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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya perekonomian di suatu negara banyak memberikan 

peluang kepada setiap pengusaha yang ingin menciptakan suatu lahan usaha atau 

untuk memperluas usahanya, untuk mendapatkan income atau nilai penghasilan 

yang sangat dinginkan bagi setiap pengusaha. Salah satunya tanah yang sangat di 

butuhkan bagi setiap orang yang ingin memperluas usaha atau menciptakan suatu 

bisnis yang yang ingin dimulainya.  

Setiap pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang pasti 

sangat banyak membutuhkan tanah guna membangun sebuah rumah, gedung-

gedung perkantoran, pertokoan atau pusat perbelanjaan serta bangunan-bangunan 

lain yang berfungsi mengembangkan usaha setiap manusia, agar terwujudnya 

sebuah bisnis yang menjanjikan dalam mencapai sebuah keuntungan untuk setiap 

manusia itu sendiri.   

Tanah juga merupakan salah satu sumber aspek kehidupan yang sangat 

penting bagi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena 

tanah memiliki nilai yang sangat tinggi jika dilihat perspektif sosiologi, 

antropologi, psikologi, politik, militer dan ekonomi. Tanah merupakan tempat 

berdiam, mencari nafkah, berketurunan, serta menjalankan adat istiadat 
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keagamaan.1 Tanah juga merupakan salah satu yang sangat penting bagi 

kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi bagi setiap manusia. Oleh karena 

itu setiap manusia sangat ingin sekali memiliki tanah di dalam kehidupannya 

sebagai tempat tinggal dan melakukan segala kegiatan yang dijalaninya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai nilai 

ekonomis yang sangat tinggi. Tanah tidak dapat diproduksi ataupun diperbaharui 

seperti sumber daya alam yang lain yang dapat tergantikan. Perbandingan antara 

ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam yang langka di satu sisi dan 

pertambahan jumlah penduduk dengan berbagai pemenuhan kebutuhannya akan 

tanah disisi lain, tidak mudah dicari titik temunya.2  

Selain tanah juga merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, tanah juga dapat menimbulkan konflik di dalam kehidupan setiap 

manusia, karena di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi persengketaan 

mengenai tanah dan bangunan. Karena pada dasarnya setiap manusia ingin 

menguasai segala sesuatu yang belum menjadi miliknya dan ingin memilikinya 

dengan cara apapun juga. Konflik yang terjadi antara lain seperti sewa-menyewa 

tanah, rumah dan bangunan, serta jual beli tanah dan bangunan yang saat ini 

sering sekali terjadi. Akan tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 

memberikan kepastian hukum, menjamin dan memberikan perlindungan hukum 

mengenai kepemilikan tanah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga 

Negara yang ingin memiliki di negara Indonesia. Sebagian peraturan yang 

                                                           
1 Elza Syarif, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, (Jakarta: 
Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 1.  
2 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, (Cet. I, Margaretha Pustaka,2012), hlm. 245. 
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mengatur mengenai tanah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :  

 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. Selanjutnya, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.3 

Di Indonesia selain peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

mengatur mengenai tanah, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang mengatur 

mengenai pertanahan. Peraturan mengenai pertanahan yang secara umum diatur di 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA).  

Dalam ruang lingkup agraria, tanah berarti permukaan bumi paling luar 

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Pengaturan hukum tentang 

tanah secara umum di Indonesia diatur dalam UUPA yaitu pada Pasal 4 ayat 1 

yang berbunyi :  

“Atas dasar hak menguasai 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 berbadan hukum”. 

Sedangkan pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan hukum atau 

peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara warga negara sebagai subyek 

hukum dengan tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang berbunyi : 
                                                           
3 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1860, Ps. 
2 ayat (1). 
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Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 
wewenang untuk :  
a. Mengatur dan meyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 
b. Menentukan  dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi. 
 

Meluasnya kesempatan untuk membuka peluang usaha di negara 

Indonesia maka UUPA juga mempunyai peraturan yang mengatur tentang 

perbuatan hukum mengenai tanah antara orang-perorangan, dan orang dengan 

badan hukum. Karena UUPA merupakan sebuah peraturan yang mengatur 

bagaimana orang atau badan hukum dalam tata cara ingin memiliki sebuah tanah 

dengan hak atas tanah yang ingin dimilikinya.  

Di negara Indonesia yang merupakan salah satu tempat yang paling 

menjanjikan untuk membuka sebuah tempat usaha atau berbisnis bagi para 

investor asing adalah Provinsi Bali, karena Bali memiliki tempat obyek wisata 

yang sangat indah, memiliki kesenian buadaya yang sangat menarik bagi 

wisatawan asing, dan juga memiliki keramahan tamahan yang baik yang dimiliki 

oleh masyarakat Bali, yang dinilai sangat baik dan menyenangkan oleh wisatawan 

asing dari berbagai mancanegara. Banyak sekali wisatawan asing yang datang ke 

Bali untuk menikmati keindahan alam dan suasana lain yang terdapat di Bali. 

Karena Bali sangat menarik bagi wisatawan asing, sangat tidak jarang 

Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut WNA) ingin tinggal dan 

berinvestasi atau mencari nafkah di Bali. Maka dari itu WNA sangat tertarik 

tinggal atau mencari sumber biaya kehidupan di Bali, dan sangat ingin menguasai, 

memiliki tanah dan bangunan sebagai aset yang ingin dimilikinya.  Bagi para 

WNA yang ingin memiliki hak penguasaan atas tanah dan bangunan pasti akan 
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mencari tahu bagaimana mendapatkan legalitas yang terdapat di suatu negara, 

yaitu bagaimana tata cara mengurus dan memperoleh perijinan, serta hak dan 

kewajiban untuk memiliki tanah dan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha 

bagi WNA.  

Sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar 

Nomor : 328/Pdt.G/2013/PN. DPS dimana Irma Ayu Oktaviani (Penggugat) 

adalah pemilik sebidang tanah seluas 455 M2 yang terletak di Jl. Sekuta Gang 

Mangga No. 10 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Bali. 

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3159 yang diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Denpasar  telah 

menggugat Stephen Paul  Bevington (Tergugat) Warga Negara Australia yang 

berdomisili di Jl. Sekuta Gang Mangga No. 10 Sanur, Bali dan menggugat juga 

turut tergugat I Gede Semester Winarno, SH (Turut Tergugat) Notaris yang 

beralamat di Jl. Veteran No. 24 Denpasar.  

Kepemilikan tanah yang berada di Jl. Sekuta Gang Mangga No. 10 

Sanur, Bali secara legalitas dimiliki oleh Penggugat. Penggugat dan Tergugat 

telah melakukan perbuatan hukum seperti yang terjadi di dalam akta nomor 3, 

Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat dengan jaminan hutang sebuah 

Sertipikat Hak Milik No. 3159/Kelurahan Sanur, seluas 455 M2, No. 

00640/Sanur/2008 atas nama Irma Ayu Oktaviani. Akta nomor 4 Penggugat telah 

menyewakan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sekuta Gang Mangga No. 

10 Sanur, Bali kepada Tergugat. Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2009 

Penggugat menyatakan, telah membeli tanah dan bangunan yang menjadi obyek 

sengketa  ini untuk kepentingan Tergugat. Isi dari Surat Perjanjian tanggal 2 
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Maret 2009 apabila Tergugat menjual tanah dan bangunan ini, maka Penggugat 

mendapat keuntungan 2,5% (dua setengah persen) dari penjualan tanah dan 

bangunan tersebut. 

Dari putusan tersebut di atas terdapat adanya bentuk penyelundupan 

hukum atau perjanjian nominee yang sengaja dibuat oleh para pihak yang 

bersangkutan karena Penggugat telah membuat perjanjian dengan Tergugat 

berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 2 Maret 2009 yaitu Pengugat membeli tanah 

dan bangunan dengan meminjam uang dari Tergugat dan untuk kepentingan 

Tergugat. Apabila Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya tersebut maka tanah 

dan bangunan tersebut menjadi milik Tergugat, dan Penggugat juga telah 

dijanjikan oleh Tergugat apabila tanah dan bangunan tersebut di atas dapat terjual 

maka Penggugat mendapat keuntungan. Tergugat menyewa tanah dan bangunan 

selama 50 (lima puluh) tahun kepada Penggugat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 

2006), hanya dikenal 2 (dua) kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia 

(yang selanjutnya disebut WNI) yang merupakan penduduk asli negara Indonesia 

dan Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut WNA) yang merupakan 

penduduk asli negara lain. Pengertian WNA itu sendiri telah di atur di dalam 

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 yaitu yang mengatakan setiap orang yang bukan 

Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Selain yang dimaksud 

dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 seorang WNI yang telah kehilangan 

kewarganegaraannya telah menjadi WNA. Di dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 

2006 disebutkan secara tegas bagaimana menjadi WNI yaitu yang menjadi Warga 
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Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di 

dalam penjelasan Pasal 2 juga mengatakan bahwa Warga Negara Indonesia Asli 

adalah orang yang berdasarkan tempat kelahiran dan kehendak orang itu hanya 

menerima satu kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 26 

ayat (1) UUD 1945 juga disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara adalah 

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan undang-undang sebagai warga negara.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  UUD 1945 

adalah Negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas 

hak-hak warga negara, antara lain yaitu hak warga Negara mendapatkan, 

mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak Milik sebagai salah satu jenis hak 

milik, yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai 

masyarakat agrarian yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan 

lain-lain.4 Karena hak milik lebih memastikan siapa pemiliknya dari hak atas hak 

yang dimilikinya dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.  

Peraturan yang mengatur pertanahan di Indonesia yang mengatur secara 

jelas dan tegas mengenai hak-hak atas tanah yang dapat di kuasai oleh WNA 

adalah salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bagaimana tata 

cara atau prosedur yang dapat atau bisa diperoleh oleh bagi setiap WNA yang 

ingin memiliki hak atas tanah dan bangunan tanpa mengurangi hak-hak bagi 

                                                           
4 Adinda Damayanti Saputri, Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara 
Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 
12/PDT/2014/PT.DPS), Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Volume II No. 2 Juli-Desember 
2015, hlm. 96.  
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setiap WNI dan WNA yang ada di Indonesia dan lebih mengatur bagaimana 

perlindungan hukum yang bisa didapat oleh setiap WNA yang ingin mendapatkan 

setiap status haknya. Adapun hak yang diberikan oleh pemerintah menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bagi setiap WNA yang ingin 

memiliki tanah dan bangunan di Indonesia adalah merupakan Hak Pakai dan Hak 

Sewa atas tanah.  

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, UUPA juga 

mengatur dan tidak menutup sama sekali bagi WNA dan badan hukum asing yang 

ingin mempunyai hak atas tanah di Indonesia, yaitu hanya dengan status Hak 

Pakai yang dapat dimiliki oleh setiap WNA atau badan hukum asing yang berada 

di Indonesia. Pasal 42 UUPA juga menyatakan bahwa orang asing dan badan 

hukum asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak atas tanah 

Hak Pakai.  Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan-ketentuan UUPA.5 Pasal 21 UUPA juga menyebutkan bahwa 

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Dari bunyi pasal 

tersebut menjelaskan secara tegas bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak 

milik atas tanah di Indonesia.  

                                                           
5 Indonesia, Op. Cit , Ps. 41 ayat (1). 
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Akan tetapi pada kenyataanya sangat jarang WNA yang ingin 

memanfaatkan status hak pakai yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia, 

karena adanya keterbatasan waktu di dalam hak pakai, dan dalam memperoleh 

hak pakai mempunyai proses yang sangat panjang, rumit, serta di anggap 

merepotkan, memakan waktu yang panjang dan dapat mengeluarkan biaya yang 

cukup banyak atau relatif mahal dalam memperoleh status hak pakai. Apabila 

masa berlaku waktu hak pakai telah habis maka hak pakai itu harus atau dapat 

diperpanjang lagi, akan tetapi  memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama. 

Sedangkan WNA itu sendiri hanya ingin yang melakukan hal-hal yang mudah 

saja bagi WNA, dan yang terpenting bagi WNA adalah tidak mengeluarkan 

banyak biaya dan waktu yang singkat dalam memperoleh suatu hak atas tanah dan 

bangunan.  

Bagi pemerintah status hak pakai yang diberikan kepada WNA dianggap 

sudah sangat baik dan cukup bagi setiap WNA atau badan hukum asing yang 

ingin berinvestasi di Indonesia untuk memperoleh bisnis baru dan untuk 

mengembangkan usahanya yang sudah ada. Dengan status hak pakai yang 

diberikan pemerintah Indonesia kepada WNA, agar WNA tersebut tidak 

menyimpang dari tujuannya dalam berinvestasi di Indonesia dan dapat tetap 

berpartisipasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia tanpa merugikan hak 

bangsa Indonesia sendiri dan tidak melanggar dari asas nasionalitas dan 

kebangsaan yang dianut di dalam UUPA.  

Walaupun pemerintah Indonesia telah memberikan status hak pakai dan 

hak sewa dalam penguasaan tanah dan bangunan kepada WNA, akan tetapi masih 

saja WNA ingin memiliki atau memperoleh dengan status hak milik atas tanah 
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dan bangunan yang ada di Indonesia dalam penguasaannya. Karena dengan 

memiliki hak milik maka sangat mempermudah untuk menguasainya dan dapat 

memberikan kepastian hukum, karena mempunyai waktu kepemilikan yang tidak 

ada batas waktunya, dengan kata lain dapat memiliki untuk selamanya. Dan 

dengan status hak milik dianggap lebih menguntungkan karena tidak perlu 

memperpanjang status hak apabila waktunya telah habis.  

Hal inilah yang menyebabkan WNA ingin melakukan penyamaran 

dalam perbuatan hukum sebagai penyelundupan hukum. Hal ini juga 

mengabaikan asas itikad baik dan nasionalitas yang terkandung dalam UUPA. 

Berdasarkan asas nasionalitas yang terkandung di dalam UUPA, pada dasarnya 

membedakan kepemilikan hak atas tanah antara subjek hukum warga Negara 

Indonesia dan warga Negara Asing.6 Asas nasionalitas merupakan salah satu 

sikap dari bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di 

atas kepentingan yang lainnya. Maksudnya adalah, kedaulatan penuh atas bumi, 

air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di Negara ini sebagai buah dari 

kemerdekaan yang ditujukan semata-mata guna kesejahteraan rakyatnya.7   

UUPA selain mengatur tentang Hak Pakai yang dapat digunakan oleh 

WNA, UUPA juga mengatur Hak Sewa untuk WNA di Indonesia, seperti yang 

terdapat di dalam Pasal 44 UUPA yang menyatakan bahwa “ Seseorang atau suatu 

badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan 

tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada 

                                                           
6 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, Buku Ketiga, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2015), hlm. 261. 
7 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Property di Indonesia Termasuk 
Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing,(Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 13. 
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pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”. Dan menurut Pasal 45 UUPA yang 

dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga Negara Indonesia, orang asing 

yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia. Hak sewa untuk bangunan menurut Pasal 44 dan 45 

UUPA dikatakan bahwa hak sewa sebenarnya juga hak pakai, tetapi karena 

mempunyai sifat-sifat khusus, maka disebut tersendiri. Dalam pengertian hak 

sewa untuk bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanah yang disewa  oleh 

seorang/badan hukum itu dalam keadaan kosong untuk kemudian si penyewa 

mendirikan bangunan yang secara yuridis juga dimilikinya8. Maksudnya adalah  

objek yang disewakan oleh pemilik tanah  kepada si penyewa adalah tanahnya 

bukan bangunannya.  

Jadi yang terkadung dalam Pasal 44 dan 45 UUPA mengenai hak sewa 

untuk bangunan dan siapa subyek hak sewa dan bangunan. Masalah waktu hak 

sewa terdapat dalam perjanjian dari para pihak yang membuatnya suatu 

perjanjian. Maka sangat dimungkinkan sekali WNA yang mendapatkan hak sewa 

dapat membuat perjanjian dengan si pemilik tanah dan bangunan, dan perjanjian 

tersebut harus merujuk atau tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang 

berlaku di Indonesia. Mengenai perjanjian, negara mengaturnya dalam Pasal 1313 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) 

yang menjelaskan “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Perjanjian tersebut 

mengikat para pihak secara hukum, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban yang 
                                                           
8 Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,(Jakarta: 
Kompas, 2005), hlm. 172. 
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ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi 

penyelesaian sengketa dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan 

hukum. 9  

Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang bersangkutan harus 

memenuhi syarat sahnya sebuat perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 

KUHPerdata yaitu :  

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian 

(konsensus). 

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (capacity). 

3. Adanya suatu hal tertentu (objek). 

4. Adanya suatu sebab yang halal (causa halal).   

Maksud dari syarat kesatu dan kedua adalah merupakan syarat subjektif 

dari perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objek dari 

sebuah perjanjian. Setiap perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-

undang diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut 

tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh para pihak yang 

membuatnya.10 

Perjanjian sewa menyewa untuk lebih rincinya diatur di dalam Pasal 

1548 KUHPerdata, Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “ Sewa menyewa ialah 

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

                                                           
9 I ketut Artadi, I Dwa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum 
Perjanjian Ke Dalam Perancangan Perjanjian, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm. 
27. 
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: cet. III, Alumni, 2000), hlm. 
228. 
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memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama 

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak 

tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Menurut R. Subekti, 

disebutkannya “waktu tertentu” di dalam uraian pasal tersebut menimbulkan 

pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan waktu tertentu karena di dalam 

sewa menyewa tidak perlu disebutkan untuk beberapa lama barang itu disewanya, 

asalkan sudah disetujui harga sewanya untuk satu hari, satu bulan, atau satu 

tahun.11   

Apabila WNA tetap membeli, mengadakan penukaran, penghibahan 

menerima wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung 

atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada kewarganegaraan asing atau 

badan hukum asing, maka perbuatan yang mendasari terjadinya perpindahan hak 

milik tersebut menjadi batal karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara.12 

Disamping itu, apabila WNA memperoleh tanah yang dikuasai dengan hak milik 

akibat percampuran harta, maka hak milik tersebut wajib dilepaskan dalam jangka 

1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, 

hak milik tersebut menjadi hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah 

Negara.13  Mengenai hal ini secara garis besar diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 

UUPA dan lebih lebih rincinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 

tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan 

Hak Pakai (HP) atas tanah (selanjutnya disebut PP No. 40 tahun 1996). 

                                                           
11 R. Subekti, Hukum Perjanjian,(Jakarta: PT. Intermsa, 2010), hlm. 90. 
12 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1860, Ps. 
26 ayat (2). 
13 Ibid, Ps. 21 ayat (3). 
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Walaupun pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai peraturan 

penguasaan hak atas tanah di Indonesia untuk setiap WNA yang ingin 

berinvestasi di Indonesia atau ingin berbisnis di Indonesia, akan tetapi pada 

kenyataannya banyak sekali ditemui praktik yang illegal di Indonesia khususnya 

di provinsi Bali. Banyak sekali WNA yang ingin memiliki properti atau tanah di 

Indonesia dengan status Hak Milik karena dengan status hak milik yang diperoleh 

oleh setiap WNA akan banyak mendatangkan keuntungan bagi setiap WNA yang 

ingin berbisnis di Indonesi tanpa memperdulikan dampak negative yang diterima 

bagi negara Indonesia.  

Menurut seperti yang dikatakan oleh S. W Sumardjono dalam bukunya 

yang berjudul Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi 

mengatakan bahwa dalam praktiknya, banyak WNA memperoleh tanah dengan 

melakukan praktik penyelundupan hukum, yakni dengan cara pemindahan hak 

melalui sewa maupun dalam bentuk pemilikan hak atas tanah yang menggunakan 

“kedok” atas nama WNI.14 Oleh karena itu bentuk praktik yang dilakukan oleh 

setiap masyarakat atau pihak yang berkaitan adalah merupakan pinjam nama atau 

nominne. Sedangkan di dalam UUPA hanya mengatur atau memberikan Hak 

Pakai di atas tanah negara atau Hak Pakai di atas Hak Milik kepada setiap WNA.   

Nominee itu sendiri adalah suatu perjanjian pinjam nama antara WNI 

dan WNA dengan rasa saling percaya atau disebut juga Trustee Agreement, 

perjanjian tersebut dilakukan oleh WNA dengan WNI untuk menguasai tanah di 

Indonesia dengan memperoleh Hak Milik dengan cara WNA memberikan sumber 

                                                           
14 Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: 
Kompas, 2005), hlm. 85. 
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dana atau meminjamkan dana kepada WNI untuk membeli sebuah tanah di 

Indonesia. Tanah tersebut dibeli dengan menggunakan nama WNI, akan tetapi 

WNI dan WNA membuat perjanjian lain dengan memberikan hak kuasa penuh 

yang tidak dapat ditarik kembali oleh WNI atas tanah yang dibelinya terhadap 

WNA.  

Nominee tersebut adalah merupakan perjanjian induk antara WNI dan 

WNA untuk tanah yang dibeli oleh WNI, dengan diikuti oleh perjanjian lainnya 

dengan cara membuat akta sewa menyewa, akta membebankan hak tanggungan, 

yang mana apabila WNI tidak dapat melunasi hutangnya kepada WNA dalam 

membeli tanah tersebut, maka tanah tersebut menjadi milik WNA atau dengan 

kata lain WNA menjadi pemilik sah dari tanah tersebut, akta kuasa yaitu apabila 

pihak WNI tidak dapat melunasi hutangnya kepada WNA maka pihak WNA 

dapat mengelola secara penuh atau dapat melakukan tindakan hukum apa saja dan 

dapat memindahkan hak kepemilikannya menjadi milik WNA dan dapat menjual 

tanah atu properti yang di miliki WNI dan mendapatkan keuntungan dari hasil 

menjualnya. Hak Milik tidak dapat dialihkan dari WNI kepada WNA, apabila 

terjadi maka akan batal demi hukum.  

Dengan cara meminjam nama seseorang WNI, WNA dapat membeli dan 

membayar sebidang tanah hak milik dengan menggunakan nama WNI, kemudian 

didaftarkan ke atas nama WNI tersebut. Akan tetapi secara tidak langsung pemilik 

sebenarnya atas tanah itu adalah WNA yang membeli tanah tersebut. Untuk itu, 

WNA menjadi berhak untuk melakukan segala sesuatu terhadap tanah yang 

dibelinya tersebut, baik menjual ataupun menjaminkan serta segala hal dapat 
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dilakukan terhadap tanah tersebut.15 Dan untuk melindungi kepentingan dari 

orang asing tersebut dibuatlah berbagai macam dokumen pendukung, mulai dari 

pemberian pinjaman disertai dengan agunan berupa bidang tanah tersebut hingga 

pada berbagai macam perjanjian yang eksekusinya sering kali dipertanyakan 

efektifitasnya.16 

Dalam sistem agraria di negara Indonesia menganut asas kebangsaan 

yaitu hanya WNI yang dapat memiliki atau memperoleh tanah dengan status Hak 

Milik dan hanya WNI yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi, air dan 

ruang angkasa tanpa membedakan adanya perbedaan laki-laki dengan perempuan, 

dan tidak membedakan WNI asli maupun WNI keturunan, dan WNI yang telah 

disahkan dengan undang-undang. Asas kebangsaan terdapat dalam Pasal 1 ayat 

(1), (2) dan (3) UUPA, yang menyatakan :  

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 
Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia 
Tuha YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan 
merupakan kekayaan nasional.  

3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 
termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.  
 

Asas kebangsaan juga terdapat dalam Pasal 9 UUPA yang menentukan 

bahwa :  

1. Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang 
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas 
ketentuan Pasal 1 dan 2. 

                                                           
15 Ibid. 
16 Gunawan Widjaja, Nominee Shareholder(S) Dalam Perspektif UUPT Baru Dan UU Penanaman 
Modal Baru Serta Permasalahnnya Dalam Praktik, Jurnal Hukum Dan Pasar Modal Volume III, 
Edisi 4/2008, hlm. 42. 
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2. Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta 
mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.  

Dengan demikian di Indonesia telah mengatur bagaimana memperoleh 

hak atas suatu tanah, dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi WNI 

yang ingin memilki tanah, dan peraturan ini telah menutup celah atau cara bagi 

WNA atau badan hukum asing yang ingin menguasai hak atas tanah di Indonesia. 

Walaupun di Indonesia sudah mengatur perarturan yang sempurna untuk WNI 

dan WNA, tetapi ada saja WNI atau WNA yang tidak memperdulikan hukum 

yang ada di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dengan mencari celah 

bagaimana untuk menggagalkan produk hukum yang sudah dibuat atau telah 

diatur di Indonesia.  

Peneliti menyimpulkan dengan ini perjanjian nominee yang diperoleh 

dengan sewa menyewa dan membebankan hak tanggungan antara WNI dan WNA 

bukan merupakan suatu perbuatan hukum yang baik dilakukan karena dapat 

merugikan banyak pihak, oleh sebab itu perlu menyadari arti pentingnya 

kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN USAHA ANTARA WARGA 

NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING ATAS 

RUMAH SEWA (STUDI KASUS : PUTUSAN No. 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS)”. 
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I.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan paparan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

pokok permasalahan dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perjanjian sewa menyewa usaha rumah antara Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Asing ? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim perdata terhadap hak 

kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing yang menggunakan nama 

rekanan Warga Negara Indonesia ?  

 

I.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian tesis ini, yakni meliputi :  

1. Untuk mengetahui hukum dari kepemilikan properti oleh orang asing 

di Indonesia menurut hukum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepemilikan properti warga negara asing dan warga negara 

Indonesia menurut hakim pengadilan perdata. 

 

Manfaat Penelitian  

Penelitian ini berguna baik secara teoritis  maupun secara praktis. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :  

1. Secara Teoritis  
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang 

properti dan pertanahan.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti maupun bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis 

dan membuka wawasan bagi pembaca.  

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan informasi 

dan memperluas pengetahuan serta pemahaman masyarakat 

tentang kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia 

menurut hukum di Indonesia. 

c. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah dalam perumusan peraturan perundang-undangan 

selanjutnya khususnya mengenai jangka waktu sewa menyewa 

dan kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia menurut 

hukum di Indonesia. 

 

I.4. Sistematika Penulisan  

Sistematika tesis ini diuraikan dan disusun menjadi 5 (lima) bab yang 

masing-masing terdiri dari beberapa sub bab untuk mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I           :     PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, 

pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II          :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dasar hukum dan pengertian tentang teori 

Hukum Pertanahan di Indonesia, Hak Penguasaan Atas Tanah, 

Kepemilikan Hak Atas Tanah, Warga Negara Asing dan Warga 

Negara Indonesia, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual – 

Beli, Perjanjian Nominee.  

 

BAB III        :     METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan oleh penulis dalam membuat karya ilmiah 

penelitian hukum ini. Dalam penulisan ini penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu 

penulisan ini menggunakan sumber hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum 

yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti 

oleh penulis dalam membuat karya ilmiah. 

 

BAB IV        :     ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN USAHA ANTARA 

WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA 
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NEGARA ASING ATAS RUMAH SEWA (STUDI 

KASUS : PUTUSAN No. 328/Pdt. G/2013/PN. DPS) 

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memberikan 

jawaban dari pokok permasalahan mengenai perbuatan 

hukum dari para pihak yang terkait dan mengenai hukum 

pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Atas 

Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sertipikat 

sebagai alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, dan subyek 

yang dapat memiliki Hak Atas Tanah di Indonesia. Pada bab 

ini juga akan dibahas bagaimana timbulnya mengenai hak 

kepemilikan hak atas tanah dengan bukti kepemilikan 

sertipikat antara warga negara asing dengan warga negara 

Indonesia atas rumah sewa, dan bagaimana perlindungan 

hukum warga negara asing dari rekanan warga negara 

Indonesia. 

 

BAB V           :        PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir dari tesis ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran yang diajukan oleh penulis sebagai 

bahan masukan dan suatu usaha perbaikan atas permasalahan 

yang diteliti.    

 

 




