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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah atau lahan merupakan salah satu pemberian dari Tuhan Yang Maha 

Esa kepada umat manusia dan merupakan salah satu sumber daya utama untuk 

kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat sepanjang masa bertujuan untuk 

memberikan kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Sehubungan 

dengan keadilan, maka harus ada pihak yang mengatur agar terciptanya kepastian 

hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya, serta terselenggaranya 

perlindungan hukum bagi masyarakat luas.1 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri 

dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 

7,81 juta km2 yang terdiri dari luas daratan 1.922.570 km2,2 3,25 juta km2 lautan, 

dan 2,55  juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).3 Luas tanah atau daratan yang 

tersedia di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai 

luas tanah yang minim, namun luas tanah dari wilayah yang dimiliki oleh Indonesia 

sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya, hal ini 

dikarenakan jumlah dari luas wilayah tanah itu sendiri tidak dapat diperbaharui 

 
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. 
2 Badan Informasi Geospasial, “BIG Serahkan Peta NKRI kepada Kemenkokesra”, 
<http://www.big.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>, diakses 5 
Mei 2019. 
3 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar di 
Dunia”, <https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-
KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>, diakses pada tanggal 14 April 2019. 

http://www.big.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra
https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA
https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA
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dengan kata lain tidak dapat diperluas.Tidak sedikit problematika yang disebabkan 

oleh sengketa pertanahan di negeri ini. Bukan hanya karena tingginya kebutuhan, 

melainkan karena tanah adalah suatu harta tidak bergerak yang sangat berharga bagi 

semua individu. Indonesia memiliki tanah yang sangat luas, hal ini mengakibatkan 

masalah pertanahan menjadi hal yang mempunyai tingkat urgensi yang sangat 

tinggi pada dewasa ini, mulai dari kepentingan pribadi hingga kepentingan usaha 

massal. 

Dengan melihat kondisi masyarakat yang tengah menghadapi era globalisasi 

modern ini, tidak sedikit jika warga negara asing (WNA) tertarik memiliki  properti 

di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai potensi di bidang industri, 

pariwisata, agraria dan lain-lain. Melihat dari kondisi tersebut, menurut Aristoteles 

(382-322 SM) berpendapat bahwa manusia adalah makhluk zoon politicon yang 

selalu ingin bergaul dan berkumpul terhadap sesama manusia lainnya.4 Yang 

dimana dapat dikaitkan dengan pikiran yang diciptakan oleh Thomas Hobbes 

(1588-1670) manusia dipandang sebagai homo homini lupus yaitu naluri manusia 

itu bagaikan serigala untuk selalu ingin mempertahankan dirinya sendiri, bersaing, 

dan saling membinasakan sesamanya. Konflik dan pertikaian antar sesama akan 

muncul manakala manusia mengikuti nalurinya tersebut. Untuk menciptakan 

kehidupan yang aman dari konflik dan pertikaian tersebut, maka manusia harus 

 
4 Frans Magnis-suseno, Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles, (Jakarta: Kanisius, 2009), hlm. 
4. 
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mengikuti akal sehat yaitu melepaskan hak untuk bebas berbuat sekehendak sendiri 

dengan bersatu melalui perjanjian sosial yang diserahkan pada satu penguasa.5 

Pernyataan yang diciptakan oleh Thomas Hobbes, dapat dipahami bahwa 

setiap manusia mempunyai kepentingan yang ingin dicapai, meskipun hal tersebut 

dapat mengancam keadilan yang terikat pada diri manusia lainnya. Kondisi ini 

mengakibatkan manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi 

keinginannya mesikupun suatu cara tersebut harus melawan peraturan yang 

berlaku. Bermula dari bersosial, lalu antara manusia satu dengan manusia yang 

lainnya mulai mewujudkan suatu ikatan sosial, interaksi dan hubungan antar 

manusia yang lain. Seluruh tahapan yang dilakukan tersebutlah, maka seiring 

sejalannya waktu manusia mulai melewati kebiasaan-kebiasaan mengikuti zaman.  

Perkembangan teknologi yang saat ini mempengaruhi kehidupan 

masyarakat global adalah teknologi informasi berupa internet. Internet pada 

mulanya hanya di kembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan, 

terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat manusia. Saat ini, 

internet membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat tak lagi 

dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat 

rigid. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling 

sempurna. Dengan faktor-faktor pendukung yang ada, maka dari titik tertentu 

masyarakat lokal dapat berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat luar atau 

warga negara asing. 

 
5 Arjun Appadorai, The Substance of Politics, (London: Oxford University Press, 1968), hlm. 24. 
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Dewasa ini sengketa tanah yang sering kali terjadi adalah tanah yang 

digunakan untuk proyek pembangunan real estate, pariwisata, pertambangan, 

pembangunan jalan, bendungan, kawasan industri dan lain lain. Demikian pula 

sebagian besar dari sengketa tanah tersebut berkaitan dengan pertentangan hak dan 

kepentingan antara penduduk lokal dengan kekuatan-kekuatan dari pihak asing 

yang berusaha keras untuk melakukan kegiatan eksploitasi guna mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak sedikit perkara yang ditimbulkan dari 

kepentingan masyarakat lokal dan penggarap tanah dikorbankan atas nama 

kepentingan umum demi pembangunan, karena kurangnya pengetahuan dan 

pengakuan hukum terhadap tanah tertentu. Seiring dengan adanya arus 

perkembangan era globalisasi yang kian meluas, banyak warga negara asing yang 

datang dari berbagai negara maju untuk melakukan kegiatan investasi di negara 

Indonesia. Hal ini memberikan peluang kepada warga asing untuk mengembangkan 

usahanya di Indonesia.  

Perjanjian adalah hal yang wajar dilakukan oleh setiap subjek hukum di 

Indonesia. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian yang diciptakan oleh dua 

(2) atau lebih subjek hukum, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

kontrak nominaat dan innominaat. Perjanjian nominaat berarti kontrak yang 

tercipta karena hidup dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian 

jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: 6 

 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338. 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”  

Mariam Darus Badrulzaman mengartikan perjanjian inominaat (perjanjian tidak 

bernama) yaitu “perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi 

terdapat di masyarakat.” Hal ini adalah dasar kebebasan mengadakan perjanjian 

autonomi yang berlaku dalam perjanjian.7  

 Pada dasarnya, dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perjanjian lahir dari 

suatu bentuk kontrak yang diciptakan antara satu orang yang saling mengikatkan 

dirinya dalam perjanjian tersebut. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya suatu 

perjanjian yang diadakan oleh setiap individu dapat mendukung masyarakat dalam 

bidang ekonomi, sosial dan politik. Perjanjian dan perikatan itu merujuk pada dua 

hal yang berbeda, perikatan ialah suatu hal yang lebih bersifat abstrak, yang mana 

lebih menunjuk dalam hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua 

orang ataupun dua pihak atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, yang mana 

tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu suatu perjanjian. 

Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan melahirkan suatu hak dan 

kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat 

perjanjian tersebut.8  

 
7 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2004), hlm. 32. 
8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Edisi I Cetakan II, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2. 
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 Perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama merupakan salah satu 

perjanjian inominaat, yang berarti perjanjian nominee ini tercipta, tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat secara sengaja yang dimana perjanjian ini belum 

dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian nominee sering 

kali digunakan oleh warga negara asing (WNA) yang ingin mempunyai aset di 

negara Indonesia. Seperti contohnya penguasaan tanah di Indonesia oleh WNA, 

penguasaan tanah tersebut seolah-olah “diseludupi” dari perjanjian nominee. 

Perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian lain terkait dengan penguasaan hak 

milik atas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa secara tidak langsung 

melalui perjanjiann notariil, telah menjadi penyelundupan hukum.9 

Perjanjian nominee adalah suatu upaya untuk memberikan kemungkinan 

bagi warga negara asing memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh Undang- 

Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) selanjutnya disingkat UUPA 

adalah dengan jalan menggunakan kedok melakukan jual-beli atas nama warga 

negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak menyalahkan peraturan. 

Disamping itu, dibuatkan suatu perjanjian antara warga negara Indonesia dan warga 

negara asing dengan cara pemberian kuasa, yang memberikan hak yang tidak dapat 

ditarik kembali oleh pemberi kuasa (warga negara Indonesia) dan memberikan 

kewenangan bagi penerima kuasa (warga negara asing) untuk melakukan segala 

perbuatan hukum berkenaan dengan hak milik atas tanah. 10 

 
9 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, 
(Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 17. 
10 Ibid, hlm. 162. 
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Perjanjian pinjam nama yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia 

(WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) sangat marak dilakukan terutama di 

Provinsi Bali. Mengingat Bali memiliki daya ikat hingga manca negara karena 

keelokan wisata yang ditawarkan oleh provinsi tersebut. Hal ini mengakibatkan 

banyak wisatawan maupun pihak asing ingin memiliki properti berupa tanah, hotel, 

villa dan sejenisnya yang selanjutnya difungsikan baik untuk bisnis maupun 

kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 

landasan untuk permasalahan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang tertulis 

dalam Pasal 33 Ayat (3), menyebutkan: 

“Bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat.”11  

Dari ketentuan yang disebutkan oleh Pasal 33 Ayat (3) tersebut dapat dipahami 

bahwasannya seluruh lahan dan/atau tanah yang berada dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia “dikuasai” oleh negara, namun bukan berarti negara 

mempunyai “kepemilikan” terhadap lahan dan/atau tanah tersebut. Menarik dari 

segi pandang hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, bahwa warga negara 

yang bukan merupakan warga negara Indonesia tidak berhak mendapatkan hak 

milik atas tanah yang berada di atas wilayah Indonesia. Hal ini terkandung pada 

Pasal 21 Ayat (1)  UUPA tahun 1960 yang berbunyi: 12 

 
11 Ibid, hlm. 69. 
12 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 21 Ayat (1). 
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(1)  “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.” 

Dari pernyataan yang dituliskan pada Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas 

bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Akan tetapi 

perjanjian nominee ini bukan hal yang tabu bagi masyarakat untuk dilakukan. 

Dalam kenyataannya praktik penguasaan tanah oleh WNA tidak bisa dihindari, 

dikarenakan mobilitasnya dan jumlah mereka yang masuk ke negara Indonesia 

terus meningkat pada era globalisasi dewasa ini.13 Mengingat keluasan kewenangan 

yang terkandung dalam hak milik atas tanah, sementara WNA tidak diperbolehkan 

memilikinya, banyak cara ditempuh oleh WNA untuk dapat menguasai tanah 

dengan hak milik di Indonesia yaitu dengan melakukan perjanjian nominee dalam 

praktik jual-beli tanah antara WNI dengan WNA. Perjanjian nominee seringkali 

disamakan dengan perwakilan nama, hal ini didapat dari pemberian kuasa yang 

disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, orang asing tersebut 

meminjam nama dari WNI sebagai pemilik terdaftar pada sertifikat tanah. 

Kemudian yang biasanya terjadi adalah pihak dari WNI tersebut adalah pelaku yang 

menjalankan kegiatan usaha yang modalnya diberikan oleh pihak WNA. Dalam 

artian WNA memberikan uang (modal) untuk membeli sebidang tanah yang dimana 

penguasaannya jatuh kepada orang asing tersebut.  

Dengan status hak atas tanah tersebut jatuh kepada warga negara Indonesia, 

bukan berarti bahwasannya pihak WNI mendapatkan hak untuk menggunakan dan 

mengambil keuntungan dalam status kepemilikan tersebut, melainkan melihat dari 

 
13 Bachtiar Mustafa, Hukum Agraria dan Perspektif, (Bandung: Remaja Karya, 1985),  hlm. 11. 
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perjanjian, diketahui bahwa dalam perjanjian perikatan WNA yang mempunyai hak 

untuk menerima manfaat dari tanah tersebut. Dalam artian, dapat dipahami bahwa 

pihak WNA mendapatkan perlindungan hukum dari perjanjian nominee yang telah 

diciptakan oleh kedua belah pihak. Perjanjian nominee dalam praktek di bidang 

pertanahan adalah memberikan kemungkinan bagi WNA memiliki tanah yang 

dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria dengan jalan meminjam nama 

(nominee) WNI dalam melakukan jual-beli, sehingga secara yuridis formal tidak 

menyalahi peraturan.  

Perwujudan nominee ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak, yaitu antara WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa (nominee) yang 

diciptakan melalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnya bermaksud untuk 

memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum 

antara seseorang dengan tanahnya kepada WNA selaku penerima kuasa untuk 

bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang 

menurut hukum di Indonesia tidak dapat dimilikinya yaitu hak milik. Pemberian 

kuasa tersebut merupakan perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan 

(wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan. Perjanjian dengan menggunakan kuasa semacam 

itu, dengan menggunakan pihak warga negara Indonesia sebagai nominee 

merupakan penyelundupan hukum karena bila dilihat sepintas, perjanjian tersebut 

seolah-olah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena 

tidak dalam bentuk pemindahan hak secara langsung. Namun, bila isi dari 
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perjanjian tersebut diperiksa dengan seksama maka perjanjian tersebut secara tidak 

langsung dimaksudkan untuk memindahkan tanah hak milik kepada WNA. 

Konsep penguasaan tanah pada hakikatnya bersifat faktual yang 

mementingkan kenyataan pada suatu saat. Secara normatif, konsep penguasaan 

bersifat sementara dalam artian masih membutuhkan kembali adanya kepastian 

hukum lebih lanjut mengenai hubungan antara pihak yang menguasai dengan obyek 

yang dikuasai. Dengan demikian, masalah penguasaan tanah tidak dapat diabaikan 

sama sekali oleh hukum. Untuk sahnya tindakan penguasaan tanah oleh orang asing 

maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi 

tindakan penguasaan tanah bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penguasaan tanah oleh orang asing dan Badan Hukum Asing yang 

mempunyai perwakilan di Indonesia diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA. 

Pengaturan tentang hak atas tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia 

diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan 

Rumah Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 mengatur bahwa hak pakai bagi WNA 

dapat terjadi di atas tanah negara, tanah hak milik dan tanah hak pengelolaan. 

Misalnya dalam kentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 41 Tahun 1996 

mengatur bahwa, rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang 

asing adalah rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah hak 

pakai atas tanah negara yang dapat dikuasai berdasarkan perjanjian dengan 

pemegang hak atas tanah dan satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang 

tanah hak pakai atas tanah negara. PP Nomor 41 Tahun 1996 bermaksud 
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memberikan kepastian hukum bagi orang asing untuk kemungkinan pemilikan 

rumah tinggal atau hunian yang berkedudukan di Indonesia, namun dalam 

implementasinya belum dapat memberikan hukum yang jelas bagi warga negara 

asing terkait dengan investasi property di Indonesia, disamping juga munculnya 

penyelundupan-penyelundupan hukum pertanahan oleh orang asing yang belum 

dapat diatasi dikarenakan tidak adanya pengawasan serta tindak lanjut pemberian 

sanksi.14 

Menurut Pasal 26 Ayat (2) UUPA, hak milik kepada orang asing dilarang 

dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi batal demi hukum. Namun 

demikian, UUPA tidak menutup sama sekali kesempatan WNA dan badan hukum 

asing untuk mempunyai hak atas tanah di wilayah Indonesia. Menurut Boedi 

Harsono, hak-hak perseorangan yang diberi hak untuk memakai dalam arti 

menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat tertentu, berupa: 15 

a. Hak-hak atas tanah yang akan tetap berupa Hak Milik, HGU, HGB, dan 

Hak Pakai sebagai hak-hak atas tanah tertulis yang bersifat nasional serta hak-hak 

atas tanah lain dalam hukum adat setempat; 

b. Hak atas tanah wakaf, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 

1977 sebagai pelaksanaan dari Pasal 49 UUPA; 

 
14 Andina Damayanti Saputri, “Perjanjian Nominee dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara 
Asing yang Berkedudukan di Indonesia”, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol. II, No. 2 Juli-
Desember 2015. 
15 Op.cit., hlm. 27-8. 



 

12 
 

c. Hak Tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam 

hukum tanah nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996. 

Sekalipun Undang-Undang Pokok Agraria melarang warga negara asing 

untuk memiliki hak milik atas tanah, menurut A.P Parlindungan, UUPA belum 

menutup kesempatan warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah di negara 

Indonesia. Warga negara asing dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia, tetapi 

hanya hak terbatas yang diberikan oleh pihak yang berwenang, yakni sebatas status 

hak pakai, selain dari itu tidak dapat diperoleh kepada warga negara asing. Sehingga 

prinsip nasionalitas ini jelas kepentingan warga negara Indonesia diatas 

kepentingan warga negara asing baik dari segi ekonomi sosial, politis, ekonomi 

sampai di bidang keadilan sosial.16  

 Berdasarkan dari uraian diatas, untuk mengetahui, memahami, mengkaji 

dan juga meneliti permasalahan perjanjian nominee antara warga negara Indonesia 

(WNI) dengan warga negara asing (WNA) dalam permasalahan kedudukan hukum 

pemilik tanah terdaftar maka penulis berkenan untuk mengangkat permasalahan 

dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Analisa Yuridis Perlindungan Hukum 

Terhadap Status Kepemilikan Hak atas Tanah dari Perjanjian Pinjam Nama 

(Nominee) Di Tinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS)”. 

 

 
16 A.P. Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 
1993), hlm. 20. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap WNA selaku pemberi kuasa 

kepada WNI selaku penerima kuasa dari perjanjian pinjam nama (nominee) 

jual-beli tanah? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara Nomor 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan di analisa oleh penulis dalam hal perjanjian 

nominee dari kepemilikan tanah adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan 

oleh undang-undang yang berlaku di Indoensia mengenai perjanjian 

nominee, yang diciptakan oleh individu dalam halnya untuk melindungi 

kedua belah pihak di dalam ranah hukum; 

2. Untuk mengetahui bagaimana keputusan yang diberikan oleh hakim dari 

perjanjian pinjam nama yang dipraktekan dalam perkara 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS. 

 



 

14 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Ilmiah 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengharapkan dapat membantu 

dalam meluruskan pandangan perjanjian nominee dengan mengkaji dari hukum 

positif yang berlaku melihat dari substansi dan regulasi dari perjanjian yang timbul 

dari kebiasaan dari masyarakat terutama dalam bidang pengadaan perjanjian 

nominee. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Merunut dari manfaat ilmiah/teoritis yang sudah diuraikan diatas, penulis 

berharap agar penelitian ini  dapat digunakan sebagai data tambahan dalam upaya 

secara praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam menyempurnakan 

status kepemilikan tanah yang terjadi dalam perjanjian nominee. Sehingga 

kepastian hukum yang terjadi dalam perjanjian pinjam nama (nominee) dapat 

diluruskan dan juga dapat menciptakan suatu peraturan positif yang sah.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun kedalam 5 (lima) BAB, dimana setiap BAB 

mempunyai isi dan uraian masing-masing, tetapi antara BAB satu dengan BAB 

lainnya tetap mempunyai hubungan yang saling mendukung. Gambaran mengenai 

isi dari skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Pada BAB I ini memuat mengenai penjelasan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada BAB II ini memuat mengenai penjelasan secara mendalam mengenai 

pengertian perjanjian nominee secara umum,  pengertian perjanjian  

menurur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perbuatan 

melawan hukum, pengertian hak tanggungan, dan pengertian jual-beli 

tanah.  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Pada BAB III ini memuat mengenai jenis penelitian yang dipakai, jenis data 

yang diambil, teknik analisa data dan pendekatan penelitian. Dalam BAB 

ini, umumnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh 

penulis sesuai dengan topik yang dipilih dalam skripsi ini.  

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada BAB IV ini memuat tentang  hasil  dari  penelitian  serta  analisa  yang 

digunakan oleh penulis serta berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

BAB V memuat mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh 

penulis terkait dengan hasil penelitian yang telah di lakukan, dan juga saran 
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yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. 

  


