saham (sale and purchase agreement)
tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara
Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya
dibatalkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

PT CKM dalam persidangan juga mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat
rekonvensi atau gugatan balik yang pada pokoknya adalah:
A. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
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- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada
Penggugat Rekonpensi, uang pembayaran pembelian seluruh saham
Tergugat Rekonpensi pada Dunestone Development, S.A., sebagaimana
disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Jual Beli Saham (Sale & Purchase
Agreement), tgl. 12 Desember 2013, sebagaimana dimana telah
diamandemen berdasarkan Addendum Perjanjian, pada tgl. 13 Januari 2014,
sebesar Rp. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar
rupiah);

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam dan dari perkara ini.

Setelah mendengar gugatan dari Rami Sadek dan jawaban dari PT CKM serta

memeriksa bukti-bukti di persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya

menjatuhkan putusan untuk menolak gugatan Rami Sadek untuk seluruhnya denga

kata lain menganggap tidak ada kekhilafan dalam perjanjian yang membuat SPA

antara Rami Sadek dengan PT CKM batal demi hukum.

Rami Sadek yang tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setelah

melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan Rami Sadek

untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor 623/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL tanggal 11 Januari 2018. Majelis Hakim

tingkat banding juga menyatakan bahwa perjanjian Jual-Beli Saham (Sale and

Purchase Agreement) tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani

oleh dan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat

dibatalkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan

kedua putusan tersebut diputuskan oleh masing-masing Majelis Hakim melalui

pertimbangan dan dasar hukum yang berbeda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

pada pokoknya menyatakan bahwa yang permasalahan antara Rami Sadek dengan
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PT CKM bukan terletak pada perjanjian yang telah dilakukan, dalam hal ini SPA

saham Perusahaan DDS oleh PT CKM. Permasalahan antara keduanya adalah

terletak pada timbulnya pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh Penggugat

padahal Penggugat tidak pernah menerima pembayaran dikarenakan pembayaran

langsung diberikan PT CKM kepada pemilik saham sebenarnya Perusahaan DDS.

Maka seharusnya Penggugat meminta kepada pemilik saham sebenarnya untuk

membayar pajak berkenaan dengan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat atas

nama dan untuk kepentingan pemilik saham yang sebenarnya, bukannya

membatalkan perjanjian yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat

karena pihak Tergugat telah membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan dan

diakui oleh Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa telah terjadi kekhilafan

yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam memenuhi isi perjanjian jual beli saham

Perusahaan DDS, karena seharusnya PT CKM melakukan pembayaran kepada

Rami Sadek selaku pihak yang menandatangani SPA tersebut. Hal ini didasarkan

pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU PMA yang menyatakan

bahwa perjanjian Nominee pada kepemilikan saham dilarang sehingga perjanjian

Nominee yang telah ditandatangani lebih dulu oleh Rami Sadek dengan Para

Pemilik Sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Atas dasar tersebut maka

seharusnya pembayaran dilakukan kepada pihak yang terdapat dalam SPA, karena

hukum di Indonesia hanya mengakui legal owner yang dalam kasus ini legal

owner Perusahaan DDS adalah Rami Sadek. Maka seharusnya yang menjadi subjek

dalam perjanjian SPA adalah Rami Sadek sehingga segala prestasi yang wajib

dipenuhi oleh PT CKM, seharusnya dilakukan kepada Rami Sadek.
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B. Tinjauan Tentang Hukum Bisnis & Ekonomi

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya

penegakannya yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang,

industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran

barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko

tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.45

Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko

yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan

hukum bisnis yang perlu Anda ketahui:

1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan

lancar.

2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil

Menengah (UKM).

3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.

4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku

bisnis.

5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Hukum bisnis erat kaitannya dengan Badan Usaha dan Perusahaan. Hal ini tentu

beralasan mengingat kegiatan bisnis umumnya dilakukan oleh Perusahaan atau

Badan Usaha. Istilah Perusahaan merupakan istilah yang menggantikan pedagang,

yang memberikan arti lebih luas. Perusahaan umunya berbentuk Badan Hukum

yaitu Perseroan Terbatas. Hal ini demi menjamin kepastian hukum bagi para

45 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 10.
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organ-organ di perusahaan itu sendiri terutama terkait dengan pemisahan harta

antara pribadi perseorangan dengan harta perusahaan.

Saham merupakan kunci utama dalam mengukur kinerja kepemilikan saham.

Apabila saham suatu perusahaan memiliki nilai yang baik di pasar saham, maka

diyakini lalu lintas perusahaan tersebut juga baik. Pemegang saham sebagai

pemilik saham perusahaan memiliki suara yang besar dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).46 Segala kegiatan perusahaan akan dinilai dan

ditimbang untung ruginya oleh pemegang saham. Apabila lebih banyak kerugian

yang akan diterima perusahaan maka Pemegang Saham akan menolak atau tidak

menyetujui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan. Hal ini

tentu menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Pemegang Saham mengingat

kegiatan yang merugikan perusahaan secara langsung akan berimplikasi pada

saham yang dimilikinya.

Seorang pemegang saham juga dapat memindahtangankan sahamnya kepada

orang lain atau yang sering disebut dengan kegiatan pengalihan saham.

Pengalihan saham dapat dilakukan melalui kegiatan jual beli, pengambilalihan

dan juga melalui pewarisan.47 Sebagai perbuatan hukum maka pengalihan saham

harus dilakukan dengan tata cara yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Pengalihan saham wajib dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak. Akta atau

perjanjian tersebut digunakan sebagai dasar atas pemindahan hak atas saham,

sehingga segala hal yang berkaitan dengan saham tersebut baik rugi maupun

46 Ludwina Harahap dan Wardhani, “Analisis Komprehensif Pengaruh Family Ownership,
Masalah Keagenan, kebijakan dividen, kebijakan hutan, corporate governance dan opportunity
growth terhadap nilai perusahaan”, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2012, hlm. 3.

47 B. Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 46.
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untung telah beralih sepenuhnya dari pemegang hak atas saham yang lama kepada

pemegang hak atas saham yang baru.

Setelah dibuatkan Akta Pemindahan Hak maka pengalihan saham tersebut wajib

disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan. Direksi wajib mencatat

pemindahan hak tersebut terkait dengan tanggal dan hari pemindahan hak tersebut

dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus yang mencatat tentang itu.

Direksi juga wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar

perusahaan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan

hak.48

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, Akta Pemindahan Hak atas saham wajib

memenuhi prinsip dan asas perjanjian. Salah satu asas yang dikenal dalam

perjanjian adalah asas konsensualisme yakni persesuaian kehendak (berhubungan

dengan lahirnya perjanjian). Berdasarkan asas tersebut, suatu perjanjjian harus

didasarkan pada consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat

perjanjian. Artinya lahirnya suatu perjanjian adalah saat telah ada kata sepakat

dari para pihak yang membuat perjanjian.49 Kata sepakat dari para pihak harus

lahir dari kehendak yang bebas dan dalam suasana yang bebas pula. Apabila kata

sepakat tidak lahir dari kebebasan yang ada pada diri para pihak pembuat

perjanjian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai cacat kehendak

(wilsgebreken atau defect of consent) atau tidak sempurnanya kata sepakat pada

fase prakontrak.

48 Ibid, hlm. 49.
49 Ridwan Khairandy, “Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”, Tesis Program

Pascarasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 27.
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C. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Hukum Perjanjian

Hukum perdata mengenal adanya perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi

antara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan,

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainya wajib memenuhi

prestasi. Perikatan juga diartikan sebagai hal yang mengikat orang yang satu

terhadap orang yang lain. Perikatan dirumuskan sebagai hubungan hukum yang

terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena perbuatan,

peristiwa atau keadaan.50

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua

atau beberapa pihak yang mengakibatkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dari

pihak lain, sedangkan pihak yang akhir ini berkewajiban berbuat sesuatu bagi

pihak yang pertama. Pihak yang berhak ini dinamakan kreditur dan pihak yang

berkewajiban dinamakan debitur sedangkan perbuatan debitur dinamakan

prestasi.51

Sebagai salah satu unsur dari perikatan, berdasarkan Pasal 1234 (KUHPerdata)

prestasi dapat diartikan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan/atau tidak

berbuat sesuatu.

Perjanjian adalah salah satu sumber lahirnya perikatan disamping sumber-sumber

perikatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat

50 Sofwan Sri Soedewi Machsun, Hukum Perjanjian Perhutangan, Terjemahan Seksi Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 21.

51 Subekti, Hukum Perjanjian , Op.Cit, hlm. 19.
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diartikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau

lebih yang saling mengikatkan diri dimana pihak yang satu berjanji untuk

melakukan suatu hal dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.52

Sebelum kedua belah pihak sepakat, maka para pihak akan menyatakan

kehendaknya yang akan dituangkan dalam kata-kata baik secara lisan maupun

tertulis agar kehendak tersebut diketahui dan disetujui pihak lainnya. Setelah

kedua belah pihak setuju dengan kehendak-kehendak dari masing-masing pihak

maka terjadilah sepakat antara kedua belah pihak yang sekaligus melahirkan

perjanjian. Hal ini sebagaimana juga dikemukakan Subekti bahwa pada dasarnya

perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik

tercapainya kesepakatan. Artinya perjanjian itu sudah sah bila sudah sepakat

mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas.53

Perjanjian merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda

overeenkomst. Perjanjian juga diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam

lapangan harta kekayaan.54 Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut

hukum perjanjian (law of contract). Perumusan ini erat hubungannya dengan

pembicaraan adanya consensus, terletak dalam lapangan harta kekayaan.

Pengertian perjanjian ini memiliki unsur sebagai berikut:55

a. Ada pihak-pihak, sedikitnya 2 orang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.

52 Prodjodikoro Wirdjono, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2004),
hlm. 7.

53 Ibid, hlm. 15.
54 Kusumahadi, Asas-Asas Hukum Perdata, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah

Mada, 2001), hlm. 77.
55 Ibid, hlm. 79.
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c. Ada tujuan yang akan dicapai.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya perjanjian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:56

a. Perjanjian Nominaat

Merupakan perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata. Hal-hal yang termasuk

dalam perjanjian nominaat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa,

persekutuan, perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam,

pemberian kuasa, penangguhan hutang, perdamaian dan lain-lain.

b. Perjanjian Innominaat

Perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis

perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan,

salah satunya adalah perjanjian Nominee.

Perjanjian juga dapat diklasifikasi menjadi perjanjian tertulis dan perjanjian lisan.

Dilihat dari segi kekuatan mengikatnya, maka perjanjian dapat diklasifikasikan

menjadi perjanjian dibawah tangan dan perjanjian dengan akta otentik yang dibuat

dihadapan Notaris-PPAT sebagai pejabat umum.57

Pembuatan akta-akta perjanjian sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum

dilakukan oleh subyek hukum (orang atau badan hukum) dalam lapangan hukum

perdata berdasarkan norma hukum yang berlaku, memiliki kecakapan untuk

melakukan perbuatan hukum, dan menimbulkan akibat hukum.

56 H.S.Salim, Perkembangan Hukum kontrak diluar KUHPerdata, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

57 A.S. Hartkamp, Penerjemah Rachmad Setiawan, Hukum Perikatan Ajaran Umum
Perjanjian, (Bandung: Yrama Widya, 2020), hlm. 221
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Mengenai bentuk perjanjian yang dipilih sebagai instrumen hukum penguasaan

tanah atau saham 100% oleh orang asing untuk mengikat warga Negara Indonesia

secara empiris dilakukan melalui perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akta

dibawah tangan dan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Kualifikasi akta

yang dibuat dihadapan Notaris termasuk akta para pihak bukan akta jabatan. Spirit

akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah adanya akses kebebasan berkontrak

sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal

1320 KUHPerdata. Undang-Undang mengatur 4 syarat agar suatu perjanjian

dikatakan sah, yaitu:58

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3) Suatu hal tertentu.

4) Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat pertama yaitu sepakat serta kecakapan para pihak merupakan syarat

subjektif yang harus melekat pada diri orang yang membuat perjanjian.

Sedangkan 2 syarat terakhir yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

adalah syarat objektif yang harus melekat pada perjanjian yang akan dibuat.

Kata sepakat pada syarat pertama diartikan bahwa kedua belah pihak telah

bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan,

sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak

lainnya. Sepakat antara para pihak tidak boleh disebabkan oleh paksaan kepada

58 Ibid, hlm. 22.
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salah satu pihak yang membuat perjanjian. Paksaan tersebut dapat dilakukan oleh

pihak ketiga atau dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Paksaan tersebut dapat membuat perjanjian dapat dibatalkan.

Berbeda dengan kekhilafan yang terjadi pada salah satu pihak. Apabila salah satu

pihak terbukti khilaf dalam membuat perjanjian, maka kekhilafan yang terjadi

tersebut tidak dapat membuat perjanjian tersebut dibatalkan apabila hanya

mengenai dirinya saja. Namun jika kekhilafan tersebut mengenai hakikat barang

yang menjadi pokok perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.59

Orang yang membuat perjanjian juga harus cakap menurut hukum yang artinya

orang tersebut harus sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Mengenai

orang yang tidak cakap membuat perjanjian ditentukan kriterianya dalam Pasal

1330 KUHPerdata, yaitu:

1) Orang yang belum dewasa.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

4) Orang-orang yang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat

perjanjian.

Ketentuan tentang ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami di Belanda

sudah dicabut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman, maka

ketentuan tersebut juga telah dihapuskan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan

bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata

59 Ibid, hlm. 33.
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tentang wewenang istri melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di

depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku

lagi.60

Suatu hal tertentu sebagai syarat ketiga berarti bahwa perjanjian harus mempunyai

objek tertentu baik berupa barang atau jasa yang harus ditentukan serta disebutkan

secara jelas detail dan spesifikasinya. Sehingga apabila salah satu pihak lalai

dalam memenuhi suatu hal tertentu yang telah diperjanjikan, maka timbul hak dan

kewajiban dari para pihak tersebut.

Syarat terakhir yaitu sebab yang halal, memiliki arti bahwa sebab atau causa dari

suatu perjanjian yang dibuat haruslah tidak bertentangan dengan ketertiban,

kesusilaan dan undang-undang. Jika isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan

ketiga hal tersebut maka, perjanjian dapat dikatakan sah.

3. Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum

a. Wanprestasi

Kata Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestastie, yang berarti

tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak

tertentu pada suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun

perikatan yang lahir karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi

juga memiliki arti, kealpaan, kelalaian dan cidera janji.61

Adapula pengertian umum tentang wanprestasi yang berarti melaksanakan

prestasi yang tidak tepat waktu menurut yang telah diperjanjikan atau bahkan

tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya. Bisa juga dikatakan wanprestasi

60 Ibid, hlm. 37-39
61 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, Cet.II, 1986), hlm. 60.
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apabila pihak dalam perjanjian melakukan suatu kewajiban namun bukan

merupakan kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya.62

Ahmadi Miru yang merupakan seorang Ahli Hukum Perdata di Indonesia

berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat berupa perbuatan sama sekali tidak

memenuhi prestasi, prestasi dilakukan namun tidak sempurna, terlambat dalam

memenuhi prestasi serta melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.63

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk wanprestasi juga diberikan oleh

A. qirom Syamsudin Meliala yang berpendapat bahwa wanprestasi dapat

berupa:64

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, sehubungan dengan hal itu maka

seorang debitur dalam keadaan demikian dapat dikatakan tidak memenuhi

prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu, apabila prestasi yang dipenuhi

oleh Debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dari segi waktu, maka

debitur dapat dianggap wanprestasi.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau disebut juga keliru, debitur

memenuhi prestasinya namun keliru. Apabila kekeliruan tersebut tidak dapat

diperbaiki lagi maka debitur haruslah dikatakan wanprestasi dengan tidak

memenuhi wanprestasi sama sekali.

62 Ibid, hlm. 64.
63 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers,

Cet.VIII, 2018), hlm. 74
64 A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,

(Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 26.
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Seorang debitur baru bisa dikatakan wanprestasi apabila telah ada peringatan atau

somasi sebelumnya dari pihak kreditur. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal

1243 KUHPerdata. Somasi itu minimal telah diberikan sebanyak tiga kali oleh

kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tetap tidak diindahkannya, maka

kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan

memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya

(debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa

(overmacht). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika

kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa,

menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai

pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat

macam, yaitu:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan

ganti-rugi.

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa

kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang
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menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam

keadaan lalai.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu

yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada

suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada

umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu

ganti rugi.65

Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W.

Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang

yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian,

untuk membayar kerugian itu.

Pengaturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata menyatakan :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut.”

Kemudian Pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur mengenai ganti kerugian akibat

adanya Perbuatan Melawan Hukum yang mengatur:

65 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Alumni,
1982, Cet. II), hlm. 7.
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Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena

kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang

diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau

karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada

tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena

kelalaian.Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar

hukum adalah:66

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan,

kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama

perniagaan, dan lain-lain).

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang.

bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh

undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan

pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai

66 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 170.
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konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa

dirugikan.

b. Adanya kerugian bagi korban.

Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian

immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya

kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan

yang melanggar hukum secara luas.

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatn denga kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu

perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini

harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan

melanggar hukum dalam hal ini haru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang

akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan

faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact)

hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi.

Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang

menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau

perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar

hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan

adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang

ditimbulkan.67

67 Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 135.
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Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum

secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang

yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan

timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu

perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian

terehadap korban yang mengalami. Penggantian kerugian sebagai akibat dari

adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat

berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek

penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang

disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap

telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan

melanggar hukum pelaku.

4. Batalnya Perjanjian

Pengaturan mengenai kebatalan dan pembatalan suatu perjanjian sebagai tindakan

hukum hanya diatur sedikit saja di dalam KUHPerdata yaitu di dalam Pasal

1451-145 KUHPerdata dan Pasal 1487-1489 KUHPerdata. Kebatalan dan

pembatalan perjanjian menjadi penting untuk dibahas karena setiap tindakan

hukum yang dinyatakan batal memiliki akibat-akibat tertentu. Misalnya terhadap

tindakan hukum yang batal, namun pemenuhan prestasi telah dilakukan sesuai

dengan kesepakatan, maka setiap prestasi yang telah dipenuhi haruslah

dikembalikan dalam keadaan semula.68

68 Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 34-35.
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Lalu menjadi pertanyaan, dalam hal terjadi pembatalan pernikahan namun istri

dalam pernikahan telah melahirkan anak. Berdasarkan keadaan tersebut maka

suatu perjanjian obligatoir yang telah ditunaikan terkadang tidak mungkin untuk

dikembalikan seperti keadaan semula ketika belum terjadi perjanjian. Selain itu

tidankan hukum yang batal kadang-kadang memiliki akibat hukum lain daripada

yang semula dimaksudkan. Atas dasar tersebut maka sebelum membuat perjanjian,

para pihak harus terlebih dahulu memahami tentang kebatalan dan pembatalan

perjanjian beserta segala akibat yang timbul.

Kebatalan dan Pembatalan suatu perjanjian sebagai tindakan hukum berkaitan erat

dengan syarat-syarat perjanjian yang sebelumnya telah dibahas. Sebagaimana

diketahui bahwa syarat sah perjanjian terbagi menjadi 2, yaitu syarat subjektif dan

syarat objektif. KUHPerdata mengenal pembatalan sebagai akibat dari tidak

terpenuhinya syarat subjektif yaitu pembatalan karena alasan ketidakcakapan dan

cacat kehendak. Terhadap pembatalan perjanjian karena alasan-alasan tersebut

KUHPerdata memberikan daya kerja berlaku surut. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Pasal 1488 KUHPerdata, dalam hal perjanjian jual dibatalkan, maka si

pembeli berhak meniadakan pembelian, si penjual diwajibkan untuk

mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian

dan penyerahan selain pengembalian harga barang.

Pada prinsipnya pembatalan menempatkan para pihak kepada kedudukannya

semula sebelum adanya perjanjian. Apabila suatu perjanjian yang belum

dilaksanakan dibatalkan, maka kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian

tersebut menjadi gugur. Sepanjang tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi,
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maka hubungan dari para pihak kembali seperti sebelum adanya perjanjian

tersebut.69

Dalam hal para pihak telah menunaikan perjanjian yang dianggapnya berlaku

sebelum adanya pembatalan perjanjian, maka mereka saling diwajibkan

menyerahkan kembali apa yang telah mereka terima masing-masing. Apabila

berdasarkan perjanjian tersebut telah diserahkan suatu barang, maka pada

dasarnya hak miliknya kembali lagi kepada orang yang menyerahkan benda. Hal

ini dikarenakan dikenalnya daya berlaku surut bagi suatu pembatalan perjanjian

yang disebabkan cacat kehendak dan kecakapan para pihaknya. 70

Namun apabila ternyata setelah diajukan ke persidangan, Hakim merasa akibat

yang ditimbulkan oleh suatu pembatalan perjanjian begitu memberatkan untuk

dikembalikan ke awal, maka Hakim dapat menolak seluruh atau sebagian daya

kerja pembatalan jika diminta. Hakim dapat meminta pihak yang diuntungkan

secara tidak wajar dari pembatalan, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak

yang dirugikan.71

Hal ini biasanya terjadi pada perjanjian obligatoir mengenai jasa. Misalnya

apabila terdapat sewa menyewa mobil beserta denga supir, dimana supir telah

selesai mengantarkan penyewa dengan mengendarai mobil. Namun setelah selesai

melaksanakan tugasnya, perjanjian tersebut dibatalkan karena para pihak dalam

perjanjian sewa tidak cakap untuk membuat perjanjian. Maka atas kenikmatan

yang telah diberikan dari dipenuhinya jasa tersebut tidaklah dapat dikembalikan

69 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 114.

70 Ibid, hlm. 118.
71 Ibid, hlm. 145.
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lagi oleh penerima jasa. Pada keadaan tersebut maka, pemberi jasa dapat meminta

restitusi kepada Hakim di Pengadilan.72

Kemudian dalam hal perjanjian jual beli dimana pembeli sudah memproses

barang yang dibeli menjadi barang lain, sehingga pengembalian barang kepada

keadaan semula tidak dimungkinkan. Namun apabila Hakim memutuskan untuk

dikembalikan dalam bentuk lain, ternyata keadaan tersebut akan menimbulkan

biaya dan kerugian yang tidak wajar untuk menjadi beban pembeli dengan

mengingat kepentingan lain dari penjual serta pihak ketiga yang telah terikat

kepada si pembeli pertama.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka Hakim dapat menolak seluruh daya kerja

berlaku surut pembatalan perjanjian untuk menghindari timbulnya restitusi yang

akan membawa biaya serta kerugian lain yang lebih besar. Biasanya Hakim hanya

akan menyatakan suatu perjanjian tersebut harus dibatalkan dengan segala

akibatnya dan tidak berlaku surut atas setiap prestasi yang telah dipenuhi. Maka

untuk setiap prestasi yang masih belum dilakukan, para pihak tidak terikat lagi

atas prestasi tersebut.73

Dalam hal suatu putusan pembatalan diputus Hakim di saat perjanjian tersebut

telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lawan oleh karena adanya perbuatan

melawan hukum, maka jika diminta Hakim dapat mengabulkan ganti kerugian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1453 KUHPerdata yang mengatur bahwa dalam

hal suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya perjanjian telah dikabulkan, maka

72 Ibid, hlm. 165
73 Ibid, hlm. 247.
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pihak yang diwajibkan untuk membayar biaya wajib pula membayar ganti

kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu.74

Pada prinsipnya suatu gugatan ganti kerugian yang didasarkan Perbuatan

Melawan Hukum dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan.

Misalnya pada kekeliruan, harus dipastikan bahwa kekeliruan tidak disebabkan

adanya informasi yang keliru dari pihak lawan, melainkan karena adanya

kesalahan dalam menilai kedudukan subjek dalam perjanjian murni atas kesalahan

dari diri orang itu sendiri.75

Dalam hal terjadi kekeliruan, selama orang yang keliru dapat membuktikan bahwa

dirinya tidak melanggar norma, maka dirinya dapat meminta agar perjanjian tidak

dibatalkan atau ditutup sehingga dia harus dikembalikan pada keadaan semula.

Namun apabila pada masa pra-kontraktual terbukti adanya itikad yang tidak baik

maka terhadapnya dapat dimintakan pembatalan sekaligus ganti kerugian atas

kerugian yang sudah diterima.76

Penjelasan diatas adalah akibat dari pembatalan perjanjian apabila didasarkan

pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selanjutnya untuk

membedakannya, akan dibahas mengenai kebatalan perjanjian.

Kebatalan perjanjian dikenal juga dengan kebatalan demi hukum suatu perjanjian

memberlakukan asas-asas yang sama dalam pembatalan perjanjian. Perbedaannya,

dalam kebatalan perjanjian, maka keadaan batal tersebut telah berlaku sejak awal

perjanjian tersebut dibuat. Sifat kebatalan ini berlaku ex tunc yang artinya pada

setiap tindakan hukum yang batal demi hukum, undang-undang selalu mencabut

74 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 55.
75 Ibid, hlm. 47.
76 Ibid, hlm. 55.
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akibat hukum yang melekat padanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

kebatalan ini berlaku pada saat yang sama ketika tindakan hukum dalam hal ini

perjanjian dibatalkan.77

Perbedaan selanjutnya adalah terhadap pemulihan kepada keadaan semula.

Apabila suatu tindakan hukum dinyatakan batal demi hukum maka segala

tindakan yang telah ditunaikan sebisa mungkin harus dipulihkan keadaannya ke

posisi semula. Disini juga timbul hak dan kewajiban untuk mengembalikan apa

yang telah diterima Para Pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1395

KUHPerdata.

Penutupan suatu perjanjian yang batal, dapat menjadi alasan untuk menuntut ganti

rugi. Misalnya dalam suatu kasus dimana suatu perjanjian dibatalkan oleh karena

adanya perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh adalah perjanjian yang

bertentangan dengan undang-undang dimana undang-undang tidak melarang

pelaksanaan perjanjian tersebut tetapi undang-undang melarang hal yang

diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Atau suatu perjanjian yang mewajibkan

melakukan prestasi tidak secara langsung dilarang, namun hanya dapat dilakukan

dengan melanggar larangan undang-undang. 78 Misalnya dalam perjanjian yang

disepakati atas kesepakatan Nominee yang telah disepakati sebelumnya.

Terhadap kebatalan sebagaimana dijelaskan diatas, maka batalnya perjanjian

harus diputuskan oleh Hakim di Pengadilan. Pembatalan oleh Hakim dapat

77 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Implementasi Ketentuan-
ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak”, Jurnal Hukum Udayana University
Press, Vol. 7 No.4, 2010, hlm. 28.

78 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , 2011), hlm. 102.
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meniadakan sebagian atau seluruh daya kerja dari suatu perjanjian, dengan catatan

pengembalian ke posisi semula atau restitusi dirasa berat oleh para pihak.

5. Kekhilafan Dalam Perjanjian

Sebagai syarat subjektif perjanjian kesepakatan atau konsensus dari para pihak

sangat erat kaitannya dengan para subjek pembuat perjanjian. Apabila syarat

subjektif tidak dipenuhi maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akibat

hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable). Pembatalan perjanjian

tersebut dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian

tersebut ke Pengadilan.

Kesepakatan para pihak dapat diartikan sebagai persesuaian pernyataan dengan

kehendak dalam diri masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga

para pihak setuju mengenai hal-hal pokok dari isi perjanjian yang dibuat.

Kesepakatan para pihak merupakan representasi dari asas konsensualisme yang

mengatur bahwa perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat,

sehingga sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak

(convergence of wills) atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian.

Namun atas kesepakatan para pihak tersebut, Hukum Perdata mengatur bahwa ada

kesepakatan-kesepakatan yang tidak sah. Tidak sahnya kesepakatan tersebut

terjadi apabila diberikan karena kekhilafan (dwang), paksaan (dwaling) atau

penipuan (bedrog). Dengan demikian apabila dalam suatu perjanjian terdapat

unsur kekhilafan atau paksaan atau penipuan maka menjadikan kesepakatan para

pihak dalam perjanjian tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat

kehendak (wilsgebreken) dalam perjanjian yang memberikan konsekuensi

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak kemudian ditambahkan lagi
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dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu penyalahgunaan keadaan (misbruik

van omstandigheden atau undue influence).79

Kekhilafan (dwaling) dalam praktiknya banyak sekali ditemui dalam

perjanjian-perjanjian. Menurut Herlien Budiono, membuat kekhilafan adalah

manusiawi, tetapi tidak semua kekhilafan relevan bagi hukum. Namun atas

kekhilafan tersebut Undang-Undang hanya memberikan sedikit saja peluang bagi

Pengadilan untuk mengoreksi kekhilafan tersebut. Setidaknya terdapat 3 jenis

kekhilafan atau sering juga disebut kekeliruan yang dapat terjadi pada suatu

perjanjian, yaitu:

a. Kesesatan dalam motif;

Kesesatan yang pertama berkaitan dengan motif ini adalah kehendak yang muncul

karena motif yang keliru. J. Satrio menyebutkan bahwa motif itu disini adalah

faktor yang pertama-tama atau sebab yang paling jauh yang menimbulkan adanya

kehendak. Pada dasarnya hukum tidak memperhatikan motif seseorang. Apakah

orang yang melakukan tindakan hukum tertentu dengan motif komersial tertentu

atau karena cinta kasih, tidak relevan bagi hukum. Demikian juga kalau barang

yang dibeli seseorang atau dasar perkiraan bahwa barang, itu sangat berguna bagi

dirinya, ternyata tidak berguna.80

b. Kesesatan semua (oneigenlijke dwaling)

Ciri utama kesesatan semua terletak pada perbedaan antara kehendak dengan

pernyataan kehendak. J. Satrio kembali memberikan contoh seseorang yang

79 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, Cet.II, 2001), hlm. 166 - 183.

80 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1995), hlm. 146.
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dihipnotis yang menandatangani pernyataan kehendaknya dalam keadaan tidak

sadar sehingga kehendak sebenarnya dari diri si pembuat pernyataan kehendak

tidak diketahui. Apakah kehendaknya itu sama dengan pernyataan kehendak yang

dibuatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak mengetahui apa

akibat dari perbuatannya.81 Pada kesesatan semua, tidak pada dasarnya tidak

terjadi kesepakatan sehingga perjanjian tersebut juga tidak lahir karena

kesepakatan yang dibuat didasarkan atas perbedaan kehendak dan pernyataan

kehendak.

c. Kesesatan yang sebenarnya (eigenlijke dwaling)

Seorang Ahli Hukum yaitu J.Satrio berpendapat bahwa pada kesesatan yang

sebenarnya, kesepakatan memang terbentuk karena adanya kata sepakat antara

kedua belah pihak namun kesepakatan tersebut dibentuk oleh gambaran yang

keliru sehingga kesepakatan tersebut tidak murni.82

Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa kekeliruan tidak

mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali jika kekeliruan itu mengenai

hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kemudian dalam ayat (2)

mengatur lebih lanjut bahwa kekeliruan tidak mengakibatkan batal jika kekeliruan

itu hanya terjadi mengenai diri seseorang yang bermaksud membuat suatu

perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena diri orang yang

bersangkutan.83

81 Ibid, hlm. 149.
82 Ibid, hlm. 171.
83 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik:

Sikap yang harus diambil pengadilan, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2015), hlm. 13.
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1322 KUHPerdata maka dapat disimpulkan

bahwa kekhilafan dalam perjanjian dapat terjadi pada objek perjanjian dan subjek

perjanjian. Kekeliruan pada objek perjanjian disebut dengan error in substantia.

Kekeliruan terhadap objek berkaitan dengan objek atau barang yang diperjanjikan.

Misalnya dalam perjanjian jual beli, yang menjanjikan si penjual untuk mengirim

semen ternyata yang dikirim adalah batu bata. Sedangkan kekeliruan pada subjek

perjanjian disebut dengan error in persona. Kekeliruan ini berkaitan dengan orang

perorangan yang membuat perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian endorsement

yang dibuat dengan influencer ternama, namun ternyata orang tersebut hanyalah

orang yang memiliki kesamaan nama dengan sang influencer.

Akibat hukum dari kekhilafan atas objek dan subjek yang diperjanjikan tidak

menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun akibat kekhilafan

harus merujuk kembali pada ketentuan tidak terpenuhinya syarat subjektif

perjanjian yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

6. Causa Yang Halal

Causa yang halal erat kaitannya dengan karakter perjanjian. Apakah perjanjian

tersebut dilarang, bertentangan denga undang-undang, kesusilaan baik atau

ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337

KUHPerdata. Apabila ternyata suatu perjanjian memiliki karakter yang tidak

diperbolehkan maka akan berakibat pada batalnya atau dibatalkannya perjanjian..

Pada masa pemerintahan Romawi, terdapat suatu asas yang berbunyi Pacta, quae

contra leges constitutionesque vel contra bonos mores funt, nullam vin habere

indubitati iuris est yang artinya apabila suatu perjanjian bertentangan dengan

undang atau kesusilaan baik, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan
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hukum. Dalam hukum perjanjian di Indonesia, hanya Hakim yang berhak

menyatakan suatu perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau

nilai kesusilaan baik.

Undang-Undang tidak memberikan batas yang jelas antara perjanjian yang

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang ternyata memiliki pengertian

lain daripada yang secara formal tertulis di dalam undang-undang dengan apa

yang hidup di dalam nilai kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga perjanjian

yang demikian ternyata masuk dalam karakteristik perjanjian yang dilarang.

Perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang harus diartikan sebagai

hukum formal yang tertulis dan diakui mengikat secara umum yang diundangkan

atau dinyatakan berlaku umum. Lebih luas lagi, di Indonesia sendiri pengertian

undang-undang tidak hanya melanggar undang-undang sendiri namun juga

seluruh peraturan yang termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan,

yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur dan

Peraturan Lembaga lainnya.

Rasio pelarangan untuk menyimpang dari apa yang telah diatur oleh

Undang-Undang tidaklah selalu sama. Dengan membuat hukum memaksa,

undang-undang bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan

hukum, menjamin kepentingan bersama, perlindungan kepada para pihak dan

memberantas cara bertindak yang kurang bermoral menurut pandangan

pembentuk undang-undang. Biasanya suatu undang-undang akan memberikan

sanksi apabila terdapat mengatur norma larangan di dalamnya. Misalnya

menghukum salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu atau memberikan
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sanksi tegas berupa pencabutan izin. Apabila suatu undang-undang dengan

karakteristik memberi sanksi bagi para pelanggar atau akibat hukum dari

dilaksanakannya perbuatan yang terlarang, maka undang-undang tersebut bersifat

mengatur dan memaksa.

D. Tinjauan tentang Nominee Arrangement

1. Konsep Nominee Arrangement

Perjanjian Nominee dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian

innominaat karena belum ada pengaturan secara khusus tentangnya dan tidak

secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdata. Apabila hanya dilihat

dari sisi pemenuhan prestasi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian,

perjanjian Nominee sebetulnya dapat dimasukkan dalam jenis perjanjian atas

beban.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk

dari perjanjian innominaat tidak diatur secara tegas dan khusus, namun dalam

praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan perjanjian Nominee untuk

membeli properti atau berinvestasi di Indonesia. Nominee adalah seseorang yang

bertindak untuk nama pihak lain sebagai wakil dalam arti yang terbatas.

Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali.

Black’s Law Dictionary tentang pengertian Nominee memiliki arti bahwa sebagai

orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain secara terbatas; pihak yang

tercatat secara hukum untuk kepentingan orang lain atau pihak yang menerima

dan mendistribusikan keuntungan kepada pihak lain.84

84 Brayan A. Garner & Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary With Guide To
Pronunciation, Op.Cit, hlm. 1072.
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Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada 2 pihak

dalam konsep nominee,yaitu:

1) Legal Owner

Legal owner adalah pihak Nominee yang tercatat secara hukum baik

dalam dokumen perusahaan maupun dalam legalitas perusahaan di

pemerintah dan hanya dapat bertindak sesuai dengan perjanjian

ataupun perintah beneficiary.

2) Beneficiary

Beneficiary adalah pihak yang tidak tercatat secara hukum namun ia

memiliki kuasa untuk memerintahkan Nominee melakukan sesuatu hal

sebagaimana yang telah diperjanjikan dan menikmati setiap

keuntungan dan manfaat dari setiap tindakan nominee.

Konsep Trust dalam menjalankan praktik Nominee sangat penting untuk

dimengerti dan dipegang oleh kedua belah pihak baik legal owner ataupun oleh

beneficiary. Istilah Nominee trust berarti bahwa diperlukan really trust dalam

perjanjian nominee,untuk menyerahkan kepemilikan secara hukum atas suatu

saham atau badan hukum oleh beneficiary kepada legal owner secara tersembunyi.

Istilah really trust memiliki arti yang sama dengan passive trust dalam Black

Law’s Dictionary, yang memiliki arti sebagai trustee yaitu orang wajib

memberikan kekayaan kepada beneficiary.85

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada dasarnya praktik Nominee harus

disertai dengan trust dari kedua belah pihak, dimana legal owner sebagai pemilik

85 Ibid, hlm. 1178.
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terdaftar bertindak sebagai passive trust yang hanya bertindak berdasarkan

perintah dari beneficiary.

2. Bentuk Nominee Arrangement

Bentuk struktur Nominee dalam kepemilikan saham atau dikenal dengan Nominee

shareholders dalam praktik terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Struktur Nominee Langsung (Direct Nominee Structure)

Struktur Nominee langsung (direct Nominee structure) adalah suatu struktur

Nominee yang dibentuk dengan secara langsung membuat perjanjian dan/atau

pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan

terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain. Struktur ini pada

umumnya dibentuk dengan membuat perjanjian Nominee (Nominee agreement)

atau pernyataan Nominee (Nominee statement).86 Perjanjian Nominee

dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat karena belum

ada pengaturan secara khusus tentangnya dan tidak secara tegas disebutkan

dalam pasal-pasal KUHPerdata, namun dalam praktiknya sering dijumpai di

Indonesia. Dalam praktiknya tidak jarang juga ditemukan suatu struktur

Nominee pemegang saham yang dibentuk dengan menggunakan Pernyataan

Nominee (Nominee statement).

Pada dasarnya materi dari suatu pernyataan Nominee adalah pernyataan dari

pemegang saham Nominee yang menerangkan bahwa uang yang disetor pada

perseroan adalah berasal dari beneficiary sehingga segala keuntungan dan

kerugian termasuk beban pajak yang timbul sehubungan dengan kepemilikan

86 Syahrijal Syakur, Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Dalam Rangka Pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: PPATK, 2020), hlm. 27.
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saham oleh pemegang saham Nominee pada perseroan merupakan hak dan

tanggung jawab dari beneficiary.87 Bersamaan dengan pembuatan Nominee

agreement atau Nominee statement, pada umumnya pembentukan struktur

Nominee pemegang saham turut dilengkapi dengan kuasa mutlak yang diberikan

oleh Nominee kepada beneficiary untuk melakukan segala tindakan yang

berhubungan dengan saham-saham yang dipegang oleh Nominee dalam perseroan

termasuk untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh

Perseroan, menerima dividen, dan/atau mengalihkan hak atas saham.88

b. Struktur Nominee Tidak Langsung (Indirect Nominee Structure)

Struktur Nominee tidak langsung (indirect Nominee structure) adalah suatu

struktur Nominee yang dibentuk dengan cara membuat beberapa perjanjian yang

berlapis-lapis dengan tujuan agar beneficiary secara tidak langsung dapat

mengendalikan serta menerima manfaat atas kepemilikan saham tersebut.89

Praktik Nominee baik secara langsung maupun tidak langsung erat kaitannya

dengan Perseroan Terbatas. Hal ini merupakan imbas dari pengaturan Pasal 5 ayat

(2) Undang-Undang Penanaman Modal yang mengatur bahwa investor asing yang

hendak berinvestasi di Indonesia, wajib mendirikan badan usaha di Indonesia

berbentuk Perseroan Terbatas.90 Dalam mendirikan Perseroan Terbatas, investor

asing juga harus memenuhi persyaratan mendasar pendirian Perseroan Terbatas

yaitu harus didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang saham. Oleh

karena itu investor asing yang tidak mungkin mendirikan Perseroan Terbatas

87 Hadi Susanto, “Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas”, Op.Cit., hlm. 88.
88 Ibid, hlm. 98.
89 Ibid, hlm. 88.
90 LS Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan

Terbatas”, Op.Cit, hlm. 75.
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seorang diri, memutuskan untuk melakukan praktik Nominee shareholders. Hal

ini dikarenakan pemodal asing ingin menguasai Perseroan Terbatas secara tidak

terbatas.

Nominee Shareholder merupakan Pemegang saham yang namanya tercatat

sebagai pemilik sah berdasarkan hukum atas saham, yang dibuktikan dengan

terdaftar sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dari

perusahaan yang bersangkutan. Meskipun Nominee shareholder terdaftar sebagai

pemilik sah saham perusahaan, Nominee shareholder dalam melakukan

tindakannya, didasarkan pada petunjuk dari seseorang yang sebenarnya memiliki

saham tersebut (beneficiary).91

Adapun hubungan hukum antara beneficial owner dengan Nominee tersebut

timbul melalui sebuah perjanjian (agreement). Terdapatnya dua pihak dalam

Nominee agreement tersebut melahirkan dua jenis kepemilikan, yaitu pemilik

yang tercatat dan diakui secara hukum (legal owner/juridische eigendom) dan

pemilik yang sebenarnya (beneficiary/economische eigendom) yang menikmati

keuntungan berikut kerugian yang timbul dari benda yang dimiliki oleh

nominee.92 Artinya, Nominee agreement merupakan sebuah perjanjian yang

dilakukan antara beneficiary dengan Nominee yang memberikan ruang kepada

Nominee untuk bertindak untuk dan atas nama beneficiary serta sesuai dengan

petunjuk dan arahan dari beneficiary.

91 Ibid, hlm. 54
92 Ibid, hlm. 72
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Di Indonesia, konsep Nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan

penanaman modal telah dilarang dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi:

“(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan

penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat

perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham

dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing

membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal

dinyatakan bahwa tujuan dari ketentuan tersebut adalah menghindari terjadinya

Perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materiil

sebenarnya dimiliki oleh orang lain. Atas dasar penjelasan tersebut maka pada

ayat (2) dijelaskan atas kepemilikan saham yang dilarang tersebut maka

perjanjiannya adalah batal demi hukum.

E. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam kegiatan bisnis sangat penting untuk diantisipasi karena bisa

menimbulkan perbedaan penafsiran baik mengenai cara melaksanakan

klausul-klausul perjanjian maupun tentang isi dari ketentuan di dalam perjanjian

ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Oleh sebab itu, setiap orang yang yang ingin

melakukan perjanjian di dalam suatu bisnis mencantumkan klausul yang berisi

tentang upaya penyelesaian sengketa jika terjadi hal yang tidak diinginkan
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dikemudian hari. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dikelompokkan dalam 2

(dua) kelompok yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian

tidak melalui pengadilan (non litigasi). 93

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian

suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan

pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan.

Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian

hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman.

Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah

kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.94

Badan-badan peradilan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama,

peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi. Proses

penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut

dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari

penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum

mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.95

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan yang oleh berbagai kalangan/sarjana

di sebut sebagai ADR atau penyelesaian sengketa alternatif. Bagi pelaku bisnis

93 Ibid, hlm. 75.
94 Dalinama Telaumbanua, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK.”

Jurnal Hukum Eksekusi, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 44.
95 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Lingkungan Peradilan, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 18.
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cara ini merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena

keputusannya disesuaikan dengan kehendak para pihak.96

Pada dasarnya perusahaan dalam menjalankan usahanya mengedepankan asas

kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini menunjukkan adanya rasa persaudaraan dan

kesatuan diantara para anggota (fraternity and unity). Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi

belandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas

kekeluargaan. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah juga

dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan”.

Jadi musyawarah sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan masyarakat Indonesia dalam mengambil dan memutuskan sebuah

perkara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999

mengatakan bahwa “ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian

ahli”. Dari banyaknya pilihan upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi,

mediasi dan konsiliasi.97

a. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif dimana para

96 Dalinama Telaumbanua, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang
Dilakukan Di Luar Pengadilan”, Jurnal Hukum Sekolah Tinggi ilmu Hukum Nias Selatan, Vol. 7
No.3, 2021, hlm. 23.

97 Ibid, hlm. 28.
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pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung untuk mencari

penyelesaian sengketa yang mereka hadapi kearah kesepakatan atas dasar win-win

solution.98

Menurut Suyud Margonoi, negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan

oleh para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara para pihak yang

bersengketa. Menurut Munir Fuady negosiasi adalah suatu proses tawarmenawar

atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu

yang terjadi diantara para pihak. Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan bahwa

ada 2 (dua) jenis negosiasi, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak.99

Negosiasi kepentingan merupakan negosiasi yang belum bernegosiasi sama sekali

para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi

mereka bernegosiasi karena mempunyai kepentingan untuk melakukan negosiasi

tersebut. Sedangkan negosiasi hak adalah sebelum para pihak bernegosiasi, antara

pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga

antara pihak tersebut timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh

hukum.

Negosiasi dijadikan sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mencari solusi

pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai

penengah. Jadi negosiasi yang di gunakan dalam menyelesaikan sengketa

perjanjian pinjaman termasuk dalam negosiasi hak. Dalam hal upaya hukum

penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman, proses negosiasi mulai dilakukan

98 Coki Siadari, “Pengertian Negosiasi Menurut Para Ahli”, diakses melalui
https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-negosiasi-menurut-para-ahli.html pada
tanggal 11 Oktober 2022 jam 09.45 WIB

99 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan, (Jakarta: Pustaka Yustisia,
2010), hlm. 21.

https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-negosiasi-menurut-para-ahli.html


76

setelah dilakukannya pemberitahuan keterlambatan angsuran pinjaman baik secara

lisan maupun tulisan.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi masalah di mana pihak luar yang tidak memihak

dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka

memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi juga diartikan

sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui

perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki

kewenangan memutus.

Menurut Anton LP. Hutapea, mediasi adalah proses negosiasi yang dihadiri oleh

pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Sedangkan

menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Mediasi, menentukan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

oleh mediator.

Jadi dalam hal upaya negosiasi tidak berhasil maka selanjutnya dilakukan upaya

terakhir yakni pengambilalihan agunan yang dilakukan dengan cara mediasi.

Mediasi dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

c. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian

sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang

netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa

untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut

secara memuaskan kedua belah pihak. Menurut Suparto Wijoyo, perbedaan antara
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konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses

konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi, mediator

berperan aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa

mereka.100

Konsiliator tidak mempunyai kewenangan memutus sengketa karena antara

mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua

istilah tersebut sering dicampuradukkan. Penyelesaian sengketa perjanjian

pinjaman antara para pihak dapat dikategorikan sebagai suatu proses penyelesaian

sengketa dengan cara konsiliasi dimana konsiliator yang membantu para pihak

dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak

tanpa memiliki kewenangan memutus.101

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian memohonkan pembatalan kebatalan

atas suatu perjanjian yang telah disepakati, maka mengenai pembatalan dan

kebatalan tersebut hanya dapat diputuskan oleh Hakim di Pengadilan yang

kemudian akan memberikan konsekuensi masing-masing tergantung permohonan

pihak tersebut.

100 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta, 2006), hlm. 101.

101 Ibid, hlm. 102.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai

berikut:

1. Akibat Hukum terhadap SPA antara Rami Sadek sebagai Pemegang Saham

Tunggal Perusahaan DDS dengan PT CKM yang didasari oleh Perjanjian

Nominee yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam penanaman modal

dalam negeri maupun penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam

Pasal 33 ayat (1) UUPM. Ketentuan Pasal tersebut mengatur pernyataan

saham untuk dan atas nama orang lain dilarang dalam kegiatan penanaman

modal dalam negeri dan asing di Indonesia. Maka selanjutnya di ayat (2)

mengatur bahwa setiap pernyataan yang menyatakan kepemilikan saham

untuk dan atas nama orang lain haruslah dinyatakan batal demi hukum. Maka

dalam pertimbangannya baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta yang

memeriksa perkara a quo, harus mempertimbangkan perjanjian nominee yang

disepakati Rami Sadek dengan Pemegang Saham Sebenarnya Perusahaan

DDS terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUPM

maka Perjanjian Nominee antara Rami Sadek dengan Para Pemegang Saham

yang sebenarnya haruslah dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena

pemberian kuasa atas nama dari Para Pemegang Saham Sebenarnya

Perusahaan DDS kepada Rami Sadek untuk menjadi pemegang saham tunggal
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2. Perusahaan DDS dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap kedudukan

Rami Sadek sebagai pemegang saham tunggal Perusahaan DDS juga

dinyatakan tidak pernah ada. Maka terhadap SPA yang ditandatangani oleh

Rami Sadek dengan PT CKM juga harus dinyatakan batal demi hukum karena

dibuat oleh Rami Sadek yang bukan merupakan orang yang berwenang untuk

membuat perjanjian tersebut.

3. Batalnya SPA yang ditandatangani oleh Rami Sadek dan PT CKM dilakukan

dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Hakim akan

memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut. Apabila Hakim menilai

adanya Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari pembuatan dan

pelaksanaan SPA, maka SPA tersebut akan dinyatakan batal demi hukum

dengan segala akibat hukumnya. Daya kerja kebatalan demi hukum adalah ex

tunc, dimana SPA tersebut dianggap tidak pernah sejak dibuatnya dan

terhadpa setiap tindakan hukum yang telah dilaksanakan harus dikembalikan

sebagaimana mestinya. Artinya apabila PT CKM telah membayarkan

pembayaran uang pembelian saham Perusahaan DDS, maka Para Pemegang

Saham Sebenarnya wajib mengembalikan uang tersebut kepada PT CKM.

Apabila ternyata tidak dikembalikan, maka PT CKM dapat mengajukan

gugatan terhadap Pemegang Saham Sebenarnya Perusahaan DDS dengan

dasar Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan PT CKM rugi. Rami

Sadek sebagai pihak yang wajib menanggung pembayaran pajak penghasilan

juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan

ganti kerugian ke Pengadilan agar pembayaran pajak dapat ditanggung oleh

Para Pemegang Saham Sebenarnya. Namun terhadap hal tersebut, masih harus
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dibuktikan apakah Rami Sadek sebagai nominee telah menerima keuntungan

dari praktik nominee tersebut atau tidak. Jika ternyata terbukti menerima

keuntungan, maka Rami Sadek harus dinilai sebagai pihak yang juga telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT CKM sehingga segala

kerugian yang timbul dari praktik nominee tersebut harus ditanggung secara

renteng oleh Rami Sadek dan Para Pemilik Saham Sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas maka Penulis dapat memberikan saran yang

terbagi menjadi 3, yaitu kepada Negara, Lembaga Peradilan dan Penanam Modal

sebagai berikut:

1. Negara

Selain melarang praktik nominee dalam Pasal 33 UUPM, pemerintah juga harus

memberikan sanksi yang jelas bagi para investor yang masih melakukan praktik

nominee. Misalnya sanksi pencabutan izin berinvestasi di Indonesia apabila secara

terang-terangan maupun di bawah tangan melakukan praktik nominee. Kemudian

juga pemerintah dapat menerapkan sanksi pidana bagi investor atau pihak yang

melakukan praktik nominee sebagaimana diberlakukan di Thailand. Pemerintah

selama ini dirasa memberikan celah yang besar karena hanya mengatur larangan

tanpa adanya sanksi bagi pihak yang melanggar larangan tersebut. Maka sudah

seharusnya penerapan sanksi untuk para pelaku nominee diterapkan. Penerapan

sanksi ini akan sangat berpengaruh dalam memerangi praktik nominee khusus di

dalam kegiatan penanaman modal, sehingga penerimaan negara dari kegiatan

penanaman modal dapat secara maksimal diterima dan digunakan untuk

kepentingan umum.
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2. Lembaga Peradilan

Praktik Nominee dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di

Indonesia sampai saat ini masih secara massive terjadi. Praktik nominee ini

memberikan kesempatan Para Investor Asing untuk memiliki aset atas nama

orang lain yang merupakan warga negara Indonesia. Padahal secara faktual,

nominee sering dijadikan sarana pencucian uang oleh investor asing. Bahkan

praktik nominee menjadi celah bagi seseorang yang telah di blacklist masuk ke

Indonesia, namun tetap memiliki aset karena memberikan kuasa kepemilikan

kepada orang lain yang akan bertindak untuk dan atas namanya. Hal ini tentu

menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, karena negara tidak mendapatkan

penerimaan negara. Meskipun larangan nominee sudah jelas dalam Pasal 33

UUPM, namun nyatanya pelaksanaan larangan tersebut masih sangat lemah dan

memberikan celah praktik nominee tetap dijalankan. Maka sebagai pelaksana

kekuasaan yuridist di Indonesia, Hakim dalam memeriksa perkara yang telah

nyata terdapat praktik nominee harus menerapkan dengan tegas larangan nominee

dalam kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan

ayat (2) UUPM. Ketegasan ini akan memberikan efek jera bagi para investor

asing yang berniat melakukan praktik nominee. Maka dalam pertimbangannya,

Hakim haruslah menyatakan setiap perjanjian yang mengandung praktik nominee

dan seluruh perjanjian yang lahir karena adanya praktik nominee yang

mendahuluinya haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat

hukumnya.
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3. Penanam Modal

Para Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri harus

memahami mengenai larangan praktik nominee di dalam kegiatan penanaman

modal di Indonesia. Meskipun saat ini tidak ada sanksi pidana yang menjerat para

pelaku, namun harus dipahami bahwa setiap kegiatan bisnis yang dilakukan di

Indonesia haruslah membayar pajak yang merupakan alat tagih negara kepada

masyarakatnya yang akan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan

masyarakat, sedangkan praktik nominee sangat erat kaitannya dengan kegiatan

penyelundupan pajak yang mana hal ini akan merugikan pendapat negara dari

Pajak jika terus dilakukan. Akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Maka harus ada kesadaran yang tinggi untuk tidak hanya mencari keuntungan

bagi diri sendiri namun juga menciptakan keseimbangan dalam iklim bisnis

sehingga praktik nominee dalam kegiatan penanaman modal dapat dihentikan.
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