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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi 

sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) adalah 

mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan 

yang kokoh bagi pembanguan ekonomi berkelanjutan yang diperioritaskan 

berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini selaras dengan arah 

pembangunan di bidang hukum yang antara lain menyeimbangkan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam 

menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 

1
Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan 

modal yang sangat besar, karena modal merupakan salah satu faktor penentu 

dalam pembangunan. 

Seiring dengan pembangunan, disamping diperlukan tersedianya modal 

yang memadai juga diperlukan tersedianya tempat usaha yang berupa tanah 
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sebagai tempat berpijak lebih-lebih sebagai tempat tinggal. Tanah sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran 

dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan 

manusia untuk tempat tinggal, sehingga dengan semakin meningkatnya 

kebutuhan akan tanah baik untuk pertanian, usaha maupun untuk tempat 

tinggal, maka penguasaan atau pemilikan tanah semakin lama semakin 

diperkuat dengan berbagai upaya hukum yang diperlukan untuk menjaga 

kelestarian dan ketenteraman atas kepemilikannya. 

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan 

berkembangnya perekonomian Indonesia dan meningkatnya kebutuhan lain 

yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat tinggal, tetapi 

juga sebagai tempat melakukan usaha dan juga sebagai jaminan mendapatkan 

pinjaman bank, untuk keperluan usaha, sewa-menyewa, dan jual-beli. Begitu 

pentinganya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya 

jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.  

Seiring berkembangnya zaman dalam memasuki era globalisasi, 

kemungkinan semakin terbukanya kesempatan investor asing untuk 

berinvestasi dan membuka usaha maupun untuk memiliki properti di 

Indonesia kian besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan 

perekonomian yang berkembang, sehingga akan membuat para pengusaha 

melirik Indonesia sebagai tempat untuk membuka berbagai usaha. 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang 

disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur 
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dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja, 

yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian 

dari bumi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu : 

2“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 

Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme yang 

menyatakan bahwa: 

“Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah 

atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa 

dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga 

Negara Indonesia baik asli maupun keturunan”. 

Asas Nasionalitas adalah salah satu asas dalam UUPA. Asas Nasionalitas 

dalam hal ini sama dengan Asas hanya warga negara Indonesia yang 

mempunyai hak milik atas tanah. (Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2) 

UUPA). Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak 

milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum. Dalam 

asas ini ditegaskan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia 

dan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki tanah di Indonesia. 

Jadi tanah itu hanya disediakan untuk warga negara dari negara-negara yang 
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bersangkutan. Asas nasionalisme ini terdapat dalam UUPA Nomor 5 Tahun 

1960 Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3).  

Pasal 1 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa ”seluruh wilayah Indonesia 

adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai 

bangsa Indonesia”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, menyatakan 

bahwa ”Seluruh bumi, air dan rang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia 

dan merupakan kekayaan nasional”. Ini berarti bumi, air, dan angkasa dalam 

wilayah Republik Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak 

semata-mata menjadi hak daripada pemiliknya saja. Demikian pula, tanah-

tanah di daerah dan pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli 

dari daerah  atau pulau yang bersangkutan saja. Pada Pasal 1 ayat (3) UUPA, 

dinyatakan bahwa “ hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi ,air serta 

ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang 

bersifat abadi. Dengan demikian warga negara asing atau badan usaha asing 

tidak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Namun warga negara 

asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki tanah di Indonesia 

dengan status Hak Pakai (HP) dan hak tersebut yang diberikan kepada warga 

negara asing oleh pemerintah dinyatakan sudah cukup untuk memberikan 

peran kepada warga negara asing untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan di Indonesia. Hak ini diberikan kepada asing untuk memajukan 

perekonomian di Indonesia tanpa mencederai dari asas nasionalitas dan asa 

kebangsaan yang dianut dalam UUPA. Hal ini secara garis besar telah diatur 
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dalam Pasal 41 & Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan diatur 

lebih lanjut dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), 

Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) atas tanah. Akan tetapi, 

layaknya sebuah produk hukum bahwa tidak ada yang sempurna, ada saja 

celah bagi warga Negara asing untuk dapat memiliki tanah di Indonesia, salah 

satunya dengan perjanjian nominee. 

Dalam sistem hukum di Indonesia, Perjanjian Nominee sebagai salah satu 

bentuk dari Perjanjian Innominaat tidak diatur secara tegas dan khusus, namun 

dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan Perjanjian 

Nominee untuk membeli properti atau berinvestasi di Indonesia. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Nominee adalah seseorang 

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

Terkadang istilah tersebut digunakan untuk menandakan sebagai agen atau 

wali. 

Perjanjian Nominee dalam praktiknya tidak hanya digunakan oleh pihak 

asing (WNA) untuk berinvestasi di Indonesia, namun juga digunakan oleh 

pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan (yang tidakmembuat 

perjanjian perkawinan) untuk memiliki properti di Indonesia. Sehingga 

keberadaan Perjanjian Nominee di Indonesia cenderung lebih banyak 

digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan penyelundupan hukum. 

Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat suatu 

penelitian dengan judul “Keabsahan Perjanjian Nominee dalam kaitan 

kepemilikkan Tanah di Indonesia” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal – hal yang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk di analisis 

terkait di dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah Perjanjian Nominee merupakan perjanjian yang sah atau tidak, 

serta dapat di batalkan atau tidak ?   

2. Apakah perjanjian Nominee termasuk salah satu penyelundupan hukum 

atau tidak? 

3. Bagaimana peranan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Perjanjian 

Nominee terhadap kepemilikkan Tanah di Wilayah Indonesia ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu hukum terkait dengan 

paradigma ”science as a prosess” (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma 

ini ilmu tidak akan selesai sampai disini saja dalam penggaliannya atas 

kebenarannya 

b. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara umum mengenai 

pengaturan, keabsahan, dan kekuatan mengikat perjanjian nominee dalam 

perjanjian Indonesia. 
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c. Untuk memahami hal – hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya 

dengan keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian nominee dalam hukum 

perjanjian indonesia 

1.4     Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian hukum ini, maka diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum substansi disiplin bidang ilmu hukum, 

terutama mengenai perjanjian nominee dalam kedudukannya sebagai 

perjanjian penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing dalam 

perspektif hukum perjanjian Indonesia 

2. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi tambahan acuan hukum 

positif dan memberikan pemikiran untuk dijadikan bahan 

pertimbangan/pedoman bagi warga negara Indonesia yang ingin 

mengalihkan hak miliknya kepada warga negara asing melalui perjanjian 

nominee. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 

lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah 

sebagai berikut  

 



8 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar 

belakang masalah dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tulisan, hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah 

keabsahan perjanjian nominee dalam kepemilikkan tanah di Indoensia dan 

termasuk mempelajari beberapa literatur dan bahan-bahan tertulis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan 

khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian 

ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan 

yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini . 
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BAB IV : PEMBAHASAN ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN 

NOMINEE DALAM KAITAN KEPEMILIKKAN TANAH DI 

INDONESIA 

Dalam bab ini membahas analisis dari beberapa permasalahan penelitian, 

sehingga analisis dalam bab ini dapat menjawab dan menguraikan 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

dua hal yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan 

hasil penelitian dan anasalisis yang telah dilakukan pada bab – bab 

sebelumnya, dan yang kedua adalah saran yakni gagasan singkat sebagai 

sumbangan pemikiran atas  hasil penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


