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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang 

direncanakan sebagai salah satu upaya manusia dalam meningkatkan kualitas 

hidupnya menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).1 

Begitu pula dengan pembangunan secara nasional yang erat kaitannya dengan 

kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik dengan 

menggunakan bantuan teknologi maupun tanpa bantuan teknologi. 

Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan 

ekonomi (economic development).2 Begitu pula dengan negara Indonesia, salah satu 

pembangunan nasional yang mendapatkan perhatian pemerintah hingga saat ini 

adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah 

satu indikator untuk menilai suatu keberhasilan ekonomi suatu negara atau daerah.3 

Namun yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang 

surut arus modal tidaklah mampu melaksanakan pembangunan secara menyeluruh 

jika hanya mengandalkan modal dalam negeri saja, yang disebabkan oleh tingkat 

tabungan (saving) masyarakat serta tren ekspor yang masih rendah, akumulasi modal 

yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memadai dan 

infrastruktur kawasan industri dan sektor penunjang ekonomi yang tentu saja dapat 

1 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensidan Strateginya, PT Bumi Aksara, Jakarta, 
2008, hal. 8 

2 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Edisi kelima, UUP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal.13. 
3 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo, Persada, 1996, hal. 33. 
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menghabiskan anggaran negara yang sangat besar. Dengan adanya kendala-kendala 

tersebut dalam menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia, Pemerintah mencoba 

mengatasi dengan berbagai macam alternatif, diantaranya Pemerintah berupaya untuk 

menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, diperlukan adanya bantuan dan kerja sama luar negeri yang dibutuhkan 

untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan. 4 

Dalam sebuah teori ekonomi yang diungkapkan oleh Evsy Domar dan Roy 

Harrod, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.5 

Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau 

negara tersebut juga akan rendah.6 Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu 

pembanguan sangat bergantung kepada investasi. 

Salah satu fungsi diundangnya investor, khususnya investor asing untuk 

masuk ke Indonesia adalah memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan 

yang dimiliki oleh investor guna mengelola potensi-potensi ekonomi “economic 

resources” yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara garis besar, penanaman 

modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci 

menjadi 5 (lima) yakni : 

a. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh 

negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat 

investasi dan pertumbuhan ekonomi; 

b. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan 

perpindahan struktur produksi dan perdagangan; 

																																																								
4 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 4. 
5 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1985, hal. 6. 
6 Ibid., hal. 6. 
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c. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana 

maupun transformasi struktural; 

d. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah 

perubahan struktural benar - benar terjadi meskipun modal 

asing di masa selanjutnya lebih produktif; 

e. Bagi negara - negara sedang berkembang yang tidak mampu 

memulai membangun industri - industri berat dan industri 

strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk 

dapat mendirikan pabrik - pabrik baja, alat - alat mesin, pabrik 

elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.7 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang dikenal pada sektor-sektor 

tradisionalnya, seperti sektor bahan mentah (resources),8 karena memiliki tanah yang 

kaya dengan potensi sangat tinggi akan kekayaan sumber daya alam dan energi. 

Sumber daya alam merupakan segala macam kekayaan yang terkandung di dalam 

bumi, baik biotic maupun abiotic yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam digolongkan kedalam dua 

macam, yaitu sumber daya alam yang dapat di perbaharui maupun yang tidak dapat di 

perbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui salah satu contohnya 

adalah bahan galian (tambang). Bidang usaha pertambangan yaitu meliputi 

pertambangan minyak bumi, gas bumi, batu bara, logam, timah, bijih, nikel, bausit, 

pasir besi, perak, serta konsentrat tembaga.9 

Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik Negara Republik 

Indonesia tersebar di 473 lokasi bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di 

Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, 
																																																								
7 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2009, hal. 43. 
8 Sujud Margono, Hukum Investasi Asing di Indonesia, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hal. 2. 
9 Aminuddin Ilmar, Op.Cit, hal. 113. 
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bauksit dan batu bara di Kalimantan, dan mineral lainnya yang masih tersebar di 

berbagai tempat. 10  Adanya potensi tersebut memerlukan biaya yang tinggi dan 

teknologi yang canggih khususnya pada sektor pertambangan mineral dan batu bara  

(untuk selanjutnya disebut “minerba”) sehingga kegiatan disektor pertambangan 

semakin terbuka luas dan mampu menarik banyak investor, baik investor lokal 

maupun investor asing. Hal ini membuat Pemerintah Indonesia semakin menyadari 

pentingnya investasi asing dalam rangka memaksimalkan potensi minerba karena 

akan memberikan keuntungan materi dan sebagai salah satu penunjang kegiatan 

ekonomi sehingga Pemerintah memberikan prioritas utama baik sebelum maupun 

sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 

Hasil pertambangan tersebut dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara 

berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau 

pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.11 Hal tersebut sesuai dengan bunyi pada Pasal 33 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 

ke-IV yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Arus investasi asing bersifat fluktuaktif dan sangat tergantung dari iklim 

investasi dari negara yang bersangkutan.12 Bagi negara investor sebelum melakukan 

investasi terlebih dahulu akan menilai terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi 

																																																								
10 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, PT. Rineka Cipta, 2012, hal. 1. 
11 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1.	
12 Erman Rajaguguk, Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, cet.1, Universitas Al-Azhar, Jakarta, 2007, hal. 27. 
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iklim investasi, yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), kepastian hukum 

(legal certainty), dan stabilitas politik (political stability).13 

Perkembangan iklim investasi di Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penting yang menjadi tujuan investor, diantaranya:14 

1. Adanya peraturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing 

menanamkan modal asing di Indonesia 

2. Tenaga kerja yang besar dengan upah yang relative rendah 

3. Pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar 

4. Sumber kekayaan yang tersedia 

5. Stabilitas politik 

6. Adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya. 

Pemodal asing pada umumnya memilih PT sebagai bentuk dari badan hukum 

untuk menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung (direct 

investment). Kehadiran investasi asing (langsung) mempunyai manfaat yang cukup 

luas (multiplier effect), 15  Dampak positif yang didapatkan dalam sebuah direct 

investment, potensi untuk mengolah bahan mentah yang sebelumnya tidak dimiliki 

oleh suatu negara karena kekurangan modal dapat terwujud melalui suatu industri 

pengolahan dengan modal asing. Dari hasil produksi tersebut negara tujuan investasi 

menerima sejumlah production sharing dan keuntungan lain, seperti devisa dan pajak. 

Penyebaran proyek terutama ke daerah-daerah menjadi suatu keuntungan terutama 

dalam meningkatkan pembangunan fisik di daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan 

berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi dan perizinan serta 

pajak dari penanaman modal juga memberikan sejumlah keuntungan dalam konteks 

																																																								
13 Pancras J. Nagy, Country Risk, How to asses, Quantity and Monitor, Euromony Publication, London, 1979, hal. 
54. 
14 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 173. 
15 Sentosa Sembiring,Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hal. 23. 
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peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi berupa produksi barang yang bersifat 

masal dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat dapat mengurangi kebergantungan 

barang melalui impor, bahkan dengan adanya produksi masal tersebut dapat 

meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktifitas ekspor oleh perusahaan 

multinasional (Multinasional Entreprise atau MNE). 

 Investasi asing juga tidak melahirkan utang baru. Selain itu negara penerima 

tidak perlu menghadapi resiko manakala suatu investasi asing yang masuk negerinya 

tidak mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkannya. Sehubungan dengan 

hal ini, Dougherty menyimpulkan bahwa: “The presence of foreign companies 

(MNCs) greatly affect the economic situation of a country, especially for third world 

countries where MNCs is one important source of capital for economic 

development”.16 

Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi 

pembangunan nasional seperti yang telah disebutkan di atas, kegiatan tersebut perlu 

diatur dan diawasi secara seksama karena motif utama pemilik modal untuk 

menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan 

sering menjadikan investor mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penanaman modalnya, terutama pada bidang-bidang 

usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam takterbarukan menjadikan negara 

tersebut kehilangan sejumlah potensi sumberdaya alam. Hal ini menimbulkan dampak 

negatif bagi perekonomian negara penerima karena Investasi asing oleh perusahaan 

multinasional dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan lokal. Sebagai 

akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan 

kebijakan-kebijakan politis dari negara penerima. Dalam hal ini Kenichi Ohmae 

																																																								
16 Dougherty, 11th Karst Research Conference, Association of America Geographers, 1990, hal. 225. 
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berpendapat bahwa: “Jika sumber daya alam adalah sumber utama kekayaan negara, 

sehingga perusahaan-perusahaan atau negara asing yang menginginkan akses ke sana 

paling banter berupa penerobos yang ditoleransi dan paling buruk adalah 

pengeksploitasian yang tidak berperasaan yang harus dijauhkan dengan segala cara 

yang ada”.17 

Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang PT (UUPT), menyebutkan bahwa pendirian PT dapat dilakukan 

oleh 2 (dua) orang atau lebih,18 yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan, 

baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum 

Indonesia atau badan hukum asing. Syarat untuk mendirikan PT melalui perjanjian 

yang menyebabkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

sebagai pemegang saham karena tidak mungkin seorang mengadakan perjanjian 

dengan dirinya sendiri. Ketentuan Undang-Undang ini menyebabkan para penanam 

modal untuk mencari alternatif lain, antara lain adalah praktek nominee, karena pada 

umumnya pemodal asing ingin menguasai PT lokal secara tidak terbatas. Hal tersebut 

menjadi salah satu alasan yang mendasari adanya penggunaan nominee dalam praktek 

penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan dari adanya perjanjian nominee ini 

dimaksudkan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan nominee shareholder 

terhadap masyarakat umum serta menghilangkan hubungan terafiliasi antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau didirikan lebih dahulu. 

Konsep nominee atau kadang disebut konsep trust19 tidak dikenal dalam sistem 

hukum civil law yang berlaku di Indonesia. Pada mulanya trusts dikatakan khas dari 

																																																								
17 Sentosa Sembiring, Op.Cit, hal.27. 
18 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, penjelasan Pasal 7, ayat (1). 
19 The Right, enforceable solely in equity, to the benefical enjoyment of property to wich another person holds the 
legal title; a propert interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for a benefit of 
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tradisi hukum common law, kepemilikan secara absolut dipecah menjadi kepemilikan 

yang terdaftar dalam hukum atau disebut dengan legal owner dan kepemilikan secara 

kemanfaatan dan kenikmatan dari benda atau disebut sebagai benefical owner.20 

Konsep nominee pada mulanya hanya terdapat dalam sistem hukum common law 

akan tetapi seiring dengan arus investasi, pada tahun 90-an Indonesia mulai mengenal 

adanya praktek nominee. 

 Jika ditinjau dari Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, secara tegas melarang adanya perjanjian secara 

nominee sebagaimana berbunyi “Penanaman modal dalam negeri dan penanam modal 

asing dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa 

kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain”. Dengan tujuan untuk 

menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi 

secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain,21 dan 

disebutkan juga bahwa dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal 

asing jika membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),22 perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Jika ada 

perjanjian semacam itu, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. 

Dengan demikian, uraian di atas memberikan gambaran bahwa perjanjian 

nominee adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap regulasi investasi dan 

dalam hukum perjanjian Indonesia tidak ada pengaturan secara khusus dan tegas 

terutama bagi mereka pemilik modal (beneficiary), walaupun perjanjian dan/atau 

pernyataan itu telah dibuat berdasarkan kebebasan para pihak dalam membuat suatu 

																																																																																																																																																															
a third party (the beneficiary). For a trust to be valid, it must include a specific property, reflect the settlor’s 
interest, and be created for a lawful purpose, sebagaimana dikutip Bryan A. Gardner, 1999, Black’s Law 
Dictionary, 7th ed., St. Paul, Minnesota: West Group, hal. 1513. 
20  Gunawan Widjaja, Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di Luar Pasar Modal, Ed.18, (Jakarta: Buletin 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, 2013), hal. 7. 
21 Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 33, ayat (1).	
22 Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 33, ayat (2). 
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perjanjian, tetapi tidak memiliki kepastian hukum apabila terjadi masalah hukum 

dikemudian hari. Namun pada praktiknya, dengan maraknya penanaman modal asing 

di Indonesia penulis masih menemukan transaksi hukum yang menggunakan konsep 

nominee, yaitu menyangkut	 penguasaan perusahaan tambang batu bara oleh asing 

dalam bentuk kuasa pertambangan. Nominee agreement (perjanjian pinjam nama) 

dalam praktik sehari-hari adalah penggunaan nama seseorang warga negara Indonesia 

sebagai pemegang saham suatu PT Indonesia atau sebagai salah seorang persero 

dalam suatu Perseroan Komanditer.  

Berdasarkan ketentuan, pemodal asing tidak diperbolehkan memiliki perusahaan 

tambang di Indonesia secara sepenuhnya,23  dan untuk mensiasati peraturan ini, 

berbagai perusahaan tambang asing melakukan perjanjian secara nominee dengan 

perusahaan dalam negeri agar dapat tetap menguasai kegiatan tambang di Indonesia, 

seperti yang terjadi dalam penelitian penulis yaitu pada sengketa pertambangan antara 

Churchill Mining dengan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kutai Timur, inilah yang akan penulis analisis dalam penelitian 

hukum ini.  

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan asing yang bergerak di sektor 

pertambangan, sengketa pertambangan sendiri sudah beberapa kali terjadi di 

Indonesia salah satunya yang telah penulis sebutkan di atas, tentu ini menjadi sebuah 

masalah yang tidak dapat dihindari oleh Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah. 

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan dana dari penanam modal asing untuk 

meningkatkan perekonomian negara dan dengan adanya pembatasan yang dilakukan 

oleh Pemerintah ini menjadi sebuah dilema bagi penanam modal asing yang ingin 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

																																																								
23 Lampiran ke-II, Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang  Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, PP No. 36 Tahun 2010. 
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Secara garis besar, pokok sengketa yang terjadi adalah sebagai berikut, pada 

proyek East Kutai Coal Project (EKCP), Churchill Mining menguasai sekitar 75 

persen saham dan sisanya dimiliki oleh mitranya dari Indonesia yaitu Ridlatama 

Group24. Pada tahun 2007, pihak Churchill Mining menandatangani kemitraan dengan 

Ridlatama Group untuk mengembangkan East Kutai Coal Project (EKCP). 

Pengembangan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tersebut diperkirakan 

bahwa EKCP memiliki cadangan batubara sebesar 2,73 miliar ton. 25  Potensi 

penghasilan perusahaan diperkirakan dapat mencapai USD 700 juta hingga USD 1 

miliar pertahun, dalam 20 tahun kedepan. Namun pada tahun 2008, terjadi sengketa 

antara Churchill Mining dengan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan Izin 

Usaha Pertambangan (IUP) milik Ridlatama Group yang merupakan anak perusahaan 

dari Churchill Mining. 

 Sengketa tersebut dipicu atas pencabutan ke-4 (keempat) Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) yang dimiliki Ridlatama Group oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini 

dilakukan oleh Bupati Kutai Timur, Isran Noor. Menurut Isran Noor selaku Ketua 

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada saat itu, tindakan 

mencabut kuasa pertambangan dari perusahaan-perusahaan di bawah Ridlatama 

Group merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, Berdasarkan UU Penanaman 

Modal Asing, seharusnya BKPM berkewajiban mengawasi kegiatan PMA dan 

ternyata tidak ada kegiatan pengawasan terhadap kegiatan Churchill Mining dan 

Planet Mining, di mana keduanya adalah perusahaan asing asal Inggris dan Australia, 

sehingga kedua perusahaan asing tersebut telah membeli saham-saham perusahaan 

pemegang kuasa pertambangan di Indonesia, sedangkan hukum mengatur kuasa 

pertambangan hanya dapat dipegang oleh WNI dan atau badan hukum yang 100 

																																																								
24 Surat Churchill Mining, diakses dari http://churchillmining.com/, pada tanggal 29 April 2018 pukul 20.45 WIB 
25 Surat Churchill Mining, diakeses dari http://churchillmining.com/, pada tanggal 29 April 2018 pukul 20.45 WIB 
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persen dimiliki oleh WNI. UU Penanaman Modal Asing juga mengatur investor asing 

hanya boleh berusaha dibidang pertambangan melalui kerja sama dengan pemerintah 

RI dalam bentuk PKP2B atau kontrak karya, ungkap Isran.26 	

Churchill Mining merasa Indonesia telah melanggar ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam 1976 Agreement Between The Government of The Republic of 

Indonesia for The Promotion and Protection of Investments antara United Kingdom 

dengan Indonesia atau juga disebut dengan Bilateral Investment Treaty (BIT). 

Churchill Mining merasa dirugikan atas izin pertambangan yang dicabut oleh Bupati 

Kabupaten Kutai Timur dan tidak mendapat kompensasi yang layak, sebab itu 

Churchill Mining menggugat Pemerintah Republik Indonesia sebesar US$ 2 miliar 

atau setara dengan Rp. 200 Triliun lewat peradilan arbitrase.27 Gugatan tersebut 

diajukan pada tanggal 22 Mei 2012 ke International Centre for Settlement of 

Investment Disputes (ICSID) yang berlokasi di Washington DC, Amerika Serikat. 

Hal tersebut sangat penting bagi Indonesia karena pada saat itu, untuk pertama 

kalinya Presiden Republik Indonesia diajukan sebagai tergugat dalam peradilan 

arbitrase internasional atas suatu tindakan yang berada di luar kewenangan dan 

bahkan diluar pengetahuan pemerintah pusat, yakni tindakan Pemerintah Kabupaten 

yang secara otonomi berwenang mengeluarkan atau membatalkan izin kuasa 

pertambangan pada tingkat Kabupaten. Pejabat negara yang digugat oleh pihak 

Churchill Mining antara lain adalah Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Luar Negeri, Menteri Kehutanan, Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bupati Kutai Timur. 

																																																								
26 Isran Noor: Tindakan Mencabut Kuasa Pertambangan Ridlatama Tepat, diakeses dari 
https://aceh.antaranews.com/berita/6952/isran-noor-tindakan-mencabut-kuasa-pertambangan-ridlatama-tepat pada 
tanggal 30 April 2018 pukul 16.50 WIB 
27 Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining diakses dari 
https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/826336/indonesia-menang-atas-gugatan-arbitrase-
churchill-mining, pada tanggal 30 April 2018 pukul 17.04 WIB 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan  

penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Normatif Terhadap Perjanjian Nominee (Studi Kasus Sengketa Churchill 

Mining Plc)”. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana asas kebebasan berkontrak para pihak jika dikaitkan 

dengan larangan untuk membuat perjanjian secara nominee? 

2. Bagaimana penerapan hukum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal terhadap kepemilikan saham nominee 

pada sengketa pertambangan Churchill Mining? 

 

1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian semata-mata karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah 

untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang 

dan rumusan masalah. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebebasan 

berkontrak antara para pihak jika dikaitkan dengan larangan  

untuk membuat perjanjian secara nominee. 
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2.  Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan 

hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal terhadap kepemilikan saham 

nominee pada sengketa pertambangan Churchill Mining. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

 Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan 

hukum ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu hukum, khususnya dibidang investasi 

pertambangan yang berkaitan dengan perjanjian nominee. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi di 

bidang karya ilmiah serta bagi penelitian dan penulisan hukum 

sejenis di masa yang akan datang. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, 

dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata dan 

khususnya terhadap mereka yang memang terlibat dalam 

perjanjian nominee. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan bagi warga negara Indonesia yang ingin 
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mengalihkan haknya kepada warga negara asing melalui 

perjanjian nominee. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka 

dalam penelitian hukum ini, penulis menguraikannya dengan sistematika penulisan 

yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika 

dari penulisan hukum ini dengan rincian sebagai berikut : 

 BAB I Pendahuluan 

 Dalam bab ini berisikan gambaran umum yang 

mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan 

pokok permasalahan dengan tujuan dan manfaat penulisan,  dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tulisan, 

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

berkaitan dengan masalah keabsahan perjanjian nominee oleh 

Penanam Modal Asing dalam kepemilikan saham di Indonesia 

dan mempelajari beberapa literatur dan bahan-bahan tertulis. 

 BAB III Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis 

gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan badan 
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hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami 

oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini. 

 BAB IV Pembahasan dan Analisis 

 Dalam bab ini membahas analisis dari beberapa permasalahan 

penelitian, sehingga analisis dalam bab ini dapat menjawab dan 

menguraikan permasakahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang 

berisikan dua hal yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dan yang kedua adalah 

saran yakni gagasan singkat sebagai sumbangan pemikiran atas 

hasil penelitian ini. 

 

	
	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 


