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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1! Latar Belakang 

Pelaku usaha sebagai pelaku ekonomi mencari banyak jalan untuk dapat 

melakukan ekspansi atau perluasan usaha untuk dapat mengembangkan usahanya lebih 

jauh lagi. Pengembangan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

ialah dengan melakukan penanaman modal atau investasi di berbagai cabang usaha 

lain, baik dalam skala nasional maupun internasional.  

Di Indonesia sendiri, penanaman modal terbuka untuk penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing, tergantung pada bidang usahanya. Berdasarkan 

World Investment Report 2018 yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on 

Trade and Development (“UNCTAD”), Indonesia merupakan merupakan negara 

berkembang di Asia Tenggara dengan kenaikan penerimaan investasi asing sebesar dua 

puluh tiga milyar Dollar ($23 milyar) di tahun 2018.1 Kenaikan penerimaan investasi 

ini jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan investasi asing di Indonesia pada tahun 

2016 senilai empat milyar Dollar ($4 milyar).2  Tingginya tingkat investasi asing, 

terutama di negara berkembang seperti Indonesia, menyebabkan dibutuhkannya 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 World Investment Report 2018, dikeluarkan oleh UNCTAD, hlm. 47. 
2 Ibid. 
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regulasi yang transparan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku 

ekonomi dalam bidang investasi.  

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya, baik dilihat dari 

segi sumber daya alam, industri kreatif, maupun invensi teknologi dapat menjadi daya 

tarik bagi penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di satu 

sisi, ini merupakan hal yang baik karena manfaat-manfaat penanaman modal asing di 

Indonesia sebagaimana telah dipaparkan secara singkat di atas dapat lebih cepat 

terealisasi. Namun kendati begitu, pemerintah juga harus dapat mengontrol dan 

mengawasi jumlah investasi asing untuk menjamin kesempatan bagi penanam modal 

dalam negeri. 

Penanaman modal di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 

UUPM, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 

asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan 

landasan pengertian tersebut, maka kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun oleh penanam modal asing. Hal 

ini membuat perekonomian Indonesia dapat berkembang tidak hanya oleh pihak dalam 

negeri saja, namun pihak asing pun diberikan kesempatan untuk berkecimpung dalam 

kegiatan perekonomian Indonesia. 
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Dilihat dari berbagai kepustakaan ilmu hukum ditemui istilah penanaman 

modal secara langsung dan tidak langsung.3 Kedua terminologi tersebut muncul di 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri,4 di mana garis pembeda antara kedua undang-undang penanaman modal 

tersebut ialah dari mana sumber dana investasi tersebut berasal.  

Kesempatan untuk menanamkan modal oleh penanam modal asing di Indonesia 

pun didasari oleh beberapa manfaat yang dapat dibawa dari adanya penanaman modal 

asing. Beberapa manfaat tersebut yakni bertambahnya modal segar atau modal baru, 

memperluas lapangan pekerjaan, kemajuan di bidang teknologi dari negara asal, dan 

lain sebagainya.5 Maka dari itu, pada dasarnya penanaman modal asing dapat 

membawa pengaruh yang baik bagi negeri ini selama penanaman modal dilakukan 

sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Dengan adanya kesempatan yang dibuka oleh negara pun maka perlu adanya 

pagar-pagar pembatasan dan regulasi bagi penanam modal asing dalam melakukan 

penanaman modalnya. Pagar pembatas dan regulasi tersebut telah dituangkan ke dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sentosa Sembiring. Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), hal. 69. 
4 Ibid. Kedua Undang-Undang ini tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) (lihat Pasal 38). 
5 Salim HS dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm. 39. 
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1.! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, 

2.! Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,  

3.! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal, 

4.! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

5.! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha, 

6.! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, 

7.! dan seterusnya. 

Pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(“BKPM”), yaitu suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk 

melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.6 Sebagai lembaga setingkat 

kementerian yang melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, BKPM 

memiliki andil yang sangat penting dalam memastikan peningkatan investasi di 

Indonesia serta kualitas dari investasi. Dengan didirikannya BKPM menjadi upaya 

pemerintah untuk dapat terus menarik investor yang dapat memberikan dampak positif 

bagi perekonomian negara, serta sebagai pengawas dalam kegiatan penanaman modal 

di Indonesia. 

Selain peranan BKPM untuk menjaga atmosfer kegiatan penanaman modal, 

pemerintah juga terus kiat dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dalam 

kesempatan berinvestasi. Oleh karenanya, diundangkanlah Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 

dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 

(“Perpres DNI”) yang memagari jumlah persentase nilai investasi oleh penanam 

modal asing di dalam setiap bidang usaha. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan 

perlindungan nasional dan kesempatan yang sama bagi penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing dalam mengalokasikan dana investasinya. 

Sebagaimana tercantum di dalam lampiran Perpres DNI, terdapat bidang usaha 

tertentu yang dibatasi jumlah investasi asingnya, atau bahkan sama sekali dilarang 

adanya investasi asing di bidang usaha tertentu tersebut. Terdapatnya batasan-batasan 

sebagaimana tertera di dalam Perpres DNI dapat menyebabkan pencarian jalan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 “Profil Tentang BKPM” https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga diakses 

pada 16 November 2018. 



 6 

alternatif oleh pelaku usaha dengan membuat suatu bentuk perjanjian nominee 

(nominee agreement).7 

Di dalam UUPM pada Pasal 33 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa: 

“(1)  Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang 
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas 
dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang 
menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas 
untuk dan atas nama orang lain. 

(2)    Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal 
asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu 
dinyatakan batal demi hukum.” 

 
Penanaman modal seperti pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) di atas dikenal juga 

dengan istilah perjanjian nominee. Pasal tersebut  menegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan perjanjian nominee ialah adanya suatu kepemilikan perseroan yang secara 

normatif milik seseorang, namun secara materi atau substansi pemilik perseroan 

tersebut adalah orang lain.8   

Sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM, bahwa penanaman 

modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan 

berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perseroan terbatas sendiri, 

menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Joko Prabowo. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Saham 

Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1269/Pid.B/2013/PN Mdn 
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014).” Tesis Magister Kenotariatan Universitas 
Sumatera Utara, 2017, hlm. 6. 

8 David Kairupan. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 
2013), hlm. 91. 
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Terbatas (“UUPT”), didirikan oleh minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik Warga 

Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.9 

Uni Emirat Arab (“UEA”) merupakan salah satu negara di mana isu perjanjian 

nominee merupakan permasalahan yang terus diperbincangkan. Pasalnya di dalam 

Federal Law No. 8 of 1984 sebagaimana diubah dengan Federal Law No. 2 of 2015 

tentang Hukum Perusahaan, diatur bahwa untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, 

kepemilikan saham minimal oleh warga negara UEA adalah 51% (lima puluh satu 

persen) dan oleh warga negara asing sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen).10 

Regulasi yang ketat ini menjadi batasan untuk investor asing, yang oleh karenanya di 

UEA sendiri terdapat banyak kasus terkait dengan perjanjian nominee. 

Konsep kepemilikan saham pada perjanjian nominee dipecah menjadi 

kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau disebut dengan legal owner dan 

kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda yang disebut dengan 

beneficial owner.11  Dalam praktiknya, pihak nominee yakni legal owner hanyalah 

sebagai pemilik terdaftar dari sejumlah saham dalam suatu perseroan terbatas, 

sedangkan manfaat dari saham itu sendiri dinikmati oleh beneficial owner.12 Menurut 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT. 
10“Nominee Shareholder Agreement and Anti-fronting Regulations in the UAE” oleh Bonnard 

Lawson pada 20 Juni 2016 https://www.bonnard-lawson.com/nominee-shareholder-agreement-anti-
fronting-regulations-uae/ diakses pada 25 Maret 2019. 

11Gunawan Widjaja. Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di Luar Pasal Modal Ed. 18. 
Jakarta: Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, 2013, hlm. 7. 

12 Lucky Suryo Wicaksono. “Kepastian Hukum Nominee Arrangement Kepemilikan Saham 
Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hlm. 44. 
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Black’s Law Dictionary,13 yang dimaksud dengan nominee adalah, “a party who holds 

bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the 

benefits of others.” 

Definisi nominee sebagaimana tertera di dalam Black’s Law Dictionary 

mengindikasikan adanya nominee sebagai pihak yang terdaftar secara hukum dan 

beneficiary sebagai pihak yang mendapatkan manfaat. Dari definisi-definisi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan seorang nominee ialah 

seseorang atau pihak yang memegang hak hukum atas dana yang sebenarnya adalah 

untuk dan milik orang lain, di mana manfaat atas penerimaan dan penyaluran dana 

tersebut adalah untuk kemanfaatan orang lain (beneficiary).  

Larangan atas perjanjian nominee sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 33 

ayat (2) UUPM apabila dilakukan akan berujung dengan akibat hukum yakni perjanjian 

tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, praktik nominee di Indonesia 

tidak hanya berbasis pada perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa 

kepemilikan saham dalam suatu perseroan adalah untuk dan atas nama orang lain 

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUPM saja, melainkan melalui dibuatnya 

dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat menyembunyikan terjadinya praktik 

nominee agreement.14  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Bryan A. Garner et al. Black’s Law Dictionary, Edisi ke-10. (Minnesota: Thomson Reuters, 

2014), hlm. 1211. 
14 David Kairupan, op. cit., hlm. 91. 
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Praktik nominee biasanya dilakukan berdasarkan dokumen dan perjanjian yang 

dikenal di dalam pranata hukum Indonesia, seperti perjanjian kuasa, perjanjian gadai 

saham, perjanjian cessi, dan surat kuasa.15 Maka dari itu, pada praktiknya transaksi ini 

tidak disebut sebagai perjanjian nominee atau nominee agreement, melainkan 

melakukan nominee arrangement.16 Perjanjian-perjanjian dapat terjadi karena 

Indonesia menganut sistem perjanjian yang terbuka dan didukung dengan adanya asas 

kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (“KUHPerdata”). 

Iklim investasi yang kondusif adalah salah satu cara untuk dapat meningkatkan 

penanaman modal asing di Indonesia. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 

tersebut dapat terhambat apabila nilai fundamental dari adanya hukum, yakni 

pelaksanaan hukum (law enforcement), tidak berjalan dengan baik.17 Adanya berbagai 

macam perjanjian yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang melakukan praktik 

nominee untuk dapat melakukan transaksi tersebut sebagaimana telah dilarang di dalam 

Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum. 

Hal ini dikarenakan banyak dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat 

tidak serta merta bertuliskan “nominee agreement” atau perjanjian nominee. 

Tafsiran terhadap Pasal 33 ayat (1) dan (2) dapat dimanfaatkan oleh pihak-

pihak tidak bertanggung jawab karena pembatasan terhadap apa yang disebut dengan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ibid, hlm. 92. 
16 Ibid. 
17 Ibid, hlm. 3.  
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nominee arrangement. Hal ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan praktik 

nominee yang hanya dapat dibuktikan apabila praktik ini dituangkan ke dalam sebuah 

perjanjian nominee.  

Penyelundupan hukum terhadap praktik nominee dapat saja dilakukan karena 

pada dasarnya hukum perikatan bersifat terbuka,18 sehingga pihak yang terlibat di 

dalam praktik nominee dapat menuangkan transaksi nominee ke dalam perjanjian yang 

tidak terlihat sebagai perjanjian nominee.  

Banyaknya opsi perjanjian yang dapat dibuat untuk menyembunyikan adanya 

praktik nominee dapat mempertanyakan bagaimana pandangan peraturan perundang-

undangan di Indonesia mengenai praktik nominee. Di dalam tulisan ini penulis akan 

lebih dalam menguak bagaimana praktik nominee arrangement telah mencederai 

pranata hukum di Indonesia, yang ditinjau dari KUHPerdara, UUPM , dan UUPT. 

1.2! Rumusan Masalah 

1.! Bagaimana model perjanjian pada nominee arrangement dan pandangan 

KUHPerdata, UUPM, dan UUPT terhadap praktik ini? 

2.! Bagaimana risiko yang dapat timbul dari adanya praktik nominee arrangement? 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18! Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: 

Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 84.!
! !
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1.3! Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah: 

1.! Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pandangan pranata hukum 

Indonesia terhadap praktik nominee arrangement ditinjau dari KUHPerdata, 

UUPM, dan UUPT. 

2.! Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja risiko yang dapat terjadi dengan 

adanya praktik nominee arrangement dan sejauh apa penegakan hukum terhadap 

praktik ini. 

1.4! Manfaat Penelitian 

1.! Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

memperkaya wawasan mengenai pandangan pranata hukum Indonesia khususnya 

KUHPerdata, UUPM, dan UUPT terhadap praktik nominee arrangement. 

2.! Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran 

terhadap larangan praktik nominee arrangement dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan agar dapat membantu pihak lain dalam 

penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa. 

1.5! Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas bab demi 

bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis 

melakukan penelitian dan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan penulis, yang meliputi 

Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Pendekatan Penelitian, Teknik 

Pengambilan Kesimpulan, serta Hambatan dan Penanggulangan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menjawab rumusan permasalahan secara mendalam dalam sebagai 

hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang diuraikan pada Bab II ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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