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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan asing yang hendak berinvestasi di Indonesia akan memilih 

membentuk Perseroan Terbatas sebagai vehicle untuk memulai usahanya. Dan 

sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut juga UU Nomor 40 Tahun 2007) 

perusahaan tersebut harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana pendirian 

perseroan terbatas dapat dilakukan oleh perseorangan baik Warga Negara 

Indonesia maupun Asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Perusahaan 

asing ini juga harus memperhatikan Daftar Negatif Investasi yang terdapat pada 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Usaha yang Tertutup 

dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 

Modal (selanjutnya disebut juga Perpres Nomor 44 Tahun 2016)
1
 karena terdapat 

jenis usaha yang hanya dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan/atau 

Badan Hukum dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

Di samping adanya pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam 

Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dan UU Nomor 40 Tahun 2007, dan juga faktor 

                                                           
1
 Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan 

persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan 

penanam modal yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Penentuan kriteria dan 

persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 

persyaratan bertujuan untuk: 

a. Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait 

dengan penanaman modal; 

b. Menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup 

dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 

c. Memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan 

bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 

d. Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha 

yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; 

e. Memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha 

yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. 
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permodalan yang dibutuhkan oleh entitas Indonesia, hal ini akan memberikan 

pemikiran kepada perusahaan asing tersebut untuk mencari alternatif 

pembentukan badan usaha di mana mereka bisa menguasai mayoritas saham 

dalam Perseroan Terbatas berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). Pemikiran 

yang mungkin lahir untuk menghindari pembatasan dalam persentase kepemilikan 

saham asing (dan pembatasan dalam menjalankan bidang usaha yang tertutup 

untuk entitas asing) adalah dengan menggunakan perjanjian nominee. Dalam 

konteks ini nominee pada definisi yang pertama adalah sebagai seseorang yang 

mewakili kepentingan pihak lain dan pada definisi yang lainnya, seorang nominee 

menjadi pemilik dari suatu benda (baik itu kepentingan maupun hak yang lahir 

dari suatu perikatan) yang berada di bawah pengurusannya.
2
 

Gunawan Widjaja dalam Jurnal Hukum dan Pasar Modal menerangkan 

dalam perjanjian nominee terdapat dua pihak yaitu pihak yang tercatat dan diakui 

secara hukum (legal owner) dan pemilik sebenarnya (beneficial owner) yang 

menikmati keuntungan dan juga kerugian yang timbul atas benda yang dimiliki 

oleh nominee.
3
 Secara hukum, nominee adalah pemegang hak yang sah atas benda 

yang dikuasainya tersebut dan memiliki wewenang untuk mengalihkan, menjual, 

membebani, menjaminkan dan tindakan lainnya atas benda tersebut, sedangkan 

pihak beneficiary pada kenyataannya tidak diakui sebagai pemilik atas benda 

tersebut secara hukum.
4
 Pembuatan nominee arrangement pada praktiknya hampir 

                                                           
2
 Definisi dari nominee dalam Black‟s Law Dictionary: “A person designated to act in 

place of another usually in a very limited way ... [or] ... A party who holds bare legal title for the 

benefit of other or who receives and distributes funds for the benefit of others”. 
3
 Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham 

Perseroan Terbatas” dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nomor 1 Volume 23, Januari 

2016 hlm. 48. 
4
 Nominee agreement pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian tidak bernama 

yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam buku II KUHper. Unsur-

unsur atau ciri-ciri dalam penggunaan nominee adalah terdapat 2 pihak, yaitu pihak yang diakui 
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tidak ada kecuali pada saat dilaksanakannya Pengampunan Pajak berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuan Pajak. Notaris 

diberikan kewenangan untuk membuat Pernyataan Nominee yang pada pokoknya 

menerangkan bahwa Nominee adalah pihak pemilik objek dan saat ini objek 

tersebut di atas namakan Nominee, kemudian pihak Wajib Pajak adalah pihak 

yang sebenarnya memilik objek tersebut. Selanjutnya, Pernyataan Nominee 

berfungsi sebagai akta autentik untuk dilaksanakannya peralihan dari Nominee 

kepada Wajib Pajak dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pengampuan Pajak juncto Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuan Pajak. Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan Surat 

Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan dari kantor pajak sebelum dibuatnya akta “Pernyataan Nominee” 

tersebut. 

Pasal 33 Ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut juga UU Nomor 25 Tahun 2007) 

dan Pasal 6 Ayat (6) dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (selanjutnya disebut PerBKPM Nomor 

6 Tahun 2018) secara eksplisit melarang penanam modal dalam negeri dan 

penanam modal asing untuk membuat suatu perjanjian dan/atau pernyataan yang 

                                                                                                                                                               
secara hukum dan pihak yang berada di belakang pihak yang diakui secara hukum tersebut, di 

mana 2 pihak tersebut dalam kepemilikan saham melahirkan pemisahan kepemilikan atas suatu 

benda yaitu pemilik yang diakui secara hukum (pihak nominee) dan pemilik yang sebenarnya atas 

benda (pihak beneficiary). 
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menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas 

nama orang lain, dan akibat hukumnya adalah perjanjian dan/atau pernyataan 

yang telah dibuatnya itu dinyatakan batal demi hukum.
5
 Perusahaan asing yang 

bermaksud untuk memiliki kontrol penuh atas perseroan terbatas dengan 

menggunakan perjanjian nominee akan menjadi lemah, karena pihak nominee 

dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum dari Pasal 33 UU Nomor 25 

Tahun 2007 tersebut. Selain itu konsep kepemilikan saham mutlak dalam Pasal 48 

dan Pasal 52 Ayat (4) dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 juga tidak memberikan 

kepastian hukum baik bagi entitas asing dan entitas Indonesia dalam 

menggunakan perjanjian nominee.
6
  

Masalah di atas menggambarkan masalah yang sering dihadapi saat 

dilaksanakannya pendirian suatu perseroan terbatas PMA. Namun ada hal lain 

yang dapat menjadi kendala bagi perseroan terbatas PMA yang sudah terbentuk 

dan terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi 

batasan kepemilikan atas saham dalam perseroan terbatas PMA tersebut. Hal ini 

bukan saja akan menimbulkan kesulitan bagi para pemegang saham awal, tetapi 

                                                           
5
 UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 33 Ayat (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. Ayat (2): Dalam hal penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian/atau pernyataan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. 
6
 Pasal 48 dalam UU Nomor 40 Tahun 2007: 

Ayat 1: “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya” 

Ayat 2: “Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan 

memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Ayat 3: “Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak 

dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam 

kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.” 

 

Pasal 52 Ayat (4) dalam UU Nomor 40 Tahun 2007: “setiap saham memberikan kepada 

pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi” 
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juga menjadi dilema bagi pemegang saham baru yang hendak mengambil bagian 

dalam perseroan terbatas PMA tersebut – agar dapat memenuhi batas kepemilikan 

asing sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai gambaran kasus: perseroan terbatas 

yang bergerak di bidang usaha marketplace berbasis platform, di mana dalam 

peraturan yang sebelum-nya
7
 kepemilikan asing diperbolehkan untuk mencapai 

100%. Namun harus diubah menjadi 49% karena perseroan terbatas PMA tersebut 

akan melakukan proses pengajuan Izin Usaha pada Badan Koordinasi Penanaman 

Modal sehingga harus mengubah struktur permodalan (modal dasar, modal 

ditempatkan dan modal disetor) agar dapat memenuhi persyaratan dalam 

mendapatkan Izin Usaha tersebut – dan peraturan mengenai batasan kepemilikan 

asing telah berubah seiring berlakunya Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Terdapat 

pengecualian dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tersebut, yaitu apabila nilai 

investasi
8
 dapat melebihi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) maka 

diperbolehkan bagi perseroan terbatas PMA yang bergerak di bidang usaha 

marketplace berbasis platform untuk sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham 

asing.
9
 Dilema yang dihadapi oleh pemegang saham yang harus berasal dari 

Indonesia adalah masalah permodalan untuk dapat melakukan penempatan dan 

penyetoran modal dalam perseroan terbatas PMA tersebut. 

Untuk membantu entitas Indonesia dalam segi permodalan, entitas asing 

dapat memberikan pinjaman kepada entitas Indonesia dengan menggunakan 

                                                           
7
 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2004 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 

dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 
8
 Nilai Investasi terdiri atas : a. Pembelian dan Pematangan Tanah; b. Bangunan / 

Gedung; c. Mesin Peralatan / Mesin Peralatan Impor; d. Investasi Lain; e. Modal Kerja (1 Turn 

Over) 
9
 Dalam Lampiran Perpres 44 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penyelenggaraan 

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (marketplace) berbasis platform, daily deals, 

price grabber, iklan baris online dengan nilai investasi kurang dari Rp. 100.000.000.000,- maka 

penanaman Modal Asing maksimal 49% 
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konstruksi shares financing. Shares Financing adalah perjanjian pembiayaan 

untuk melakukan pemasukan atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh 

sebuah perusahaan dalam waktu tertentu (dalam hal ini Perseroan Terbatas 

berstatus PMA tersebut), dan pada dasarnya menempatkan jaminan berupa gadai 

atas saham untuk menjamin ketuntasan dan ketepatan pembayaran kembali atas 

pinjaman tersebut. Pada praktiknya shares financing melibatkan beberapa macam 

perjanjian-perjanjian di antara lain: 

1. Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) 

2. Perjanjian Gadai Saham (Pledge of Shares) 

3. Surat Kuasa untuk Memberikan Suara (Power of Attorney to Vote) 

4. Surat Kuasa untuk Menjual Saham (Power of Attorney to Sell) 

5. Perjanjian Pengalihan Dividen (Assignment of Dividends) 

6. Perjanjian Opsi Pembelian Saham (Call Option Agreement) 

7. Akta Pengakuan Hutang (Acknowledgement of Indebtedness) 

Penggunaan shares financing dalam melakukan penyertaan saham pada 

perusahaan asing terlihat seolah-olah hanya merupakan perjanjian simulasi. 

Perjanjian simulasi pada pengertiannya dimuat dalam Pasal 1873 KUHPerdata: 

“Persetujuan lebih lanjut yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang 

bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara para pihak, para 

ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang 

pihak ketiga yang beritikad baik.” Dapat disimpulkan selanjutnya bahwa dalam 

suatu perjanjian simulasi: “diperlukan adanya penyimpangan antara kehendak dan 

pernyataan ... penyimpangan ini menimbulkan kesan seolah-olah telah terjadi 
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suatu perjanjian tertentu, sedangkan secara rahasia oleh para pihak diakui tidak 

terjadi akibat hukum.
10

  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum atas pemberian shares financing 

dari entitas asing sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu entitas 

lainnya untuk melakukan penyertaan atas saham-saham yang akan dikeluarkan 

oleh suatu perusahaan di waktu tertentu dilihat dari sudut pandang peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia. Sehubungan dengan maksud 

untuk mengkaji masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian: 

“TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBERIAN SHARES FINANCING DARI 

ENTITAS ASING KEPADA ENTITAS INDONESIA SEBAGAI BENTUK 

PENYERTAAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS 

BERSTATUS PENANAMAN MODAL ASING” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian shares financing dari entitas asing kepada entitas 

Indonesia sebagai bentuk penyertaan saham dalam Perseroan Terbatas 

PMA menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? 

2. Apakah ada peran Notaris dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang 

berkaitan dengan proses pemberian shares financing tersebut? 

 

 

                                                           
10

 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 86-87 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian shares financing dari 

entitas asing kepada entitas Indonesia sebagai bentuk penyertaan 

saham dalam Perseroan Terbatas PMA dan untuk mengetahui apakah 

penggunaan shares financing tersebut menyalahi peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan perjanjian-

perjanjian yang berkaitan dengan pemberian shares financing ini. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan sebagai 

masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya 

hukum perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal oleh 

entitas Indonesia dengan menggunakan shares financing dari entitas 

asing 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

kalangan praktisi hukum dalam mengetahui praktik pemberian shares 

financing yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku 
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D. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang yang merupakan motif utama dari 

penelitian, pokok bahasan dari rumusan masalah, tujuan penulisan, metode 

penelitian dan sistematika tulisan. Bab ini akan memberikan penjelasan 

mengenai latar belakang penelitian, yang mencakup penjelasan singkat 

tentang bagaimanakah proses pemberian shares financing dari entitas 

asing kepada entitas Indonesia sebagai bentuk penyertaan saham dalam 

perseroan terbatas berstatus PMA 

BAB II: TINJAUAN UMUM 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur 

mengenai Perusahaan Terbatas, Penanaman Modal Asing dan Shares 

Financing yang dibahas dari sisi pandang sebagai suatu perjanjian dan 

sebagai kuasa. 

BAB III: METODOLOGI 

Terdapat penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam tesis 

ini serta memberitahu bahan-bahan penelitian apa sajakah yang dipakai 

untuk melakukan penelitian. 

BAB IV: ANALISIS 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai konstruksi dari pemberian shares 

financing dari entitas asing kepada entitas Indonesia sebagai bentuk 

penyertaan saham dalam perseroan terbatas berstatus PMA dengan 

menjabarkan perjanjian-perjanjian utama dalam pemberian shares 
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financing tersebut dan juga membahas kepastian hukum atas penggunaan 

shares financing serta cara pengakhirannya dalam beberapa skenario. 

Di samping itu tesis ini juga akan membahas ada tidaknya peran Notaris 

dalam proses pemberian shares financing dari entitas asing kepada entitas 

Indonesia sebagai bentuk penyertaan saham dalam perseroan terbatas 

berstatus PMA. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas 

rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. 

Kesimpulan akan menjawab pertanyaan rumusan masalah sementara 

rekomendasi akan memberikan solusi atas rumusan masalah, yang 

dikumpulkan dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




