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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kasus Posisi   

Perkara yang diputus oleh Pengadilan  Negeri  Palangkarayadalam putusan 

Nomor: 12/ Pdt.G /2013/PN.PLR. antara Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) 

Perseroan Komanditer CV. BINA SARANA TRANSPORTASI Dkk melawan 

Perusahaan Modal Ventura PT. SARANA KALTENG VENTURA telah incracht 

pada hari Rabu tanggal 25 September 2015 mengenai wanprestasi perusahaan 

modal ventura yang melibatkan kedua belah pihak, pihak yang dimaksud adalah: 

1. Para Pihak 

a. Pihak Penggugat yaitu: 

1) CV. BINA SARANA TRANSPORTASI, berkedudukan di 

Palangkaraya, dijalan Christopel Mihing Nomor 67 A/23 

Palangkaraya,dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I 

2) CV DJUNAS MUDA, berkedudukan di Palangkaraya, dijalan 

Christopel Mihing Nomor 67 A/23 Palangkaraya, dan untuk 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat II 

3) CV. LIZA FORTHY, berkedudukan di Palangkaraya, dijalan Arut 

Nomor 6 Palangkaraya, dan untuk selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat III 

4) CV. PANATAU, berkedudukan di Palangkaraya, dijalan Arut 

Nomor 6 Palangkaraya, dan untuk selanjutnya selanjutnya disebut 

sebagai Penggugat IV 
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b. Pihak Tergugat yaitu: 

1) PT. SARANA KALTENG VENTURA, beralamat dijalan 

Diponegoro Nomor 22 A Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut 

Tergugat I 

2) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NURUL AYUK 

ANDAYANI, SH, beralamat dijalan Raden Saleh Nomor 8 Kota 

Palangkaraya, selanjutnya disebut Tergugat II. 

2. Pokok Perkara 

Bermula sejak tergugat I selaku perusahaan modal ventura melakukan 

kesepakatan pembiayaan dengan pola bagi hasil terhadap perusahaan 

pasangan usaha yakni penggugat I, II, III, dan IV. Fasilitas pembiayaan yang 

diberikan tergugat I kepada penggugat I berupa modal kerja proyek pengadaan 

Herbisida jenis obat Paratop 250 EC dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Holtikultura Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan akta 

perjanjian pembiayaan nomor 140 tertanggal 27 Oktober 2009 dibuat 

dihadapan tergugat II.Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada penggugat 

II berupa modal kerja proyek pengadaan Insektisida jenis obat Mipcyn 125 EC 

dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas 

sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan akta perjanjian pembiayaan nomor 141 

tertanggal 23 November 2009 dibuat dihadapan tergugat II. 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan tergugat I kepada penggugat III 

berupa modal kerja proyek pengadaan bibit unggul Rambutan, Manggis dan 

Durian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten 



66 
 

Kapuas sebesar Rp. 350.000.000,00 dengan akta perjanjian pembiayaan 

nomor 153 tertanggal 27 Mei 2009 dibuat dihadapan tergugat II. Fasilitas 

pembiayaan yang diberikan kepada penggugat IV berupa modal kerja proyek 

pengadaan bibit unggul Cimpedak dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 315.000.000,00 dengan akta 

perjanjian pembiayaan nomor 55 tertanggal 14 Oktober 2009 dibuat dihadapan 

tergugat II. Keseluruhan perjanjian pembiayaan yang dilakukan tergugat I 

dengan penggugat I, II, III, dan IV menggunakan konsep pembiayaan bagi 

hasil.  

Pada tanggal 23 Desember 2010, tergugat I melayangkan somasi 

kepada penggugat I dan II melalui surat peringatan nomor 459/ SKGV-Dir/ 

XII-10. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa penggugat I memiliki 

kewajiban pelunasan pembiayaan dengan perincian pinjaman pokok sebesar 

Rp. 250.000.000,00, kekurangan bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,00 dan 

kewajiban denda sebesar Rp. 46.000.000,00. Sedangkan terhadap penggugat 

II, tergugat I memberikan kewajiban pelunasan sebesar Rp. 125.000.000,00. 

Namun dalam dasar gugatan tidak dijelaskan bagaimana rincian kewajiban 

pembayaran yang harus dipenuhi penggugat II. Kemudian melalui surat 

tersebut juga ditegaskan bahwa tergugat I memberikan jangka waktu 

seminggu kepada penggugat I untuk melakukan pembayaran/ pelunasan 

perincian yang telah disebutkan diatas. Apabila penggugat I dalam kurun 

waktu tersebut tidak melakukan bentuk pembayaran maupun pelunasan, maka 

tergugat I berhak untuk menjual jaminan/ agunan berupa sebidang tanah 
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beserta rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2469 atas nama 

Herman Junas yang merupakan milik dari penggugat I. 

 Pada tanggal 13 Juli 2011, tergugat I kembali melayangkan surat 

peringatan yang terakhir kepada penggugat I dan penggugat II melalui surat 

peringatan nomor 202/ pgrt/ rem/ vii tentang sisa pelunasan pembiayaan yang 

telah diberikan kepada penggugat I dan II. Dalam surat tersebut dinyatakan 

bahwa penggugat I masih memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 

230.000.000,00, tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 75.093.333,00 dan 

kewajiban pembayaran denda sebesar Rp. 32.546.667,00. Tergugat I 

kemudian menambahkan akan menjual jaminan/ agunan sebagaimana yang 

telah disebutkan diatas dan akan melakukan tindakan hukum terhadap 

penggugat I apabila tidak segera melakukan pelunasan terhadap sisa pinjaman 

pembiayaan tersebut.  dalam dasar gugatan tidak dijelaskan bagaimana 

penggugat II merasa dirugikan hanya dipaparkan besar kerugian yang harus 

ditanggung oleh penggugat I. Dari dua surat peringatan yang dilayangkan 

kepada penggugat I dan II, menunjukkan bahwa tergugat I tidak menerapkan 

pembiayaan yang sesuai dengan sistem bagi hasil dan cenderung melakukan 

pemaksaaan terhadap pelunasan pembiayaan terhadap penggugat I dan 

penggugat II yang merupakan perusahaan pasangan usahanya. 

Kemudian pada tanggal 21 Juli 2013, tergugat I memberikan somasi 

kepada penggugat III dan penggugat IV melalui surat peringatan nomor 205/ 

s-pgrt/ rem/ vii/ 11 yang berisi kewajiban pelunasan atas pembiayaan tergugat 

I dengan perincian sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 dari 
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keseluruhan pinjaman yakni Rp. 350.000.000,00, kemudian tunggakan bagi 

hasil sebesar Rp. 43.776.677,00 dan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp. 

16.671.667,00. Adapun terhadap penggugat IV, tergugat I memberikan 

perincian sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,00, tunggakan bagi 

hasil sebesar Rp. 85.000.000,00 dan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp. 

42.605.000,00. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan yang diajukan 

penggugat I, II, III dan IV adalah ketidaksesuaian mekanisme pembiayaan 

yang diterapkan tergugat I dengan pola bagi hasil yang ada di pembiayaan 

modal ventura. Tujuan pembiayaan modal ventura adalah membantu usaha 

yang sedang berkembang. 

Berdasarkan Surat Peringatan III  yang dilayangkan Tergugat I kepada 

para Penggugat menunjukkan bahwa adanya pemaksaan dan ancaman 

penjualan jaminan/ agunan milik penggugat I, II, III dan IV terhadap 

pembayaran dari pembiayaan yang ditawarkan Tergugat I, dalam Surat 

Peringatan juga ditegaskan adanya kewajiban denda dan kewajiban pelunasan 

yang singkat. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pembiayaan modal ventura. Kemudian 

dengan adanya Akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55 yang 

diterbitkan oleh Tergugat II dalam salah satu klausulnya menyebutkan bahwa: 

harta benda pihak kedua (Penggugat I, II, III, dan IV) berupa 5 Sertifikat Hak 

Milik (SHM) dan 2 unit mobil dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), sebagai jaminan dapat disita baik sebagian maupun seluruhnya oleh 

pengadilan atau pihak manapun juga.  
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II dengan kehendaknya 

menentukan bahwa pengadilan atau siapapun dapat mengeksekusi agunan 

milik para Penggugat. Hal ini menjadikan akta-akta yang dibuat oleh Tergugat 

II cacat demi hukum. Penggugat I, II, III, dan IV berasumsi bahwa Tergugat I 

dan Tergugat II bersama-sama hendak menyesatkan kepentingan hak hukum 

Penggugat I, II, III dan IV. Ditambah lagi ada klausul yang menyebutkan 

bahwa adanya pengakuan hutang dan kuasa Tergugat I untuk menjual 

jaminan/ agunan. Klausul tersebut sangat jelas menguntungkan Tergugat I dan 

jika metode menyesatkan tersebut tidak dihentikan dengan hukum yang 

berlaku, tidak ada jaminan perlindungan bagi perusahaan pasangan usaha yang 

hendak menggunakan jasa perusahaan modal ventura. 

Penting untuk diketahui bahwa alasan yang dikemukakan oleh para 

Penggugat di atas tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tanggung jawab 

beban pinjaman, namun pada saat itikad baik tersebut disalah gunakan oleh 

Tergugat, para Oenggugat dengan tegas menolak dan keberatan jika jaminan/ 

agunan langsung dieksekusi, bukannya melalui gugatan pailit tentang 

penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Hutang.  

Bahwa untuk memperkuat gugatan para penggugat mengajukan 

beberapa alat bukti di muka persidangan. Berikut adalah uraian alat-alat bukti 

yang diajukan oleh para pihak penggugat: 
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a. Alat Bukti Penggugat I, II, III, IV 

Tabel 3.1  Alat Bukti Penggugat I, II, III, dan IV 
NO MACAM ALAT BUKTI BENTUK ALAT BUKTI 
1 TERTULIS 

a. SURAT 
 
Fotocopy Surat Peringatan Nomor: 
105/SKgV-DIR/VIII/2010  
Fotocopy Surat Peringatan Nomor: 
319/SKgV-DIR/IX-10 
Fotocopy Surat Peringatan Nomor: 
450/SKgV-DIR/XII-10 
Fotocopy Surat Peringatan Nomor: 202/S-
prgt/rem/vii/II 
Asli Kwitansi 1 - 10 Dengan Kantor Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Dan 
Holtikultura Kabupaten Kapuas 
Fotocopy Kwitansi 1-8 Dengan Kantor 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan 
Holtikultura Kabupaten Kapuas 
Asli Kwitansi 1 - 4 Dari Tanggal 4 Mei 
2010 Sampai 30 Desember 2010 
Asli Kwitansi 1 – 21  Bukti Setoran  
Fotocopy Kontrak Nomor: 
IV/BIBIT/SPR/VIIV/2009 an. Herman 
Junas 
Fotocopy Kontrak Nomor: 
IV/BIBIT/SPR/VII/2009 an. Agus Melas 
Fotocopy Kontrak Nomor: 
215/BIBIT/BBU/V/2009 an. Sumadi 
Yuska 
Fotocopy Kontrak Nomor: 
220/BIBIT/SPR/VII/2009 an. Eka Sabar 
Saha 

b. AKTA Fotocopy Akta Pemberian Hak 
Tanggungan Notaris Yayuk Nurul 
Andayani, SH Nomor 819/2009 
Fotocopy Akta Pemberian Hak 
Tanggungan Notaris Yayuk Nurul 
Andayani, SH Nomor 800/2009 
Fotocopy Akta Perjanjian Pembiayaan 
Nomor 140 
Fotocopy Akta Perjanjian Pembiayaan 
Nomor 141 
Fotocopy Akta Notaris Nurul Yayuk 
Andayani, SH Nomor 153  
Fotocopy Akta Notaris Nurul Yayuk 
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Andayani, SH Nomor 155 
Asli Akta Notaris Bachtiar Nomor 52 
Asli Akta Notaris Turunan Bachtiar 
Nomor 82 
Asli Akta Notaris Trisia Nova, SH Nomor 
01 
Fotocopy Akta Notaris Melyo Unan 
Sawang, SH Nomor 31 
Fotocopy Akta Notaris Turunan Agustri 
Paruma, SH Nomor 14 
Fotocopy Akta Notaris Nurul Yayuk 
Andayani, SH Nomor 7 
Fotocopy Akta Notaris Turunan Nomor 
13 

c. IDENTITAS Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. 
Asinday NIK. 627101060950000 
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. 
Herman Junas NIK. 6271010609500001 
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. 
Nuah NIK. 62710366054200001 
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. 
Sumadi Yuska NIK. 6271031508430003 

2. SAKSI Ny. Asinday  
Saksi kenal dengan penggugat karena 
merupakan isteri sah penggugat, saksi 
mengatakan bahwa tanda tangan yang ada 
di bukti tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya, saksi keberatan dengan tanda 
tangan tersebut, saksi dengan tanda tangan 
tersebut belum melaporkan pemalsuan 
tersebut, saksi tidak pernah datang ke 
hadapan notaris untuk tanda tangan, saksi 
tidak tahu mengenai tanggungan 
penggugat. 

Nuah 
Saksi merupakan isteri sah penggugat, 
saksi menjelaskan bahwa tanda tangan 
yang ada di bukti tidak sesuai dengan 
yang sebenarnya, saksi keberatan dengan 
tanda tangan tersebut, saksi dengan tanda 
tangan tersebut belum melaporkan 
pemalsuan tersebut, saksi tidak pernah 
datang ke hadapan notaris untuk tanda 
tangan, saksi tidak tahu mengenai 
tanggungan penggugat. 



72 

Muhammad Yusimaulidi 
Saksi menerangkan tanda tangan palsu 
yang ada dalam bukti, saksi keberatan 
dengan hal tersebut, saksi juga memiliki 
perkara dengan tergugat, tetapi masih 
diperkarakan di kepolisian, saksi 
mengetahui rumah yang dijaminkan 
tersebut di iklan koran kemudian saksi 
menelusuri surat-surat yang ada, saksi 
mengetahui tanda tangan tersebut palsu 
dikarenakan sering melihat dan saksi tidak 
tahu apakah tanda tangan tersebut 
dilakukan di depan PPAT, saksi 
mengetahui bahwa jaminan tersebut milik 
penggugat I, saksi mengetahui bahwa 
surat tersebut palsu karena saksi dan 
penggugat belum pernah membuat surat 
tersebut, saksi tidak mengetahui siapa 
yang menandatangani surat tersebut. 

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN. Palangkarayat 

b. Bagan Gambaran Kasus Posisi Penggugat 

Bagan 3.1 Skema Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Bagan: 

1. PT. Sarana Kalteng Ventura melakukan perjanjian pembiayaan modal 

ventura dengan 4 Perusahaan Pasangan Usaha yaitu CV. Bina Sarana 

1
PT. Sarana Kalteng 

Ventura 

Notaris 

Para Perusahaan 
Pasangan Usaha 

2
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Transportasi, CV. Djunas Muda, CV. Liza Forthy, dan CV. Panatau 

dengan menggunakan pola bagi hasil 

2. Notaris sebagai pihak dalam pembentukan akta-akta  

Bagan 3.2 Kasus Posisi Para Penggugat 

  VI. 

 

 

            III. 

 II.  

 IV. 

  

  V. 

 

  I.  

 

 

Keterangan Bagan: 

I. Pengggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV 

melakukan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I dan akta 

perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II menggunakan sistem bagi 

hasil 

II. Para Penggugat memberi agunan 

PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, 
PENGGUGAT III DAN 
PENGGUGAT IV 

TERGUGAT I 

TERGUGAT II 

PN 
PALANGKARAYA 

AGUNAN 
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III. Tergugat I memberikan surat peringatan I, II, III yang dibuat oleh 

Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan 

Penggugat IV yang berisi tentang pelunasan pembiayaan berupa 

sisa pokok pinjaman, tunggakan bagi hasil, dan kewajiban 

pembayaran denda 

IV. Tergugat I akan menjual agunan para Penggugat 

V. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV 

mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II kepada 

Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

VI. Hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dengan notaris 

3. Petitum Penggugat Dalam Gugatan tertanggal 1 Februari 2013 Yang 
Diajukan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya 

Dalam petitum gugatan tersebut Para  Penggugat  mohon  dengan  hormat 

kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  

berkenan memutuskan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; 

b. Menyatakan dalam putusan bahwa surat peringatan tergugat I adalah 

bentuk perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum; 

c. Menyatakan dalam putusan bahwa akta notaris tergugat II cacat hukum 

dan batal demi hukum; 

d. Memerintahkan tergugat I untuk mengembalikan seluruh agunan atau 

jaminan yang menjadi perkara ini; 

e. Memerintahkan tergugat I membuat jadwal ulang pelunasan pinjaman 

disesuaikan dengan kemampuan para penggugat; 
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f. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama akibat 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan membayar uang paksa/ 

dwangsom sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

kepada masing-masing penggugat I, II, III, dan IV; 

g. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara ini. 

4. Jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan II 

a. Kronologis Jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan II 

1) Eksepsi tergugat I 

Bahwa petitum/ tuntutan yang dimohon oleh penggugat I, II, III 

dan IV tidak jelas/ kabur, sebagaimana yang termuat dalam point b, 

c, d, dan e. Adapun yang dimaksud tergugat I adalah sebagai 

berikut: 

a) Dalam poin (b) petitum para penggugat tidak menjelaskan 

secara jelas dan tegas surat peringatan mana yang dimaksud 

dan ditujukan kepada siapa surat peringatan tersebut. hal inilah 

yang menyebabkan petitum tersebut sungguh kabur. 

b) Dalam poin (c) petitum para penggugat tidak menyebutkan akta 

mana yang batal demi hukum, mengingat bahwa akta notaris 

tergugat II yang melibatkan para penggugat dan tergugat I 

sangat banyak dan siapa yang menjadi subjek dari akta yang 

dimaksud. 

c) Dalam poin (d) petitum para penggugat tidak menjelaskan 

jaminan apa yang dimaksud untuk dikembalikan, apakah 
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jaminan tersebut barang bergerak atau tidak dan seharusnya 

dijelaskan secara terperinci siapa pemegang alas hak dari 

jaminan tersebut. 

d) Gugatan yang diajukan penggugat I, II, III, IV bersifat obscuur 

libel/ gugatan kabur, dikarenakan selain yang disebutkan 

diatas, karena apabila tergugat I dan II telah melakukan 

perbuatan melawan hukum harus dirinci terlebih dahulu jenis/ 

bentuk kerugian, besarnya kerugian. Oleh karenanya, gugatan 

yang diajukan penggugat I, II, III dan IV harus dinyatakan 

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

2) Dalam Pokok Perkara Tergugat I 

a) Bahwa tergugat I dengan tegas menolak seluruh gugatan yang 

diajukan oleh penggugat I, II, III dan IV, kecuali yang secara 

tegas diakui kebenaran gugatannya oleh tergugat I; 

b) Bahwa perihal surat peringatan yang dilayangkan oleh tergugat 

I kepada penggugat I, II, III dan IV adalah sah secara hukum 

dengan perincian sebgai berikut: dengan adanya akta perjanjian 

pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55 yang disepakati oleh 

tergugat I dan penggugat I, II, III, dan IV dalam bentuk 

pembiayaan dengan pola bagi hasil dan atas penyediaan dan 

penyerahan jumlah fasilitas pembiayaan tersebut, para 

penggugat benar berkewajiban untuk membayar kepada 



77 
 

tergugat I, yakni imbalan jasa bagi hasil dan pembayaran pokok 

fasilitas pembiayaan; 

c) Kemudian berhubung dalam akta perjanjian pembiayaan nomor 

140, 141, 153 dan 55, ditambah lagi adanya kewajiban tersebut 

telah jatuh tempo, maka tergugat I mengingatkan para 

penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya melalui 

surat peringatan I, II dan III. Dengan demikian tindakan 

tergugat I sudah sepatutnya dan sah secara hukum. 

d) Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan yang 

menyatakan bahwa tindakan tergugat I melalui surat peringatan 

tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 

2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 

hutang. Hal ini dikarenakan jaminan benda tidak bergerak yang 

telah diserahkan para penggugat kepada tergugat I telah 

dibebani Hak Tanggugan untuk benda tidak bergerak. Sehingga 

tergugat I selaku pemegang hak tanggungan atas benda tidak 

bergerak milik para penggugat memiliki hak untuk menjual 

benda jaminan tersebut jika para penggugat cidera janji/ 

wanprestsi (vide pasal 6 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah (UUHT). 

3) Eksepsi Tergugat II 
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a) Bahwa Persekutuan Komanditer atau CV (Commanditaire 

Vennootschap) tidak dapat bertindak sebagai Persona Standi in 

Judicio. Dalam pasal 16 dan 17 KUHD, firma merupakan 

perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan 

nama bersama. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi 

dan untuk seluruhnya bagi perikatan persekutuan. Hal ini 

berarti seluruh kekayaan pribadi masing-masing anggota 

diperuntukkan untuk membayar hutang persekutuan. Dengan 

demikian CV. Bina Sarana Trasnportasi, CV. Djunas Muda, 

CV. Liza Forthy, dan CV. Panatau bukan merupakan badan 

hukum (Legal Entity). 

b) Bahwa Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 

adalah pejabat negara yang hanya bertugas untuk membuat akta 

notaris (akta notarial) menurut undang-undang yang berlaku 

dan tidak bertanggung jawab terhadap isi dan akta-aktayang 

dibuatnya. Berdasarkan akta perjanjian pembiayaan nomor 140, 

141, 153 dan 55 yang dibuat dihadapan tergugat II tidak 

ditemukan adanya bukti-bukti dan unsur-unsur yang dapat 

membatalkan sahnya suatu perjanjian seperti yang tertuang 

dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya 

perjanjian. Dari masing-masing akta perjanjian pembiayaan 

tersebut, asas yang digunakan tergugat II dan penggugat I, II, 

III, dan IV berpedoman kepada pasal 1313 KUH Perdata. 
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c) Bahwa berdasarkan uraian pada poin (1) dan (2) diatas, 

dikarenakan dalam gugatan terdapat unsur error in persona dan 

gugatan kabur/ obscurr libel, maka tergugat II memohon 

majelis hakim pengadilan negeri Palangkaraya untuk 

menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat I, II, III 

dan IV tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard). 

d) Mengabulkan eksepsi tergugat II terhadap penggugat I, II, III, 

dan IV untuk seluruhnya. 

e) Menyatakan bahwa tergugat II dikeluarkan dari pihak yang 

tergugat. 

f) Menghukum penggugat I, II, III, dan IV secara tanggung 

renteng untuk membayar biaya perkara. 

4) Dalam Pokok Perkara Tergugat II 

a) Bahwa tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil 

yang diajukan oleh penggugat I, II, III, IV dikarenakan tidak 

memberikan fakta dan dasar hukum yang jelas mengenai 

bentuk perbuatan melawan hukum tergugat II terkait perjanjian 

pembiayaan cacat hukum maupun batal demi hukum. Oleh 

karena itu tergugat II menyatakan bahwa seluruh akta notaris 

berupa perjanjian pembiayaan yang dibuat tergugat I dan 

penggugat I, II, III, IV sah dan tetap berlaku. 

b) akta perjanjian pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55 yang 

dibuat dihadapan tergugat II tidak ditemukan adanya bukti-
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bukti dan unsur-unsur yang dapat membatalkan sahnya suatu 

perjanjian seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH 

Perdata. Para penggugat mengakui adanya masing-masing 

perjanjian pembiayaan sebagaimana yang tertera dalam posita 

gugatan. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan tersebut tidak 

bisa batal demi hukum, terkecuali dipenuhinya ketentuan psal 

1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan-perikatan. 

c) Bahwa dengan telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan tentang: 

asas kebebasan berkontrak (pasal 1313 KUH Perdata) yang 

menjelaskan bahwa adanya sistem keterbukaan dalam hukum 

perjanjian, boleh dikesampingkan apabila para pihak membuat 

ketentuan-ketentuan sendiri. Kemudian asas konsensualisme 

(pasal 1320 KUH Perdata) yang mengatur tentang syarat 

sahnya perjanjian. Kemudian asas Pacta Sunt Servanda (pasal 

1338 KUH Perdata) yang menegaskan bahwa suatu perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pembuatnya, maka diharuskan adanya idtikad baik dari 

masing-masing pihak. Sehingga petitum penggugat I, II, III dan 

IV harus ditolak, dikarenakan tergugat II tidak terbukti telah 

melakukan perbuatan melawan hukum. 

b. Alat Bukti Tergugat I dan Tergugat II 

Bahwa untuk memperkuat jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II 

mengajukan alat bukti yaitu: 
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1) Alat Bukti Tergugat I 

Tabel 3.2 Alat Bukti Tergugat I 
NO MACAM ALAT BUKTI BENTUK ALAT BUKTI 
1. TERTULIS 

a. SURAT 
 

Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) 
Tentang Pengadaan Obat Herbisida dan 
Insektisida, Jenis Obat Paratop 250 EC, 
Nomor: IV/BIBIT/SPR/VII/2009  
Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Tentang 
Pengadaan Obat Herbisida dan Insektisida, 
Jenis Obat Mipcyn 135 EC, Nomor: 
IV/BIBIT/SPR/VII/2009 
Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak 
Tentang Pengadaan Bibit Unggul Rambutan 
Pola Pendukung Kegiatan Optimasi Lahan dan 
Pertanaman Holtikultura Nomor: 
215/BIBIT/BBU/V/2009 
Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) 
Tentang Pengadaan Obat Herbisida dan 
Insektisida, Jenis Obat Paratop 250 EC, 
Nomor: IV/BIBIT/SPR/VII/2009 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
407/skgv-Adm/SK-Herman J/X/09 Kepada 
Penggugat I 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
478/skgv-Adm/SK-Herman J/XI/09 Kepada 
Penggugat II 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
184/skgv-Adm/SK-Sumadi Y/V/09 Kepada 
Penggugat III 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
399/skgv-Adm/SK-Sumadi Y/X/09 Kepada 
Penggugat IV 
Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 2469 an. 
Herman Junas 
Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 4769 an. 
Iwan Christian 
Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 4768 an. 
Dra. Rosnani 
Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 11030 an. 
Sumadi Yuska 
Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 169 an. 
Yuska Bin Matlias 
Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor D 
Nomor: 9695058G an. Asinday  
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Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
Nomor: C 2809211J an. Liza Adrianova 
Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama Nomor: 1381/2010 
Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama Nomor: 1382/2010 
Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama Nomor: 1386/2010 
Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama Nomor: 1544/2010 
Fotocopy Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
105/SKgV-Dir/VIII/2010 Kepada Penggugat I 
dan Penggugat II Surat Peringatan I 
Fotocopy Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
450/SKgV-Dir/VIII/2010 Kepada Penggugat I 
dan Penggugat II Surat Peringatan II 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 202/s-
prg/rem/VII/11 Kepada Penggugat I dan 
Penggugat II Surat Peringatan III 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 
104/SKgV-Dir/VIII/2010 Kepada Penggugat 
III dan Penggugat IV Surat Peringatan  
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 203/s-
prgt/rem/vii/11 Kepada Penggugat III dan 
Penggugat IV Surat Peringatan II 
Asli Surat Dari Tergugat I Bernomor: 205/s-
prgt/rem/vii/11 Kepada Penggugat III dan 
Penggugat IV Surat Peringatan III 
Asli Saldo Kewajiban Atas Nama Penggugat I 
Per 30 November  2011 Untuk Fasilitas 
Pembiayaan Sebesar Rp. 250.000.000,- 
Asli Saldo Kewajiban Atas Nama Penggugat II 
Per 19 Oktober 2010 Untuk Fasilitas 
Pembiayaan Sebesar Rp. 125.000.000,- 
Asli Saldo Kewajiban Atas Nama Penggugat 
III Per 30 November 2011 Untuk Fasilitas 
Pembiayaan Sebesar Rp. 350.000.000,- 
Asli Saldo Kewajiban Atas Nama Penggugat 
IV Per 30 November 2011 Untuk Fasilitas 
Pembiayaan Sebesar Rp. 315.000.000,- 
Asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
Palangkaraya Nomor: 
01/Pen.AHT.Eks/2013/PN.PLR Tentang 
Teguran Terhadap Penggugat III Dan 
Penggugat IV 
Asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
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Palangkaraya Nomor: 
04/Pen.AHT.Eks/2013/PN.PLR Tentang 
Teguran Terhadap Penggugat I Dan Penggugat 
II 
Asli Berita Acara Rapat Umum Saham Luar 
Biasa Perseroan PT. SARANA KALTENG 
VENTURA Nomor: 42 
Fotocopy Putusan Mahkama Agung Nomor: 
3032K/Pdt/2003 
Fotocopy Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang 
Lembaga Pembiayaan 
Fotocopy Peraturan Mentri Keuangan Nomor: 
18/PMK.010/2012 Tentang Modal Ventura 

b. AKTA Fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor: 54 
Yang Dibuat Dihadapan Nurul Yayuk 
Andayani, SH 
Asli Akta Perjanjian Nomor: 140 Yang Dibuat 
Dihadapan Nurul Yayuk Andayani, SH 
Asli Akta Perjanjian Nomor: 141 Yang Dibuat 
Dihadapan Nurul Yayuk Andayani, SH 
Asli Akta Perjanjian Nomor: 153 Yang Dibuat 
Dihadapan Nurul Yayuk Andayani, SH 
Asli Akta Perjanjian Nomor: 55 Yang Dibuat 
Dihadapan Nurul Yayuk Andayani, SH 
Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Nomor 819/2009 
Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Nomor 287/2009 
Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Nomor 288/2009 
Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Nomor 800/2009 
Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 57 
Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 143 
Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
”PT. SARANA KALTENG VENTURA” 
Nomor: 6 Tertanggal 4 April 1997 
Fotocopy Akta Pernyataan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas “PT. 
SARANA KALTENG VENTURA” Nomor: 
39 Tertanggal 14 Mei 2008 

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN. Palangkaraya 
2) Alat Bukti Tergugat II 

Tabel 3.3 Alat Bukti Tergugat II 
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NO MACAM ALAT BUKTI BENTUK ALAT BUKTI 
1. TERTULIS 

AKTA 
 
Akta Notariil Asli Surat Pengantar Untuk 
Perjanjian Pembiayaan Dan Pengikatan Agunan 
Dari Tergugat I Kepada Tergugat II Nomor: 
262/OP-SumadiY.CVLSnPnt/SKGV-
Dir/V/2009 an. Sumadi Yuska (Direktur CV. 
LIZA FORTHY Dan Kuasa CV. PANATAU) 
Akta Notariil Asli Surat Pengantar Untuk 
Perjanjian Pembiayaan Dan Pengikatan Agunan 
Dari Tergugat I Kepada Tergugat II Nomor: 
450/OP-HermanJ.CVBST/SKGV-DirA/III/2009 
an. Herman G Junas (Direktur CV. BINA 
SARANA TRANSPORTASI) 
Akta Notariil Asli Surat Pengantar Untuk 
Perjanjian Pembiayaan Dan Pengikatan Agunan 
Dari Tergugat I Kepada Tergugat II Nomor: 
539/OP-SumadiY.CVPnt/SKGV-Dir/X/2009 an. 
Sumadi Yuska (Direktur  CV. PANATAU) 
Akta Notariil Asli Surat Pengantar Untuk 
Perjanjian Pembiayaan Dan Pengikatan Agunan 
Dari Tergugat I Kepada Tergugat II Nomor: 
644/OP-HermanGJ.CVBDM/SKGV-
Dir/XI/2009 an. Herman G Junas (Kuasa 
Direktur CV. DJUNAS MUDA) 
Asli Perjanjian Pembiayaan Berupa Akta 
Notariil Nomor: 153 Antara Tergugat I Dengan 
Sumadi Yuska (Direktur CV.LIZA FORTHY 
Dan Kuasa CV. PANATAU)  
Asli Perjanjian Pembiayaan Berupa Akta 
Notariil Nomor: 55 Antara Tergugat I Dengan 
Sumadi Yuska (Kuasa Direktur CV. 
PANATAU) 
Asli Perjanjian Pembiayaan Berupa Akta 
Notariil Nomor: 140 Antara Tergugat I Dengan 
Herman G Junas (Direktur CV. BINA SARANA 
TRANSPORTASI) 
Asli Perjanjian Pembiayaan Berupa Akta 
Notariil Nomor: 141 Antara Tergugat I Dengan 
Herman G Junas (Kuasa Direktur CV. DJUNAS 
MUDA) 
Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
Nomor: 800/2009 an. Samadi Yuska 
Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
Nomor: 819/2009 an. Herman G Junas 

2. SAKSI Mariyana 
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Saksi mengetahui tidak ada paksaaan terhadap 
penggugat dalam menandatangani perjanjian 
tersebut dan penggugat dalam keadaan sehat, 
bukti tanda tangan telah dibenarkan saksi, bahwa 
menurut saksi tidak ada laporan dari pihak 
kepolisian tentang pemalsuan, saksi bekerja 
kepada tergugat II sejak tahun 2007, pada saat 
penandatangan perjanjian tersebut saksi melihat 
kehadiran penggugat dan saksi di ruangan, saksi 
menerangkan yang memberikan identitas adalah 
tergugat II dan saksi tidak ikut untuk 
tandatangan, saksi menerangkan bahwa semua 
pihak harus datang tanda tangan di hadapan 
tergugat II, saksi menegaskan apabila salah satu 
pihak tidak datang, maka tergugat II sendiri yang 
akan melakukan tanda tangan. 
Tiel 
Bahwa saksi ada di tempat dan ikut 
menandatangani perjanjian tersebut, saksi 
menerangkan penggugat datang ke notaris 
bersama isterinya, saksi menjelaskan bahwa 
penggugat langsung menandatangani perjanjian 
pasca dijelaskan tergugat II tentang isi perjanjian 
tersebut, saksi bekerja pada tergugat II sejak 
tahun 2004, saksi menjelaskan bahwa pada saat 
penandatangan perjanjian saksi melihat 
penggugat hadir semua, saksi menjelaskan 
bahwa tergugat II menyampaikan kepada 
tergugat II bahwa seluruh persyaratan perjanjian 
sudah dipenuhi dan seluruh dana dapat 
dicairkan. 
Hardian Firdausi 
Bahwa menurut saksi permohonan penggugat ke 
tergugat I diajukan penggugat ke direktur, segera 
setelah disetujui oleh tergugat I maka dibuatkan 
akta ke tergugat II, pada saat tergugat II 
mengesahkan isi perjanjian tersebut kemudian 
ditandatangani oleh seluruh pihak dan karyawan 
yang ada, saksi berkerja pada tergugat II sejak 
tahun 2002, saksi melihat penggugat datang ke 
tergugat II untuk konsultasi, saksi menegaskan 
ada 2 akta yang asli, satu untuk kantor dan BPN, 
saksi menjelaskan bahwa akta yang bisa keluar 
hanya salinan saja, saksi menegaskan jika 
penggugat tidak mengakui tanda tangan pada 
akta tersebut maka tidak bisa menjadi sebuah 
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akta, saksi mengetahui jika penggugat menduga 
bahwa ada kerjasama antara tergugat I dan II, 
saksi menjelaskan kantor tergugat II tidak lagi 
dijadikan pembiayaan ventura sejak adanya 
perkara ini dikarenakan tergugat II merasa 
dicemarkan nama baiknya. 

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN. Palangkaraya 

a. Bagan Gambaran Kasus Posisi Tergugat 

Bagan 3.2 Kasus Posisi Tergugat 

 I.  

 

 

 II. 

 III.  

   IV. 

 

 V. 

 

 

 

Keterangan Bagan: 

I. Tergugat I selaku perusahaan modal ventura melakukan perjanjian 

pembiayaan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan 

Penggugat IV dengan akta perjanjian pembiayaan nomor 140, 

nomor 141, nomor 153, dan nomor 55 

TERGUGAT I TERGUGAT II 

PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, 
PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV 

PN 
PALANGKARAYA 
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II. Para Penggugat memberikan agunan berupa benda tidak bergerak 

yaitu 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, dan benda bergerak yaitu 2 

(dua) unit mobil beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

III. Tergugat I memberikan surat peringatan I, II, dan III yang dibuat 

oleh Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, 

dan Penggugat IV 

IV. Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri 

Palangkaraya 

V. Hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dengan notaris 

5. Pertimbangan Hakim  

Dasar Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 

12/Pdt.G/2013  

Dalam Eksepsi: 

a. Menimbang bahwa esensi nama perjanjian dan isi akta-akta perjanjian 

pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara tergugat I 

dan penggugat I, II, III maupun IV merupakan konsekuensi dari 

masing-masing pihak. Mengingat materi gugatan berkaitan dengan hak 

dan kewajiban para pihak serta gugatan tidak cukup bukti/ unsur-unsur 

yang membatalkan perjanjian dalam posita dan petitumnya tidak jelas, 

maka gugatan yang diajukan penggugat I, II, III dan IV kepada 

tergugat I adalah tidak jelas/ kabur (obscurr libel); 

b. Menimbang bahwa gugatan para penggugat tidak merinci bentuk/ jenis 

kerugian serta besarnya jumlah nilai kerugian, dan sama sekali tidak 
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menguraikan kejadian (peristiwa hukum) sebagai dasar tuntutan 

pembayaran uang paksa, tetapi dalam tuntutannya telah menuntut 

pembayaran uang paksa; 

c. Menimbang bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan 

Penggugat IV, tidak mewakili siapa pengurus perseroan dan tidak 

ditulis dengan jelas pada komparisi gugatan yang menjadi para pihak 

penggugat, maka terjadi error in persona; 

d. Menimbang bahwa gugatan para penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur 

libel) oleh karena terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan  (APHT) 

tidak ditemukan adanya petunjuk atau bukti yang meyakinkan atau 

unsur-unsur yang dapat membatalkan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APTH) tersebut karena palsu atau paling tidak patut 

diduga palsu; 

e. Menimbang bahwa majelis hakim yang memeriksa isi gugatan yang 

diajukan para penggugat yang mendalilkan bahwa adanya dugaan kuat 

akta notaris kuasa menjual dan tanda tangan pihak penggugat 

dipalsukan, maka hal yang menyangkut perkara pidana tersebut harus 

dipisahkan dimana dalam petitum para penggugat meminta akta yang 

dibuat tergugat II cacat hukum dan batal demi hukum; 

f. Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan suatu akta dipalsukan 

sehingga cacat hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah 

akta yang dibuat tergugat II memang benar palsu dan untuk 
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menentukan hal tersebut harus didasarkan kepada putusan pidana yang 

berkekuatan hukum tetap; 

g. Menimbang dari surat bukti yang diajukan oleh para penggugat, 

tergugat I maupun tergugat II, belum ada putusan pidana yang 

berkekuatan tetap mengenai perkara pemalsuan surat, maka gugatan 

penggugat adalah prematur; 

h. Menimbang bahwa tergugat II dalam eksepsinya meminta agar 

gugatan dinyatakan obscuur libel, maka majelis hakim menyatakan 

gugatan tidak termasuk obscuur libel, melainkan merupakan gugatan 

prematur, sehingga demikian eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan. 

Dalam Pokok Perkara: 

a. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam 

bagian eksepsi dimana oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, 

maka secara yuridis gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak 

dapat diterima; 

b. Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat ada pada pihak yang 

kalah, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara 

yang timbul dalam perkara ini; 

6. Diktum Putusan nomor 12/ Pdt.G/2013/PN. Palangkaraya 

a. Dalam Eksepsi 

Mengabulkan eksepsi dari tergugat I dan tergugat II; 

b. Dalam Pokok Perkara 
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Menyatakan gugatan yang diajukan para penggugat tidak dapat 

diterima (niet onvantkelijk verklaard) dan menghukum para penggugat 

untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 991.000,00 

secara tanggung renteng. 

B. Analisis Diktum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 12/ Pdt.G 
/2013/PN.PLR Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan 

 
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diberikan majelis 

hakim dalam memeriksa perkara gugatan wanprestasi PT. Sarana Kalteng Ventura 

selaku perusahaan modal ventura kepada penggugat I, II, III dan IV selaku 

perusahaan pasangan usaha, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 

Dalam Eksepsi: 

Mengabulkan eksepsi dari tergugat I dan tergugat II 

Dalam Pokok Perkara: 

1) Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet 

onvantkelijk verklaard). 

2) Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini sebesar Rp. 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu 

ribu rupiah) secara tanggung renteng. 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim 

pengadilan negeri Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh 

Agus Iskandar, SH, MH sebagai hakim ketua, Agus Darwanta, SH dan Tornado 

Edmawan, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan ini 

diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh 
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hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan 

didampingi oleh Gita Triyanto Nurcahyo, SE, SH, panitera pengganti pada 

pengadilan negeri Palangkaraya, dan dihadiri oleh para penggugat maupun kuasa 

tergugat I dan kuasa tergugat II. 

Menurut penulis berkiatan dengan amar putusan diatas, majelis hakim 

menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dikarenakan materi 

gugatan yang diajukan mengandung cacat formil. Hakim menimbang berdasarkan 

eksepsi tergugat I yang menegaskan bahwa dalam posita gugatan yang diajukan 

tidak dijelaskan dengan spesifik sebagaimana yang diminta dalam petitum 

gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel). 

Kemudian dalam pertimbangannya hakim merujuk pada eksepsi tergugat II yang 

menyatakan bahwa materi gugatan yang diajukan error in persona. Majelis hakim 

berpedoman kepada pasal 123 ayat (1) HIR juncto SEMA No. 04 Tahun 1996 

yang berbunyi: gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in 

persona, atau mengandung cacat obscuur libel maka putusan yang harus 

dijatuhkan dalam amar putusan adalah “menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima”. 

Apabila ditinjau dalam posita yang diajukan para penggugat, terdapat 

beberapa hal yang menjadikan materi gugatan seharusnya dapat dipertimbangkan 

secara yuridis. Pertama, perjanjian pembiayaan yang terjadi antara penggugat dan 

tergugat merupakan perjanjian pembiayaan modal ventura yang didasari oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan 

Permenkeu No. 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. 
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Idealisme majelis hakim bahwa berdasarkan sistem peradilan perdata, beban 

pembuktian merupakan kewajiban para pihak sehingga menjadikan peran hakim 

pasif tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan hakim dalam mencari dan 

menemukan hukum dianggap mengetahui semua hukum atau curia novit jus. 

Prinsip tersebut ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. 

Dengan demikian, hakim berwenang menentukan hukum objektif mana 

yang harus diterapkan (toepassing)56 sesuai dengan materi pokok perkara yang 

menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto.  

Apabila ditinjau dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim yang memberikan 

amar putusan diatas condong terhadap perspektif hukum yang diutarakan tergugat 

I dan tergugat II. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip curia novit jus dimana 

para pihak tidak perlu membuktikan hukum apa yang seharusnya diterapkan, 

karena sudah menjadi kewenangan mutlak hakim untuk menetapkan kaidah 

hukum positif mana yang patut diberlakukan57. Demi terwujudnya formulasi 

putusan yang final, majelis hakim harus memberikan ketentuan perundang-

undangan yang sesuai dengan pokok sengketa setelah uraian pertimbangan. 

Adapun kewajiban hakim untuk menyebut pasal-pasal tertentu peraturan 

perundangan telah digariskan dalam pasal 184 ayat (2) HIR juncto pasal 25 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa 

segala putusan pengadilan harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan 

perundangan yang menjadi dasar pertimbangan/ landasan putusan. Dalam putusan 

                                                        
56 Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata,Jakarta: Sinar Grafika, hal. 820 
57 Ibid, hal. 821 
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yang menjadi fokus kajian penulis, hakim tidak memberikan aturan hukum yang 

jelas untuk dijadikan rujukan dan landasan pertimbangan. Mengingat bahwa 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, akan sangat baik untuk masing-masing 

pihak baik penggugat maupun tergugat mengetahui dasar hukum yang tepat 

menanggapi pokok sengketa menurut perspektif kehakiman. 

Keputusan majelis hakim untuk membebankan biaya perkara kepada para 

penggugat sebesar Rp. 991.000,00 secara tanggung renteng merujuk kepada pasal 

181 ayat (1) HIR yang berbunyi apabila gugatan ditolak maka hakim 

membebankan biaya perkara kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. 

Menurut penulis, prinsip diatas bersifat imperatif apabila kekalahan penggugat 

mutlak/ gugatan ditolak untuk seluruhnya. Dikarenakan hakim memutuskan 

bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima, maka seharusnya hakim 

memikulkan biaya perkara kepada pihak penggugat dan tergugat secara 

berimbang. Maksud berimbang yakni kepada penggugat dibebankan sebagian, 

setengah atau sepertiga sedangkan kepada pihak tergugat selebihnya. Jadi apabila 

hakim memikulkan biaya perkara kepada masing-masing pihak, maka harus 

dijelaskan secara terperinci besarnya biaya yang harus dibayar, sebagaimana yang 

ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/ Sip/ 1973. 

Apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum, kewajiban hakim dalam 

menyelesaikan perkara perdata di pengadilan tingkat judex factie adalah 

menemukan hukum yang tepat. Putusan yang ideal atau adil merupakan putusan 

yang mengandung kepastian hukum (neminem laedere) yang serasi dengan 
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kesebandingan hukum (suum cuicum tribuere)58. Demi terwujudnya asas 

kepastian hukum yang baik maka dalam pertimbangannya, hakim wajib 

merumuskan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh pihak-pihak yang berperkara 

dengan menetapkan hukum yang relevan terhadap materi perkara yang diperiksa. 

Majelis hakim yang lebih condong terhadap eksepsi dan jawaban tergugat I dan II 

menunjukkan bahwa kualitas putusan yang ditetapkan dengan menyatakan bahwa 

gugatan para penggugat tidak dapat diterima tanpa adanya dasar hukum yang 

sesuai dengan permasalahan tidak mencerminkan putusan yang memiliki asas 

kepastian hukum. 

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, idealnya putusan hakim harus 

sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan perdata yang terdiri dari 

beberapa aspek, yakni sebagai berikut: 

1) Melakukan solusi autoratif, artinya memberikan jalan keluar dari 

masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat I,II,III, IV dan 

tergugat I,II). Keputusan majelis hakim dengan mengabulkan eksepsi 

dari tergugat I dan tergugat II tanpa mempertimbangkan dengan dasar 

yuridis menunjukkan bahwa diktum putusan tidak sepenuhnya final. 

 

2) Memberikan efisiensi yang artinya prosesnya harus cepat, sederhana dan 

biaya ringan. Dalam putusan tersebut, pengambilan putusan tergolong 

cepat dan sederhana namun tidak memiliki substansi yang konkrit bagi 

                                                        
58 A.Ridwan Halim, 2005, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawan, Bogor, Penerbit Ghalia 
Indonesia, hak.176 
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para penggugat. Adapun biaya yang dibebankan kepada pihak penguggat 

sebagai hukuman bersifat imperatif. 

3) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus relevan dengan undang-

undang yang dijadikan dasar putusan. Dalam putusan tersebut, ketiadaan 

dasar yuridis dan kecenderungan berpedoman kepada eksepsi dan 

jawaban tergugat I dan II menyebabkan diktum tidak memenuhi syarat 

dari sebuah kepastian hukum. 

4) Putusan harus mengandung aspek stabilitas yang dapat memberikan rasa 

tertib dan aman bagi masyarakat. Mengingat bahwa putusan diatas 

mengandung keterbatasan undang-undang, maka tidak dapat dijadikan 

yurisprudensi terhadap kasus yang serupa di bidang modal ventura. 

5) Putusan harus mengandung eguality yakni memberikan kesempatan yang 

sama bagi para pihak yang berperkara. Apabila ditinjau dalam substansi 

putusan diatas, hakim berasumsi bahwa materi gugatan bersifat kabur/ 

obscuur libel, sehingga hal yang dijadikan pertimbangan hanya dari segi 

eksepsi dan jawaban tergugat I dan II. 

Menanggapi uraian diatas, majelis hakim berkewajiban mengkonstruksi kasus 

yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung 

unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim putusan hakim 

yang sudah mempunyai hukum yang tetap, tidak hanya merupakan pendapat 

hakim tersebut yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai pendapat institusi 
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pengadilan serta menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Asas kepastian 

hukum menuntut prosedur pembuatan pengesahan hukum harus jelas dan 

diketahui oleh masyarakat umum, kepastian hukum juga menuntut agar hukum 

tersebut dibangun secara berkelanjutan dan taat asas. 

Kemudian jika dikaitkan dengan asas keadilan, baik pertimbangan maupun 

diktum hakim yang mengutamakan eksepsi dan jawaban pihak tergugat I,II dan 

menetapkan bahwa gugatan para penggugat tidak jelas/ kabur, maka putusan 

tersebut tidak mencerminkan unsur keadilan. Hal ini dikarenakan hakim tidak 

mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut 

penulis, ketiadaan dasar hukum khususnya aturan tentang modal ventura yang 

didalamnya berisikan tujuan, sistem, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang 

merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan tersebut untuk menanggapi materi 

gugatan yang diajukan penggugat I,II, III dan IV menunjukkan bahwa legalitas 

yang dimiliki hakim tidak memiliki unsur keadilan. Adil pada hakikatnya 

bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada 

yang memiliki hak. 

Hal ini berarti prinsip equality before the law/ persamaan di depan hukum 

merupakan intisari dari asas keadilan. Sebuah putusan akan layak dianggap adil 

apabila majelis hakim telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada 

dengan pertimbangan hakim. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 09 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Permenkeu No. 18/ PMK.010/ 

2012 tentang Perusahaan Modal Ventura harus ditinjau dengan eksplisit oleh 

hakim untuk menemukan solusi hukum terhadap perkara yang disengketakan oleh 



97 
 

para pihak. Polemik di bidang pembiayaan modal ventura banyak didominasi oleh 

egosentrisme yang dimiliki perusahaan modal ventura untuk memperoleh 

keuntungan dengan cepat tanpa mengindahkan kebijakan yang mengaturnya. 

Sebagaimana tergugat I yang menciderai perjanjian pembiayaan bagi hasil dengan 

perusahaan pasangan usahanya. 

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penyelenggaraan Kekuasaan 

Kehakiman, hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili setiap perkara yang diajukannya. Apabila dicermati, tugas hakim 

sebagaimana pasal tersebut nampak sederhana. Namun yang menjadi pokok 

permasalahan adalah apakah hakim telah menetapkan putusan sesuai dengan asas 

keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana yang tertuang dalam 

tiap kepala putusan. Keadilan adanya bukan pada tulisan, tetapi lebih pada bahasa 

hati yang hanya didekati dengan niat dan itikad baik dan dirasakan dengan hati 

yang bersih.59 Sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan 

memutus perkara nomor: 12/ Pdt.G /2013/PN.PLR dalam alasan dan 

pertimbangannya harus dapat mengakomodir seluruh bagian dari permasalahan 

yang disengketakan agar putusan berlandaskan asas keadilan. 

C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 
12/ Pdt.G /2013/PN.PLR 

 
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Penggugat 

                                                        
59 Mahmutarom, 2009, Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban 
Tindak Pidana terhadap Nyawa menurut Hukum Islam, Konstruksi masyarakat, dan Instrumen 
Internasiona), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.32 
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Menimbang majelis hakim memeriksa surat gugatan yang diajukan 

penggugat I, II, III dan IV, ternyata gugatan para penggugat didasarkan atas dalil 

pokok yang menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi 

terhadap perjanjian pembiayaan berupa pemberian surat peringatan pelunasan 

pembayaran dan ancaman penjualan jaminan/ agunan milik para penggugat. 

Menimbang bahwa dalil para penggugat tersebut disangkal oleh para tergugat 

yang menyatakan bahwa: 

Tergugat I: 

a. Bahwa petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak jelas (kabur). Menurut penulis, 

pertimbangan hakim yang menegaskan bahwa petitum para penggugat diatas 

obscuur libel adalah tidak disebutkan dengan tegas apa yang diminta para 

penggugat sehingga petitum bersifat umum. 

b. Bahwa gugatan para penggugat tidak merinci bentuk/ jenis kerugian serta 

besarnya jumlah nilai kerugian. Menurut penulis, majelis hakim berasumsi 

bahwa dalam posita gugatan, dasar fakta (Feitelijke Grond) yang 

dikemukakan para penggugat bersifat abstrak sehingga sukar untuk diketahui 

berapa besarnya kerugian yang hendak dipulihkan. 

c. Bahwa dalam posita maupun petitum sama sekali tidak menyebutkan besarnya 

nilai jumlah kerugian para penggugat. Menurut penulis, majelis hakim 

mengetahui bahwa dalam posita yang diajukan para penggugat menjelaskan 

tentang beberapa perincian tentang kewajiban pembayaran pembiayaan 

kepada tergugat II, namun besarnya kerugian yang dialami masing-masing 

penggugat tidak dijelaskan dengan spesifik. 
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d. Bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak menguraikan kejadian 

(peristiwa hukum) sebagai dasar tuntutan pembayaran uang paksa, tetapi 

dalam tuntutannya telah menuntut uang paksa. Menurut penulis, majelis 

hakim menganggap petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. Sehingga 

menyebabkan gugatan mengandung cacat formil (obscuur libel). 

e. Bahwa para penggugat dalam positanya juga sama sekali tidak menguraikan 

peristiwa hukum sebagai dasar tuntutan pengembalian barang jaminan. 

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim adalah dikarenakan adanya 

petitum pengembalian barang jaminan tetapi tidak dirinci dalam gugatan 

sehingga gugatan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dibuktikan para 

penggugat dalam persidangan. 

Tergugat II  

a. Bahwa penggugat IV tidak mewakilkan siapa pengurus perseroan dan tidak 

ditulis dengan jelas pada komparisi gugatan yang menjadi pihak para 

penggugat, sehingga terjadinya error in persona. Menurut penulis, gugatan 

perdata berbentuk contentiosa harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang 

tepat menurut hukum. Majelis hakim berdasarkan eksepsi tergugat II 

menegaskan bahwa kekeliruan pihak penggugat yang menimbulkan error in 

persona disebabkan adanya diskualifikasi in person, dimana dalam gugatan 

terdapat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium). Dalam hal ini, 

ketiadaan perwakilan/ kuasa pengugat IV dianggap oleh hakim maupun pihak 

tergugat II mengandung error in persona. Akibat hukumnya, gugatan para 
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penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke 

verklaard). 

b. Bahwa esensi nama perjanjian dan isi-isi dari akta perjanjian pembiayaan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban antara tergugat I dengan penggugat I, II, III, 

dan IV menjadi konsekuensi dan tanggung jawab dari tergugat I dengan 

penggugat I, II, III dan IV sebagai masing-masing pihak. Mengingat materi 

gugatan berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak serta gugatan tidak 

cukup bukti atau unsur-unsur yang membatalkan perjanjian dalam posita dan 

petitumnya tidak jelas. Maka gugatan yang diajukan penggugat I, II, III dan 

IV kepada tergugat II adalah tidak jelas/ kabur (obscuur libel). Berdasarkan 

eksepsi diatas, tergugat II menyatakan bahwa ia merupakan subjek yang 

ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Maksud penulis 

adalah dikarenakan perjanjian mengikat kedua belah pihak (tergugat I dan 

para penggugat) maka tergugat II merasa tidak memiliki hubungan hukum 

dengan para penggugat tentang kasus yang diperkarakan. Perspektif demikian 

tidak dapat dibenarkan, dikarenakan dalam segala bentuk perjanjian modal 

ventura, notaris merupakan penghubung antar para pihak dalam kesepakatan 

perjanjian. 

c. Bahwa mengenai akta pemberian hak tanggungan (APHT) nomor: 819/ 2009 

tertanggal 27 Oktober 2009 yang dimiliki oleh tergugat I atas jaminan/ agunan 

milik penggugat I, II, III dan IV tidak ditemukan adanya petunjuk dan bukti 

yang meyakinkan atau unsur-unsur yang dapat membatalkan akta pemberian 

hak tanggungan (APHT) tersebut karena palsu atau paling tidak patut diduga 
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palsu yang dalam posita dan petitumnya tidak jelas, maka gugatan yang 

diajukan penggugat I, II, III dan IV adalah tidak jelas/ kabur (obscuur libel). 

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang didasari dari eksepsi tergugat II 

mengenai APHT merupakan Akta Otentik (AO) yang bersifat absolut 

sehingga tidak patut diduga palsu. Tergugat II dalam membuat akta tersebut 

berpedoman kepada pasal 01 Peraturan Jabatan Notaris bahwa akta-akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan berdasarkan 

undang-undang merupakan kewenangan notaris.  

Dalam Reglement op het Notarisambt in Indonesia (S 1860-3) yang 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa seluruh akta otentik dibuat dihadapan 

notaris dan disetujui oleh pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam hal ini 

tidak mungkin akta yang mengikat para penggugat dan tergugat I patut diduga 

palsu. Menurut penulis, perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil 

didasarkan oleh besarnya pendapatan para penggugat. Sehingga apabila para 

penggugat tidak memenuhi target, maka tergugat I selaku perusahaan modal 

ventura seharusnya memberikan dukungan agar usaha para penggugat dapat 

memenuhi target. APHT yang dimiliki oleh tergugat I dalam klausulnya 

menunjukkan bahwa penjualan jaminan/ agunan didasarkan oleh jatuh tempo 

pembayaran yang harus dilunasi para penggugat. Terlepas apakah para 

penggugat benar menyetujui APHT tersebut/ tidak, tergugat I jelas melanggar 

konsep bagi hasil pembiaayan modal ventura.  
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Menurut perspektif penulis, pertimbangan hakim yang menegaskan 

pendapat tergugat I dan II bahwa materi gugatan yang diajukan para penggugat 

bersifat kabur (obscuur libel) maka tidak dapat dibenarkan. Pada dasarnya 

mencantumkan jawaban/ eksepsi tergugat dengan ringkas merupakan suatu 

keharusan sebagaimana pasal 184 ayat (1) HIR. Namun pertimbangan hakim 

terhadap perkara terebut dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau 

onvoldoende gemotiveerd. Menurut penulis hakim tidak seksama dan rinci menilai 

segala fakta yang ditemukan dalam persidangan yang menyebabkan putusan tidak 

memiliki cukup pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim tidak disertai landasan 

hukum yang berkaitan dengan pembiayaan. Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa 

setiap putusan pengadilan harus disertai dasar hukum dalam peraturan perundang-

undangan. 

Penting untuk diketahui majelis hakim bahwa perkara perjanjian 

pembiayaan yang melibatkan pihak penggugat dan tergugat merupakan 

pembiayaan modal ventura. Aturan yuridis pembiayaan modal ventura adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 

Dalam pasal 1 angka (3), peran tergugat I adalah perusahaan yang membiayai dan 

peran penggugat I, II, III dan IV adalah perusahaan pasangan usaha/ yang 

dibiayai. Dalam posita para penggugat dan eksepsi tergugat I dan II, jenis 

perjanjian pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan bagi hasil. Hal ini 

sesuai dengan pasal 4 huruf (c) undang-undang diatas bahwa salah satu jenis 
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pembiayaan modal ventura adalah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil 

usaha (profit/ revenue sharing).  

Berdasarkan posita yang diajukan para penggugat, hal yang 

melatarbelakangi terlambatnya pembayaran angsuran pembiayaan kepada tergugat 

I adalah keterbatasan pendapatan yang diterima para penggugat. Dalam aturan 

pembiayaan modal ventura yang dianut oleh masing-masing yakni profit sharing, 

dimana pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan laba dari total 

pendapatan perusahaan pasangan usaha (penggugat I, II, III dan IV) sebagaimana 

pasal 8 ayat 1 huruf (a) Permenkeu No. 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan 

Modal Ventura. Surat Peringatan yang dilayangkan tergugat I kepada para 

penggugat dengan ancaman penjualan agunan/ jaminan milik para penggugat 

menunjukkan bahwa konsep pembiayaan yang disepakati perjanjian tidak 

dilakukan sebagaimana mestinya.  

Dalam pasal 9 aturan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan yang 

diberikan tergugat I selaku perusahaan modal ventura tidak memberikan nilai 

tambah kepada para penggugat dengan pengakuan bahwa tergugat I meminta 

pihak penggugat untuk segera melunasi pembayaran dengan jangka waktu yang 

ditetapkan. Apabila berdasarkan ketentuan hukum keperdataan bahwa hakim 

terikat dengan batasan formil yakni menyerahkan sepenuhnya kewajiban 

mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak sebagaimana yang 

dituangkan dalam psal 1865 KUHPerdata dan pasal 163 HIR, maka hakim tetap 

berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan yang 

diajukan. Dengan adanya hal tersebut, maka sesuai dengan amanat pasal 178 ayat 
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(2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBg dan pasal 50 Rv yang berbunyi: putusan harus 

secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang 

diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan 

mengabaikan gugatan selebihnya. Dalam putusan yang dikaji penulis, hakim 

hanya berfokus kepada perspektif tergugat I dan II tanpa mempertimbangkan 

maksud gugatan yang diajukan para penggugat.  

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Beban Pembuktian 

Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam putusan Nomor: 12/ Pdt.G 

/2013/PN.PLR menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan 

pihak penggugat maupun tergugat, maka majelis hakim membagi beban 

pembuktian yaitu: 

a. Para penggugat harus membuktikan bahwa tergugat I melakukan 

wanprestasi dalam perjanjian dan akta notaris tergugat II cacat hukum 

sehingga menjadi batal demi hukum. 

b. Pihak tergugat I harus membuktikan bahwa surat peringatan, penjualan 

agunan/ jaminan serta penjadwalan pembayaran hutang para penggugat 

telah sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun pihak tergugat II harus 

membuktikan bahwa akta notaris yang diterbitkan telah sesuai dengan 

klausul perjanjian antara pihak tergugat I dan para penggugat sehingga sah 

secara hukum. 

Berdasarkan uraian diatas, beban pembuktian yang dijadikan dasar para 

pihak (penggugat dan tergugat) untuk mewujudkan kebenaran formil dalam 

persidangan adalah sebagi berikut: 
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Penggugat I, II, III dan IV:  

1) Fotokopi surat peringatan nomor 459/ SKGV-Dir/ XII-10 dari tergugat I yang 

ditujukan kepada penggugat I berisikan tentang jangka waktu seminggu untuk 

melakukan pembayaran/ pelunasan terhadap sisa pembiayaan yang diberikan. 

Apabila penggugat I dalam kurun waktu tersebut tidak melakukan bentuk 

pembayaran maupun pelunasan, maka tergugat I berhak untuk menjual 

jaminan/ agunan berupa sebidang tanah beserta rumah dengan Sertifikat Hak 

Milik (SHM) No. 2469 atas nama Herman Junas yang merupakan milik dari 

penggugat I. 

2) Fotokopi surat peringatan nomor 202/ pgrt/ rem/ vii dari tergugat I kepada 

penggugat I dan penggugat II tentang sisa pelunasan pembiayaan yang telah 

diberikan pada tanggal 13 Juli 2011. Dalam surat tersebut Tergugat I 

menegaskan kembali akan menjual jaminan/ agunan dan akan melakukan 

tindakan hukum terhadap penggugat I dan II apabila tidak segera melakukan 

pelunasan terhadap sisa pinjaman pembiayaan tersebut. 

3) Fotokopi surat peringatan nomor 205/ s-pgrt/ rem/ vii/ 11 dari tergugat I 

kepada penggugat III dan IV tentang sisa pelunasan pembiayaan yang telah 

diberikan pada tanggal 21 Juli 2013. Sama halnya dengan penggugat I dan II, 

tergugat I memberikan ancaman penjualan jaminan/ agunan apabila 

pembayaran tidak segera dilunasi dengan jatuh tempo yang tergolong singkat. 

4) Akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55 yang diterbitkan 

oleh Tergugat II dalam salah satu klausulnya menyebutkan bahwa: harta 

benda pihak kedua (Penggugat I, II, III, dan IV) berupa 5 Sertifikat Hak Milik 
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(SHM) dan 2 unit mobil dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 

sebagai jaminan dapat disita baik sebagian maupun seluruhnya oleh 

pengadilan atau pihak manapun juga.Ayat tersebut menunjukkan bahwa 

Tergugat II dengan kehendaknya menentukan bahwa pengadilan atau siapapun 

dapat mengeksekusi agunan milik para Penggugat. Hal ini menjadikan akta-

akta yang dibuat oleh Tergugat II cacat demi hukum. 

Menurut pendapat penulis, pihak penggugat melaksanakan beban 

pembuktian yang dilimpahkan oleh hakim dengan uraian fakta atau yang di 

dalamnya mengandung peristiwa, oleh karenanya pembuktian yang dilakukan 

bersifat positif. Para penggugat merasa haknya dihalangi oleh tergugat I dan II, 

sehingga masing-masing penggugat dibebani wajib bukti. Pada dasarnya 

pembuktian positif yang dilakukan penggugat didasarkan pada pasal 1865 

KUHPerdata dan 163 HIR. Pembebanan pembuktian jenis ini disebut juga teori 

kepatutan berdasarkan hukum acara perdata. Hakim memikulkan beban 

pembuktian yang seimbang terkait untung ruginya kepada para pihak yang 

berperkara. 

Tergugat I: 

1) Akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55 yang melibatkan 

penggugat I, II, III dan IV dengan tergugat I telah disetujui oleh masing-

masing pihak dalam bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan atas 

penyediaan dan penyerahan jumlah fasilitas pembiayaan tersebut, para 

penggugat berkewajiban untuk membayar kepada tergugat I berupa imbalan 

jasa bagi hasil dan pembayaran pokok fasilitas pembiayaan. 
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2) Bahwa dikarenakan ada kewajiban para penggugat yang terhutang 

sebagaimana akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55, 

ditambah lagi kewajiban tersebut telah jatuh tempo, maka tergugat I 

mengingatkan para penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya 

melalui surat peringatan I, II dan II. Dengan demikian tindakan tergugat I a 

quo sudah sepatutnya sah secara hukum. 

3) Bahwa tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan atas jaminan/ agunan 

milik para penggugat mempunyai hak untuk menjual benda jaminan tersebut 

jika para penggugat cidera janji/ wanprestasi (vide pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

4) Bahwa berdasarkan akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55, 

jika penggugat lalai melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenai denda 

keterlambatan. Rincian denda yang termuat dalam surat peringatan I, II dan III 

telah sesuai dengan ketentuan pasal 1397, 1449, 1452 dan 1455 KUHPerdata 

sehingga sah dan tidak melawan hukum. 

Menurut pendapat penulis, tergugat I tidak memahami dengan jelas 

mengenai tujuan pembiayaan modal ventura. Dalam pasal 3 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 18/ PMK. 010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. 

Berdasarkan akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55, para 

penggugat bersedia untuk menerima bantuan pembiayaan dari tergugat I 

dikarenakan masing-masing dari penggugat memiliki kegiatan usaha yang berada 

dalam tahap perkembangan. Namun dalam eksepsinya, tergugat I cenderung 

memaksa dalam hal pembayaran atas bantuan pembiayaan yang diberikan kepada 
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masing-masing penggugat. Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan 

pembiayaan modal ventura. Selain itu, tergugat I seharusnya tidak perlu 

mencantumkan pasal mana yang sesuai dengan alat bukti yang diajukan tergugat 

I. Hal ini dikarenakan doktrin dalam peradilan menghendaki setiap hakim 

mengetahui seluruh hukum yang berlaku. 

Tergugat II: 

1) Bahwa persekutuan komanditer atau CV tidak dapat bertindak sebagai 

Persona Standi in Judicio. Adapun dasar hukumya adalah pasal 16 dan 17 

KUH Dagang, putusan MA Nomor: 879 K/ Sip/ 1974 dan pasal 1637 KUH 

Perdata. 

2) Bahwa akta Perjanjian Pembiayaan nomor 140, 141, 153 dan 55 yang dibuat 

dihadapan tergugat II selaku notaris tidak ditemukan adanya unsur maupun 

bukti yang dapat membatalkan perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH 

Perdata tentang syarat sah perjanjian.  

3) Bahwa perjanjian yang terjadi antara penggugat I, II, III dan IV dengan 

tergugat I sebagaimana akta perjanjian pembiayaan yang disebutkan diatas 

dibuat notarial dan ditanda tangani di depan tergugat II sehingga berlaku asas 

kebebasan berkontrak (pasal 1313 KUHPerdata), asas konsensualisme (pasal 

1320 KUHPerdata) dan asas kekuatan mengikat/ pacta sunt servanda (pasal 

1338 KUHPerdata). 

Menurut penulis, tergugat II dalam menyajikan pembuktian terhadap pokok 

sengketa selalu menggunakan dasar yuridis. Seharusnya hal tersebut tidak perlu 

dibuktikan mengingat asas curia novit jus yang dimiliki oleh setiap hakim. 
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Kewajiban mutlak tergugat II adalah memberikan alat-alat bukti konkrit seperti 

akta otentik, keterangan diadakannya kesepakatan para pihak dan lain sebagainya 

dalam perjanjian yang dilakukan antara penggugat I, II, III dan IV dengan 

tergugat I mengingat peran tergugat II adalah notaris. Penerapan hukum mana 

yang dilanggar dan diterapkan oleh tergugat II sama halnya menunjukkan 

bantahan (opposition) tergugat II tetapi tidak didukung dengan dasar alasan 

(without basic reasons). 

Apabila ditinjau dalam perspektif hukum acara perdata, beban pembuktian 

(bewijstlast/ burden of proof) merupakan kewajiban pihak-pihak yang telah 

ditetapkan oleh hakim. Pembagian beban pembuktian dialokasikan sesuai dengan 

mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam 

memikulkan pembebanan pembuktian harus fair dan imparsialitas. Dalam putusan 

yang menjadi fokus kajian penulis, majelis hakim menolak gugatan para 

penggugat dengan alasan bahwa para penggugat tidak dapat menguraikan dengan 

jelas kejadian/ peristiwa hukum yang terjadi dengan tergugat I maupun II. 

Kemudian majelis hakim berasumsi dengan menggunakan teori hak dimana setiap 

perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan untuk mepertahankan hak. 

Apabila ditelaah lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum hakim lebih 

condong membenarkan apa yang menjadi jawaban tergugat I dan II dan 

menegaskan bahwa perjanjian berdasarkan keterangan para tergugat tidak 

menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum. Sehingga majelis hakim 

berasumsi bahwa pihak mana yang dapat membuktikan dan mempertahankan 

haknya, maka pihak tersebut yang memiliki kekuatan pembuktian yang 
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proporsional menurut hukum pembuktian. Menurut perspektif penulis, majelis 

hakim bersifat parsial, artinya hakim hanya menitikberatkan pembuktian kepada 

para penggugat tanpa memberikan beban pembuktian yang seimbang kepada 

tergugat I dan II. Selain itu, hakim yang mewajibkan para penggugat 

membuktikan seluruh hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum dengan para 

tergugat merupakan irasionalitas. Hal ini dikarenakan tidak semua hal harus 

dibuktikan. 

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat berpedoman 

pada asas kebebasan berkontrak. Namun surat peringatan yang diajukan oleh 

pihak tergugat I kepada para penggugat dengan disertai ancaman penjualan 

agunan/ jaminan milik para penggugat menunjukkan bahwa ada paksaan yang 

dilakukan tergugat I dalam perjanjian yang dibuat. Apapun jenis perjanjian yang 

dibuat oleh suatu pihak apabila bertentangan dengan pasal 1323 KUH Perdata 

yang berbunyi: paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian, 

merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan tersebut 

dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, tergugat I dan II yang memberikan 

beberapa surat peringatan dengan akta notarial menunjukkan bahwa perjanjian 

yang dibuat disertai dengan unsur paksaan. 

Dengan adanya fakta-fakta yang telah juga dikemukakan tergugat I dan II 

bahwa pihak-pihak tersebut memberikan surat peringatan dan akta notarial kepada 

para penggugat, maka jelas bahwa pihak-pihak tersebut melakukan perbuatan 

melawan hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan para tergugat bertentangan 

dengan pasal 1323 KUHPerdata, sehingga menurut penulis benar adanya posita 
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para penggugat bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Tentunya, surat peringatan dan 

ancaman penjualan agunan/ jaminan milik para penggugat menimbulkan kerugian 

materiil maupun imateriil. Sehingga apa yang dikemukakan oleh para penggugat 

dalam petitum mengenai permintaan ganti kerugian telah sesuai dengan pasal 

1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. 

Hakim yang menyatakan bahwa para pihak wajib membuktikan seluruh 

kejadian hukum dengan para tergugat tidak memahami bahwa beban pembuktian 

tidak boleh mengarah kepada beban pembuktian yang tiada batasnya. 

Sebagaimana dalam pasal 1866 KUHPerdata, para penggugat mengajukan alat 

bukti tertulis dan saksi-saksi. Namun apabila ditinjau dalam pertimbangan 

hukumnya, majelis hakim berasumsi bahwa pembuktian yang diajukan pihak 

penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa para penggugat menjelaskan sebuah 

peristiwa yang menegaskan haknya. Hakim hanya berfokus pada penegasan 

pembuktian tergugat I dan II yang dianggap lebih spesifik dengan suatu peristiwa 

hukum. Kemudian, pertimbangan hakim terhadap beban pembuktian para pihak 

tidak didasari oleh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.  

Hal ini dikarenakan hakim harus melaksanakan dan menjalankan hukum 

atau undang-undang. Permasalahan yang terjadi antara para penggugat dan 

tergugat merupakan permasalahan pembiayaan modal ventura. Hingga saat ini, 

pembiayaan modal ventura hanya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan dengan aturan pelaksananya yakni Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal 
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Ventura. Aturan-aturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana hak 

dan kewajiban perusahaan modal ventura (tergugat I), peran notaris dalam 

pembiayaan (tergugat II), dan perusahaan pasangan usaha (penggugat I, II, III dan 

IV). Hingga saat ini banyak rumusan undang-undang pembiayaan yang bersifat 

kabur (vague outline) atau salah pengertiannya (ill defined) maupun 

perumusannya luas (broad term). 

Dengan adanya fenomena diatas, undang-undang yang berlaku selalu 

tertinggal demi mengantisipasi perkembangan bisnis, yang berakibat terjadinya 

kekosongan hukum. Adapun upaya hakim dalam menemukan hukum 

(rechtverfunding) tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak 

perusahaan pasangan usaha (penggugat I, II, III dan IV), sehingga tidak 

mewujudkan tujuan dari hukum yaitu memberikan perlindungan hukum 

(pengayoman)60. Kemudian dengan adanya peraturan perundang-undangan yang 

beragam dan terkait dengan pokok sengketa menyebabkan majelis hakim tidak jeli 

dalam memberikan pertimbangan dan menyusun sebuah skema tentang 

bagaimana cara menerapkan pembagian beban pembuktian berdasarkan asas fair 

trial dan imparsialitas. 

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti 

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat, 

majelis hakim pengadilan negeri Palangkaraya dalam putusan Nomor: 12/ Pdt.G 

/2013/PN.PLR memberikan pertimbangan bahwa alat-alat bukti yang diajukan 

oleh para penggugat tidak kuat melebihi yang dimiliki oleh tergugat I dan II 

                                                        
60 Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung, Bina Ilmu, hal.121 



113 
 

sehingga hakim tidak mencantumkannya dalam pertimbangan hukum putusan. 

Menurut penulis, majelis hakim memiliki asumsi bahwa alat-alat bukti tertulis 

yang diajukan oleh para penggugat, tergugat I dan II berupa akta-akta notaris 

antara lain: 

a. Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor: 140 Yang Dibuat Dihadapan Nurul 

Yayuk Andayani, SH tertanggal 27 Oktober 2009; 

b. Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor: 141 Yang Dibuat Dihadapan Nurul 

Yayuk Andayani, SH tertanggal 23 November 2009; 

c. Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor: 153 Yang Dibuat Dihadapan Nurul 

Yayuk Andayani, SH tertanggal 27 Mei 2009; 

d. Akta Perjanjian Nomor: 55 Yang Dibuat Dihadapan Nurul Yayuk 

Andayani, SH tertanggal 14 Oktober 2009; 

Akta otentik yang disebutkan diatas, kekuatan pembuktiannya 

(bewijskracht) diatur dalam pasal 1870 KUHPerdata juncto pasal 285 Rbg yang 

bersifat sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), 

sehingga tidak perlu dibuktikan. Berkenaan dengan perjanjian-perjanjian 

pembiayaan yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat dapat digolongkan 

menjadi akta dibawah tangan maupun akta sepihak. Menurut asumsi penulis, 

hakim menganggap akta perjanjian pembiayaan dibawah tangan yang dibuat oleh 

pihak penggugat dan tergugat sama halnya dengan akta otentik sebagaimana 

ketentuan pasal 1875 KUHPerdata dan pasal 288 Rbg yang menyatakan bahwa 

akta dibawah tangan memiliki kekuatan sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht) sehingga juga tidak perlu dibuktikan. Namun hakim tidak 
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memahami bahwa kekuatan akta dibawah tangan sama dengan akta otentik hanya 

apabila syarat formil dan materiil dipenuhi terlebih dahulu.  

Pertama, tidak ada campur tangan pejabat yang berwenang, dalam hal ini 

apa yang diterangkan tergugat I adalah kesalahan bahwa akta yang diajukan 

dibuat oleh tergugat II selaku notaris. Kedua, isi dan tanda tangan diakui, dalam 

hal yang dimaksud adalah akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang berisikan 

bahwa para penggugat telah menyetujui penjualan agunan/ jaminan yang 

dilakukan oleh tergugat I apabila angsuran pembayaran tidak dilakukan dalam 

tempo yang ditetapkan tergugat I. Para penggugat tidak mengakui adanya klausul 

yang tertuang dalam akta tersebut, namun tergugat I dan II menegaskan bahwa 

para tergugat dengan kehendak sendiri menyetujui dan menandatangani isi 

klausul. Dalam pertimbangannya hakim tidak menjelaskan tentang daya kekuatan 

pembuktian akta dibawah tangan secara materiil. Dalam aspek hukum acara 

perdata, hakim hanya mencari kebenaran formil, yang artinya beban pembuktian 

hanya didasarkan fakta-fakta yang dikemukakan para penggugat, tergugat I dan II. 

Hakim tidak dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil 

(materiele waarheid).  

Untuk mengetahui kebenaran apakah akta tersebut benar adanya 

dikehendaki oleh para penggugat atau tidak, hakim harus mencari kebenaran 

materiil. Berkaitan dengan kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh para penggugat 

di kategorikan dalam akta pengakuan sepihak (APS). Hal ini ditegaskan dalam 

putusan MA No. 4669 K/Pdt/ 1985 yakni kwitansi dianggap sebagai akta bawah 

tangan sepihak yang tunduk pada pasal 129 ayat (1) Rbg/ pasal 1878 
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KUHPerdata. Adapun nilai kekuatan pembuktiannya didasarkan pada bukti yang 

lain, agar dapat berdaya untuk membuktikan kebenaran pengakuan utang yang 

disebut dalam akta. Oleh karena itu majelis hakim tidak menganggap kwitansi 

maupun tanda pengenal dan sebagainya merupakan bukti yang dapat dijadikan 

fakta dalam persidangan. Kemudian alat bukti saksi baik yang diajukan oleh pihak 

penggugat I, II, III dan IV atau pihak tergugat II, majelis hakim menilai kekuatan 

pembuktian melalui saksi bersifat bebas (Vrij Bewijskracht) sebagaimana yang 

dituangkan dalam pasal 1908 KUHPerdata dan pasal 172 HIR.  

Kebenaran yang diberikan oleh saksi dari masing-masing pihak dianggap 

tidak sempurna dan tidak mengikat sehingga hakim bebas sepenuhnya menerima 

atau menolak kebenarannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pembuktian. Pada 

dasarnya pembuktian melalui saksi merupakan penyempurna pembuktian tulisan. 

Penulis setuju dengan ketidakperluan majelis hakim untuk menempatkan saksi 

dalam pertimbangan hukum mengingat keterangan saksi dalam peradilan perdata 

pada umumnya tidak dapat dipercaya (unreliable) sehingga sudah tepat apabila 

ketentuan pasal 1906 KUHPerdata mendudukkan kualitas dan kekuatan 

pembuktian saksi merupakan kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht). 

Pertimbangan hakim yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap 

para penggugat selaku perusahaan pasangan usaha dikarenakan beberapa faktor. 

Pertama, majelis hakim gagal memahami bahwa tegugat I yang berasumsi bahwa 

pemberian somasi dan kehendak penjualan jaminan/ agunan milik para penggugat 

sah secara hukum sebenarnya tidak melalui proses remedial dimana tidak 

dilakukan pendekatan persuasif terhadap para penggugat untuk menyelesaikan 
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permasalahan dengan menghindari jalur litigasi. Maksud pernyataan penulis 

adalah tergugat I tidak menjalankan amanat undang-undang modal ventura yang 

menegaskan bahwa terhadap perusahaan pasangan usaha yang tidak dapat 

menyelesaikan tanggungan pengembalian modal yang diberikan untuk dibantu 

oleh perusahaan modal ventura, terlebih dikhususkan bagi pembiayaan dengan 

sistem bagi hasil/ profit sharing. 

Kedua, majelis hakim tidak mengetahui bahwa tujuan dari pembiayaan 

modal ventura adalah membantu badan usaha yang berada dalam tahap 

pengembangan. Artinya, pembiayaan yang diberikan oleh tergugat I meskipun 

telah dituangkan dalam klausul perjanjian bahwa adanya jangka waktu 

pengembalian, tetap diutamakan untuk membantu kemajuan usaha dari masing-

masing penggugat. Majelis hakim hanya berfokus bahwa pihak-pihak yang 

berperkara berpedoman kepada asas kebebasan berkontrak, sehingga pihak yang 

tidak melaksanakan perjanjian/ tidak melaksanakan klausul perjanjian merupakan 

pihak yang melakukan wanprestasi. Apabila hakim berasumsi demikian, maka 

wanprestasi jatuh kepada pihak penggugat karena tidak melunasi pembayaran. 

Namun, hal tersebut dipatahkan bahwa para penggugat memiliki idtikad baik 

dalam pelaksanaan perjanjian. 

Asas Idtikad baik yang dimiliki penggugat I, II, III dan IV dibuktikan 

melalui kwitansi pembayaran 1-21 yang diajukan para penggugat sebagai salah 

satu alat bukti. Meskipun demikian majelis hakim tidak menganggap alat bukti 

tersebut otentik, sehingga majelis hakim hanya berfokus kepada eksepsi, jawaban 

dan fakta-fakta yang diajukan tergugat I dan II. Hal ini menyebabkan para 
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penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan sepihak yang 

dilakukan tergugat I. Ketiga, majelis hakim tidak mengetahui/ tidak memahami 

adanya aturan khusus tentang perusahaan  modal ventura yakni Permenkeu No. 

18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Aturan tersebut pada 

hakikatnya dapat dijadikan penilaian hakim dalam eksepsi dan jawaban yang 

diberikan tergugat I dan II. 

Aturan permodalan ventura hingga saat ini memiliki keterbatasan dalam 

kebijakan teknisnya. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan hanya sebatas memberikan aturan umum tentang 

keberadaan modal ventura sebagai alternatif lembaga pembiayaan. Kemudian 

Permenkeu No. 18/ PMK.010/ 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura 

merupakan aturan gradasi dari Peraturan Pemerintah yang juga tidak menjelaskan 

secara spesifik aturan permodalan ventura yang memiliki resiko yang cukup tinggi 

untuk terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. 

Dalam pasal 50 aturan tersebut juga ditegaskan bahwa putusan pengadilan 

selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu 

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan 

pasal-pasal tersebut, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 

wanprestasi tergugat I dan II jelas telah bertentangan dengan perundang-undangan 

kehakiman. Keempat, majelis hakim yang memenangkan pihak tergugat atas 

perkara wanprestasi berpedoman kepada asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana 
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ketentuan pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 yang berbunyi: sesiapa pihak 

yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka mutlak untuk dipenuhinya. 

Apabila majelis hakim berasumsi demikian maka posita yang diajukan oleh 

para penggugat merupakan konsekuensi yuridis yang harus ditanggung pihak 

penggugat sendiri. Konsekuensi tersebut tidak memiliki dasar yang objektif, 

dikarenakan tergugat I tidak melakukan pendampingan manajemen kepada para 

penggugat untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Hal ini terbukti dalam posita 

maupun eksepsi dari masing-masing pihak yang tidak mengakui bahwa tergugat I 

melakukan bantuan manajemen. Dalam pasal 10 Permenkeu No. 18/ PMK.010/ 

2012 tentang Perusahaan Modal Ventura ditegaskan bahwa perusahaan modal 

ventura dapat memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap perusahaan 

pasangan usaha di bidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran 

untuk mendukung kegiatan permodalan ventura. 

Apabila tergugat I melakukan back up terhadap para penggugat untuk 

meningkatkan usahanya, maka pendapatan diperoleh akan semakin tinggi. Hal 

tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh hakim mengingat konsep perjanjian 

yang dianut oleh para pihak yang berperkara adalah bagi hasil/ profit sharing. 

Majelis hakim pada dasarnya tidak jeli dalam memeriksa alat-alat bukti khususnya 

akta perjanjian para pihak yang menimbulkan konsekuensi yuridis merugikan bagi 

para penggugat. Sehingga majelis hakim tidak memberikan bentuk upaya 

perlindungan hukum apapun bagi para penggugat.  

 

 


