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Umar Maulana Arindah Partnership
Jalan Tamansiswa No. 158 Lantai 1 Ruang 2

Yogyakarta - Indonesia
Telp.(0274) 374418

Email : umarharis18@yahoo.co.id

Ref : No. 08/KJAP/XII/2012 Yogyakarta, 23 Desember 2012

Kepada Yang Terhormat

Para Pihak

Bapak Peserta Pelatihan Legal Opinion selaku Klien kami

Di –

Jakarta

Hal : Pendapat Hukum terhadap kasus Nota Kesepahaman (Memorandum of

Understanding) yang diputus secara sepihak oleh PT. Pengembangan Pariwisata

Bali dengan PT. Jaya Makmur Bersama

Dengan Hormat,

Sehubungan permohonan saudara mengenai pendapat hukum terhadap kedudukan nota

kesepahaman yang ditandatangani kemudian dilakukan pemutusan secara sepihak tertanggal 12

Desember 2012, mulai dari Penandatanganan MoU hingga terjadinya pemutusan secara sepihak

oleh PT. Pengembangan Pariwisata Bali Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Negara

BUMN.

Dalam memberikan pendapat hukum ini, kami memiliki pemahaman atas hal ini sebagai berikut :

1. Semua salinan dokumen yang diberikan kepada kami sesuai dengan aslinya;

2. semua dokumen tersebut diterbitkan oleh dan diberikan kepada pihak yang berwenang;

3. semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen yang diberikan kepada kami sesuai

dengan kebenarannya.;

4. bahwa semua posisi kasus yang tergambarkan jelas pada pendapat hukum ini, diuraikan

sesuai dengan kebenaran dan faktanya;

5. bahwa benar semua kejadian yang ada pada posisi kasus ini jelas, nyata, dan tidak

mengada-ada.



Pendapat hukum ini didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut :

1. Pendapat hukum ini terbatas pada Hukum Republik Indonesia ;

2. Pendapat hukum ini diberikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berlaku

hingga tanggal diberikannya pendapat ini dan ini sepanjang pengetahuan kami (the best

of our knowledge).

Setelah mempelajari dokumen-dokumen yang secara tegas menyangkut dengan kejadian Hukum

didalam pemutusan MoU , dengan mempertimbangkan waktu, keadaan, kejadian yang telah

terjadi dalam proses penandatanganan serta pengaruh dari surat keputusan Menteri Negara

BUMN hingga dilakukannya pemutusan MoU secara sepihak, maka kami memberikan Pendapat

dari segi Hukum sebagai berikut :

A. Posisi Kasus

Pada 9 Mei 2008 PT. Jaya Makmur Bersama mengikuti penawaran untuk pengembangan

pariwisata di Bali yang ditawarkan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Bali selaku Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua Bali.

Pengembangan itu untuk meningkatkan pariwisata yang berkualitas dan mempunyai nilai

tambah dalam bentuk pengembangan sarana akomodasi, recreation, and entertainment

center yang akan dibangun dan dioperasikan diatas lahan Lot C-5 dengan sertipikat HPL No.

4/ Desa Benoa atas nama PT Pengembangan Pariwisata Bali (kantor BTDC).

Pada 15 Agustus 2008 PT. Pengembangan Pariwisata Bali menunjuk PT. Jaya Makmur

Bersama sebagai calon investor yang diterima untuk mengembangkan pariwisata di lahan

Lot C-5 hal tersebut diberitahukan melalui surat penunjukkan dengan Nomor

1/Timbang/PT.PPB/VIII/2008 tertanggal 15 Agustus tahun 2008.

Atas dasar surat penunjukan tersebut PT. Pengembangan Pariwisata Bali dengan PT. Jaya

Makmur Bersama bersepakat menandatangani kesepahaman yang dituangkan dalam nota

kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan nomor 88/SP/IX/2008 tertanggal 19

September 2008.

Atas dasar itu, PT. Pengembangan Pariwisata Bali (selanjutnya disebut pihak pertama)

dan PT. Jaya Makmur Bersama (selanjutnya disebut pihak kedua) wajib untuk

mempersiapkan dan menandatangani Land Utilization and Land Development (LUDA)



sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman dan LUDA harus dibuat berdasarkan prinsip-

prinsip yang sudah diatur dalam nota kesepahaman.

Selain itu didalam penandatanganan nota kesepahaman para pihak telah bersepakat

bahwa pihak kedua wajib menyerahkan jaminan keseriusan (guaranty fee) dalam bentuk

deposit dengan jumlah 5 % dari total kompensasi yaitu Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah

milyar rupiah).

Dijelaskan selanjutnya bahwa nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai

dengan penandatanganan LUDA. Dengan jangka waktu paling lambat adalah 31 Desember

2008 LUDA harus sudah ditandatangani. Apabila hingga tanggal 31 Desember 2008 LUDA

belum ditandatangani, maka pihak pertama wajib mengembalikan deposit guaranty fee

kepada pihak kedua.

Ketika proses pembahasan, para pihak belum mencapai kesepakatan untuk segera

menyelesaikan LUDA, hal ini terjadi karena masih terdapat perbedaan diantara para pihak.

Perbedaan tersebut terkait dengan prinsip yang terdapat didalam nota kesepahaman. Prinsip

yang telah disepakati dalam nota kesepahaman tidak dapat dilaksanakan didalam LUDA.

Hal tersebut terjadi karena pihak pertama selaku Badan Usaha Milik Negara mendapatkan

kebijakan dari Menteri Negara BUMN untuk melakukan beberapa perubahan atas isi nota

kesepahaman. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN

dengan nomor S-465/MBU/2009 tertanggal 9 Juli 2009.

Atas dasar diatas pihak pertama meminta untuk dilakukan perubahan persyaratan didalam

pembahasan LUDA sehingga prinsip yang telah ada dalam nota kesepahaman dapat

diabaikan. Adapun perubahan yang diminta pihak pertama yakni :

Pertama, pihak pertama meminta perubahan pada ketentuan jangka waktu pengelolaan

tanah. Yakni dari 50 tahun sejak penandatanganan LUDA yang dibagi dalam dua tahap yaitu

tahap pertama 30 tahun sejak penyerahan lahan kosong dan tahap kedua 20 tahun dengan

perpanjangan secara otomatis. Diubah dengan jangka waktu hanya 30 tahun dan dapat

diperpanjang maksimum adalah 20 tahun.

Kedua, pihak pertama juga meminta agar jumlah kompensasi yang telah disepakati dalam

mou dirubah menyesuaikan dengan lamanya jangka waktu pengelolaan tanah. Karena

jangka waktu yang baru berkurang menjadi 30 tahun maka kompensasi seharusnya

berkurang secara proporsional.



Perubahan yang diminta oleh pihak pertama diatas mengakibatkan tertundanya

penandatanganan LUDA dan telah melebihi jangka waktu penandatanganan dari paling

lambat adalah 31 Desember 2008.

Selanjutnya pihak kedua masih berupaya untuk menegosiasikan permintaan perubahan

kesepakatan didalam nota kesepahaman karena merasa telah menyerahkan kompensasi

serius fee (guaranty fee) dalam bentuk deposit.

Namun tiba-tiba pihak pertama menyatakan untuk memutuskan kerjasama dengan pihak

kedua dikarenakan tidak adanya kesepakatan atas perubahan yang diminta oleh pihak

pertama. Pemutusan secara sepihak tersebut tertuang didalam surat nomor

45/Dir/PT.PPB/X/2010 tertanggal 6 Oktober 2010.

Tindakan yang dilakukan pihak pertama diatas tidak dapat diterima oleh pihak kedua, dan

pihak kedua tetap ingin melaksanakan LUDA dengan prinsip-prinsip dalam nota

kesepahaman. Pihak kedua kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bali atas

dasar wanprestasi sebagaimana diatur pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata).

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang ditandatangani oleh PT

Jaya Makmur Bersaama dengan PT. Pengembangan Pariwisata Bali dapat dikategorikan

sebagai kontrak ?

2. Apakah nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang ditandatangani oleh

keduabelah pihak tersebut mengikat ?

3. Apakah pemutusan nota kesepahaman (memorandum of understanding) secara sepihak

oleh PT. Pengembangan Pariwisata Bali dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ?

C. Penelusuran Bahan Hukum

1. Surat Penawaran dengan nomor   /Dir/PT.PPB/IV/2008



2. Surat Keterangan Penunjukkan Nomor 1/Timbang/PT.PPB/VIII/2008 tertanggal 15

Agustus tahun 2008.

3. Nota Kesepahaman nomor 88/SP/IX/2008 tertanggal 19 September 2008.

4. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN dengan nomor S-465/MBU/2009 tertanggal 9

Juli 2009.

5. Surat Pemutusan secara sepihak surat nomor 45/Dir/PT.PPB/X/2010 tertanggal 6

Oktober 2010

6. Bahan Hukum Pokok

a. Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPer) yaitu pada pasal 1313 tentang

pengertian perjanjian.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu pada Pasal 1320 tentang

syarat sahnya perjanjian :

 Terdapat empat syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320

KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pada Pasal 1243

tentang wanprestasi dan 1347  tentang komponen persetujuan yang dilakukan

secara diam-diam.

7. Bahan Hukum Pelengkap/Tambahan yaitu teori hukum atau asas-asas hukum dan

pendapat para ahli

D. Analisis Hukum (Legal Analysis)

1. Nota Kesepahaman dapat dikategorikan sebagai kontrak

Jika suatu perbuatan hukum yang melibatkan seseorang atau lebih kemudian mempunyai

akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dan mereka saling memberikan pernyataan baik

itu tertulis ataupun tidak1 untuk memenuhi unsur janji yang diberikan pihak yang satu kepada

1 J. Satrio, Hukum Perjanjian (perjanjian pada umumnya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.133.



pihak yang lain maka ini dapat disebut sebagai kontrak2. Karena akibat dari pernyataan tersebut

mereka terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendak mereka sendiri.

Didalam kontrak terdapat suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Apalagi untuk

kontrak timbal balik, dimana kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajiban.3

Pada kesepakatan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (pihak pertama) dengan PT. Jaya

Makmur Bersama (pihak kedua) yang dituangkan dalam nota kesepahaman dapat dikategorikan

sebagai kontrak. Para pihak telah menyatakan untuk mengikatkan diri mengembangkan daerah

pariwisata di Nusa Dua Bali pada lahan Lot C-5 milik pihak pertama. Sebelum pelaksanaan

pengembangan tersebut mereka sepakat untuk menandatangani Land Utilization and

Development Agreement (LUDA) sebagai kontrak kerjasamanya.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (mou) adalah suatu pernyataan

persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara

lisan maupun tertulis.4

Munir Fuady mengartikan mou sebagai perjanjian pendahuluan dimana nanti akan diikuti

dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang akan mengatur secara detilnya. Jadi isi dari mou

adalah pokok-pokok dari perjanjian yang akan dibuat.5

Erman Rajagukguk menyatakan mou adalah dokumen yang memuat pengertian para

pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari mou harus dimasukkan kedalam kontrak, sehinggal ia

mempunyai kekuatan mengikat.6

Unsur yang terkandung dalam mou adalah mou merupakan kesepakatan pendahuluan

dimana isi dari mou adalah muatan-muatan pokok perjanjian yang nanti akan dimasukkan

kedalam kontrak. Mengingat mou ini merupakan kesepakatan pendahuluan, ia mempunyai batas

waktu dalam pemberlakuannya dari segi jangka waktunya.7

Menurut praktisi Ricardo Simanjuntak, nota kesepahaman itu dibuat untuk dilakukan

negosiasi (agreement to negotiate) lebih lanjut, bukan sebagai perjanjian pendahuluan. Dengan

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313
3 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 57.
4 Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, fifth edition, West Publishing Company, USA, 1979, hlm. 253
5 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik, edisi 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.

91.
6 Erman Rajagukguk, Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Indonesia, Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.4
7 Salim HS, Abdullah, Wiwik, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar

Grafika, Jakarta, 2007, hlm.48



begitu nota kesepahaman tidak mempunyai akibat hukum.8 Lebih tepatnya lagi nota

kesepahaman adalah bagian dari negosiasi (intention to create legal relation).9

Berdasarkan kehendak para pihak, mou dapat digambarkan bahwa ada para pihak yang

berniat untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak tetapi masih diatur dalam kesepakatan-

kesepakatn yang umum saja. Selain itu ada juga mou yang dibuat untuk mengikat tetapi belum

dapat dipastikan pelaksanaannya, mengingat kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan.

Disamping itu mou mempunyai ciri sebagai dokumen yang isinya ringkas dengan

ketentuan-ketentuan pokok saja. Mou bersifat sebagai pendahuluan saja dengan mempunyai

batas waktu tertentu. Oleh karena itu pengkategorian mou dapat dilihat dari unsur yang

dituangkan didalam isi kesepakatan. Dalam hal ini jangan terjebak dari sisi penamaan suatu

kesepakatan semata, tetapi harus dilihat dan dibuktikan dari unsur yang terkandung dalam

kesepakatan.

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan antara pihak pertama dan pihak

kedua dapat dikategorikan sebagai kontrak. Hal tersebut dilihat dari pernyataan10 para pihak

didalam nota kesepahaman yang dibuat mereka menyatakan untuk bersepakat dan saling

mengikat sebagai langkah awal suatu kerjasama.11

Selain itu nota kesepahaman yang dibuat lebih memenuhi unsur kontrak daripada disebut

sebagai sebuah perjanjian pendahuluan, walaupun terdapat ketentuan mengenai jangka waktu

nota kesepahaman. Isi didalam nota kesepahaman yang dibuat telah ditentukan dengan sangat

merinci dan jelas. Bahkan didalam nota kesepahaman telah terjadi proses timbal balik dimana

pihak kedua telah membayar sejumlah uang deposit dalam bentuk serius fee. Apabila mou tidak

dapat dilaksanakan maka uang deposit itu harus dikembalikan oleh pihak pertama.12

Sehingga menjadi benar bahwa nota kesepahaman yang dibuat dapat dikategorikan

sebagai kontrak. Karena dalam pelaksanaan telah terjadi pembagian hak dan kewajiban secara

jelas, dan itu telah dilakukan para pihak. Penamaan mou dalam kasus ini menjadi sah-sah saja,

tetapi materi yang terkandung adalah materi untuk dapat dikategorikan sebagai kontrak.

8 Ricardo simanjuntak, Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, KontanPublishing, Jakarta,
2011, hlm. 45.

9 Ibid.,hlm. 46
10 Mengacu pada teori pernyataan lihat pada Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum

Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung 1983, p. 98.
11 Nota Kesepahaman antara PT. Pengembangan Pariwisata Bali dan PT. Jaya Makmur Bersama tentang

Pengembangan Lahan Lot C-5 No. 88/SP/IX/2008 hlm. 2
12 Ibid.,pada ketentuan pasal 12, hlm. 9



Pelaksanaan tersebut menimbulkan akibat hukum yang secara jelas kesepahaman itu

disebut sebagai perjanjian sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal

1313.

2. Nota Kesepahaman mengikat para pihak

Para pihak mengatakan bahwa nota kesepahaman itu dibuat dengan memenuhi syarat

sahnya suatu kontrak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Para pihak telah bersepakat untuk mengembangkan lahan Lot C-5. Dan itu semua

dinyatakan13 oleh mereka dalam bentuk nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut dibuat

berdasarkan atas surat penunjukkan dari pihak pertama kepada pihak kedua melalui surat

penunjukkan Nomor 1/Timbang/PT.PPB/VIII/2008 tertanggal 15 Agustus tahun 2008.

Selain itu ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam kesepahaman telah berlaku menjadi

hukum bagi mereka yang menandatanganinya (lex spesialis derogate legi generalis).14 Para

pihak selaku contracting parties sudah terikat sejak penandatanganan nota kesepahaman. Karena

nota kesepahaman diproses dengan memenuhi syarat-syarat mengikatnya perjanjian. Maka

sepanjang syarat-syarat didalam nota kesepahaman tersebut tidak dibatalkan, para pihak tetap

terikat didalam kesepakatan yang telah dibuat.15 Dasar tersebut jelas dinyatakan didalam pasal

1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa perjanjian itu menjadi undang-undang bagi

mereka yang membuatnya dan harus dipatuhi.

Persyaratan16 yang dimaksud pertama adalah adanya penawaran dan kata penerimaan dari

para pihak (meeting of minds). 17 Kedua terdapat pihak yang telah memenuhi kecakapan dalam

melakukan perbuatan hukum. Ketiga adanya prestasi tertentu timbal balik. Keempat adanya

kausa hukum yang halal.

Setiap kesepakatan yang dibuat dengan secara sah dan berdasarkan ketentuan hukum

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya adalah nota

kesepahaman yang mereka buat mengikat bagi para pihak.

13 Pernyataan adalah tanda dimulainya persetujuan dan asal terjadinya perikatan lihat R. Setiawan, Pokok-
pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 58-59.

14 Ricardo simanjuntak, op.,cit.,hlm. 149
15 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2001, hlm.163
16 Agus Yudha Hernako, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Laksbang

Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 136.
17 Ricardo simanjuntak, op.,cit.,hlm. 150



Para pihak mewakili masing-masing institusi hukum yang dapat disebut sebagai subjek

hukum yang sah. Artinya para pihak telah cakap dalam bertindak didalam nota kesepahaman.

Disamping itu tujuan dan proses penandatanganan nota kesepahaman dibuat untuk kepentingan

Negara dan masyarakat, sehingga hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang sehingga tidak

melawan hukum.

Oleh karena telah memenuhi syarat sah dibuatnya perjanjian, kesepakatan yang tertuang

didalam mou itu menjadi hukum bagi para pihak untuk dipatuhi. Sebagaimana mereka

membuatnya secara rinci dan jelas atas akibat hukum yang timbul.

Disamping itu akibat dari penandatanganan nota kesepahaman menimbulkan hak dan

kewajiban bagi pihak kedua untuk membayar serius fee, sedangkan pihak pertama wajib

mengembalikan apabila LUDA tidak disepakati.

3. Pemutusan sepihak nota kesepahaman dapat dikategorikan wanprestasi

Ketentuan tentang wanprestasi dapat diterapkan apabila seseorang tidak memenuhi

prestasinya yang merupakan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Hal ini bila ia tidak

mememuhi kewajibannya, terlambat memenuhi, atau memenuhi tetapi tidak seperti yang

diperjanjikan.18

Dapat dikatakan wanprestasi sebagai prestasi buruk dalam suatu perjanjian. Dimana salah

satu pihak tidak berprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi dapat terjadi baik dilakukan secara

sengaja ,lalai ataupun karena adanya keadaan memaksa.19

Akibat20 dari wanprestasi pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perikatan,21

ganti kerugian, pembatalan perikatan, peralihan resiko, ataupun bayar biaya perkara.

Dalam permohonan wanprestasi seseorang lebih ingin meminta pihak yang mengingkari

janji untuk memenuhi kewajibannya atau paling tidak mengganti22 biaya,23 kerugian,24 dan

bunga 25yang timbul akibat kelalaian.

18 Djohari Santoso, Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 57.

19 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2009, hlm. 83-84
20 Ibid.
21 Pemenuhan perikatan dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1267
22 Mariam Darus Badrulzaman, op.,cit., hlm. 28-32
23 Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata dan dapat dibuktikan yang dikeluarkan

oleh salah satu pihak
24 Kerugian adalah segala akibat negative yang menimpa salah satu pihak akibat kelalaian secara nyata dan

dapat dibuktikan yang diperoleh saat perikatan diadakan akibat cidera janji.
25 Bunga adalah keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh karena terhambat cidera janji.



Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi,26 yaitu dengan

memberikan peringatan atau somasi secara tertulis. Kecuali didalam perjanjian ditentukan secara

tegas dan kapan para pihak dianggap lalai.27

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian timbal balik.

Syarat batal itu terjadi bila wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan

tetapi karena adanya kelalaian.28

Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang

tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal dan dapat

dimohonkan wanprestasi. Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun

pembatalan perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan secara diam-diam juga menjadi hukum yang mengikat bagi

mereka yang membuatnya. Hal ini terjadi bila dilakukan menurut kebiasaan walaupun tidak

tegas dinyatakan. Ketentuan tersebut dinyatakan jelas didalam pasal 1347 KUHPerdata.

Subekti berpendapat bahwa hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan

dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas

dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian

sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu

pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap 29

Atas dasar perjanjian yang dilakukan secara diam-diami, maka itu menjadi hukum bagi

mereka secara mutlak sejalan dengan pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Kesepakatan secara diam-diam adalah perjanjian dengan waktu yang tidak dapat

ditentukan. Untuk mengakhiri para pihak wajib memberikan informasi atau pemberitahuan

sebagai bagian dari kewajiban. Apabila tidak melakukan pemberitahuan didalam pengakhiran

perjanjian, dianggap tidak melakukan kewajibannya.

Pemutusan sepihak yang dilakukan pihak pertama lebih cenderung karena diterbitkannya

kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memerintahkan pihak pertama

untuk mengubah isi dan mengabaikan prinsip yang terdapat dalam nota kesepahaman.

26 Djohari Santoso, Achmad Ali, op.,cit., hlm. 57-58.
27 Ibid.
28 Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform

Program, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 26-27.
29 Subekti, op., cit., hlm. 40



Pihak pertama bukan tidak mau memenuhi prestasinya, tetapi berusaha untuk mengubah

atau setidaknya melakukan negosiasi ulang terhadapa beberapa ketentuan dengan dasar Surat

Keputusan BUMN. Sehingga penandatanganan LUDA tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan

prinsip-prinsip nota kesepahaman.

Nota kesepahaman yang mengikat tersebut mengatur ketentuan dimana batas waktu

kesepakatan berakhir pada tahun 2008, tetapi para pihak secara diam-diam melanjutkan

kesepakatannya hingga waktu yang belum ditentukan. Pemutusan sepihak oleh pihak pertama

merupakan pelanggara dalam kategori wanprestasi. Dimana kesepatan para pihak secara diam-

diam itu mewajibakan para pihaknya untuk memberitahukan terlebih dahulu bila ingin

menghentikan perjanjiannya. Hal yang tidak diberitahukan didalam perjanjian secara diam-diam

akan menimbulkan pelanggaran cidera janji atau wanprestasi. Karena perjanjian diam-diam

merupakan perjanjian dengan waktu tidak tertentu.

E. Pendapat Hukum

1. Dapat dikategorikan sebagai kontrak, karena perbuatan hukum tersebut telah

menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat hukumnya.

2. Penandatanganan tersebut mengikat para pihak, karena telah memenuhi syarat sahnya

perjanjian yang berakibat hukum dan berlaku mengikat bagi mereka yang membuatnya.

3. Pemutusan sepihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi .
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