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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tanah pada dewasa ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok yang 

mendasar bagi kehidupan manusia, karena tanah dapat dijadikan sebagai 

lahan dalam pembuatan suatu rumah, perkantoran, dan bukan hanya itu 

saja tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan 

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

Kebutuhan akan tanah seiring waktu akan meningkat, namun berbanding 

terbalik dengan jumlah penduduk yang meningkat. 

Contohnya, Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan lebih 

dari 1,9 juta mil persegi tanah, yang menjadikannya negara terbesar ke-15. 

Indonesia memiliki populasi yang diperkirakan mencapai 269,54 juta pada 

tahun 2019, naik dari estimasi tahun 2015 sebesar 257 juta. Sekitar 56,7% 

populasi Indonesia tinggal di Jawa, pulau terpadat. Kepadatan penduduk 

di Indonesia saat ini mencapai 140,08 individu per kilometer persegi.1 

Berdasarkan dengan teori ekonomi baku bahwa permintaan (demand), 

terhadap suatu jenis barang sangat tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga barang antara lain:2 

                                                           
1 World Population Review, "Populasi Indonesia 2019", 

<http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/> diakses 17 Maret 2019 
2 Wahyu Hamidi, Analisis Pengaruh Migrasi Masuk terhadap Permintaan Rumah Sederhana 

di Kota Pekanbaru, Jurnal Ekonomi, Volume 22, (Universitas Riau: 2014), hal. 39 

http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/
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1. Pendapatan 

2. Selera dan Prefensi 

3. Harga barang-barang yang berkaitan (subtitusi dan 

komplementer) 

4. Perubahan dugaan tentang harga di masa depan 

5. Penduduk 

Berdasarkan faktor - faktor tersebut dapat membuat harga barang 

menjadi meningkat atau menurun. Keterbatasan/kelangkaan barang juga 

dapat mempengaruhi harga, apabila dikaitkan dengan faktor-faktor di atas 

bahwa apabila kelangkaan terjadi sedangkan jumlah penduduk terus 

meningkat maka akan terjadi kenaikan harga pada barang tersebut. 

Hal ini sama dengan tanah di Indonesia yang berdasarkan teori 

ekonomi baku di atas mengenai permintaan bahwa salah satu faktor akan 

membuat peningkatan harga setiap tahunnya karena tanah yang terbatas 

tersebut tidak sebanding dengan permintaan masyarakat yang terus 

meningkat dikarenakan pertumbuhan manusia yang setiap tahunnya juga 

mengalami kenaikan.  

Tanah pada saat ini merupakan wadah untuk berinvestasi yang 

menjanjikan, melihat harga tanah yang naik setiap tahun membuat setiap 

orang yang mampu akan membeli tanah guna melakukan investasi, hal ini 

tentunya membuat warga negara asing (selanjutnya disebut sebagai WNA) 

juga akan melakukan investasi dalam memiliki hak atas tanah tersebut. 
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Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan perekonomian 

yang berkembang, peranan negara berkembang dalam perekonomian 

dunia juga semakin terlihat. Harga konsumen di Asia dalam empat tahun 

terakhir relatif stabil dan meningkat rata – rata 5% di atas harga konsumen 

negara maju, kemudian volume perdagangan ekspor negara berkembang 

dalam menopang ekonomi dunia terus menguat, hal tersebut terlihat dari 

statistik yang menunjukan peranan negara berkembang, yang telah 

menembus porsi 31,05% pada tahun 2009, dari hanya 16,25% di tahun 

1992 lalu3. 

Tanah di Indonesia pada saat ini memang menjadi lahan untuk 

berinvestasi yang besar bagi setiap warga negara Indonesia (selanjutnya 

disebut sebagai WNI) dan tidak terkecuali juga WNA, akan tetapi 

pengaturan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok 

Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA) disebutkan bahwa dalam 

Pasal 21 ayat 1 dan 2. Jadi kepemilikan hak milik atas tanah hanya dapat 

diberikan kepada WNI dan badan hukum yang ditetapkan oleh 

pemerintah, selain itu tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik. Oleh 

karena peraturan tersebut, sebagian WNA yang berkepentingan berusaha 

untuk mencari celah dari peraturan di UUPA demi mendapatkan 

                                                           
3 Aditya Perdana Putra, Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang, Warta Ekonomi 

Edisi 03, Tanggal 7 – 10 Februari 2011, hal. 66 – 61 
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keuntungan dari pemanfaatan tanah, yang kemudian WNA tersebut 

mencari celah dengan cara melakukan perjanjian nominee (nominee 

agreement). 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, sistem ini 

memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengikatkan diri dalam perjanjian yang dapat mengatur apa saja, asalkan 

tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang4. 

Dalam Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan dua kelompok perjanjian, 

yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus 

disebut perjanjian bernama (nominaat contract) dan perjanjian yang dalam 

undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut 

perjanjian tidak bernama (inominnaat contract)5. 

Perjanjian nominee ini adalah salah satu bentuk dari perjanjian 

innominaat atau perjanjian tidak bernama, serta contoh lain dari perjanjian 

inominaat adalah perjanjian beli-sewa, perjanjian production sharing, 

joint venture, dan leasing6. 

Perjanjian nominee ini tidak diatur secara tegas dan khusus dalam 

KUHPerdata karena pengaturan mengenai perjanjian innominaat hanya 

diatur berdasarkan pasal 1339 yang menegaskan bahwa semua perjanjian 

                                                           
4 J.Satrio, Hukum Perjanjian, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 116 
5 Ibid, hal. 116 
6 Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), hlm. 1 
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baik mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu 

nama tertentu, harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam 

KUHPerdata. 

Perjanjian nominee ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara 

WNI dan WNA dengan cara meminjam nama dari seorang WNI untuk 

dijadikan sebuah syarat subyek agar hak milik atas tanah dapat berpindah 

ke WNI namun tetap dengan penguasaan dari WNA.  

Kasus perjanjian nominee ini terjadi cukup banyak pada daerah Pulau 

Dewata, Bali. Bali yang merupakan salah satu daerah wisata yang terkenal 

di berbagai negara dari sejak dahulu dan banyak mendapat kunjungan 

wisatawan asing. Keindahan alam dan beraneka budaya yang banyak, hal 

itu yang membuat Bali menjadi banyak WNA yang mencintai daerah ini 

sehingga berkeinginan menetap dengan cara membeli dan menguasai 

bidang tanah di daerah tersebut dengan hak milik. Namun keinginan 

tersebut tidak dapat serta merta terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya 

peraturan dalam UUPA yang melarang WNA memiliki sebidang tanah 

dengan hak milik atas tanah, yang menyebutkan bahwa seluruh wilayah 

Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia.7 

Dalam kasus-kasus perjanjian nominee yang ada sebagian besar 

beralasan karena kebutuhan ekonomi, mengingat bahwa perekonomian 

merupakan salah satu faktor yang penting bagi kehidupan, sehingga 

                                                           
7 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 29 - 30 
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perjanjian nominee terlaksana karena ada hubungan simbiosis mutualisme 

yang mana antara WNA dan WNI saling mendapatkan keuntungan 

ekonomi dari dilakukannya perjanjian ini.  

Salah satu contoh kasus perjanjian nominee yaitu, seorang WNA 

bernama Susan Eileen Mather (Penggugat) yang ingin memiliki hak milik 

atas tanah disuatu daerah di Bali dengan cara melakukan perjanjian pinjam 

nama (nominee agreement) dengan WNI bernama I Nyoman Sutapa 

(Tergugat 1), pada awalnya penggugat ingin membeli sebidang tanah di 

daerah Bali, namun karena pengaturan di Indonesia yang tidak 

memperbolehkan WNA memiliki tanah hak milik di Indonesia, jadi 

tergugat yang merupakan teman dari penggugat menawarkan diri untuk 

menggunakan namanya saja dalam pembelian sertifikat tanah tersebut, 

kemudian mereka membuat pernyataan bahwa seluruh uang pembelian 

atas tanah tersebut merupakan uang penggugat dan mengakui bahwa 

sepenuhnya kepemilikan atas tanah tersebut milik penggugat. Namun 

selang beberapa waktu tanah yang dibeli tersebut didirikan sebuah villa 

yang menjadi objek sengketa, Penggugat dan Tergugat 1 membuat sebuah 

perjanjian yang menegaskan tentang uang untuk membeli dan membangun 

objek sengketa berasal dari Penggugat, berserta mereka mengatur 

mengenai harga jual, pembagian keuntungan dan lainnnya. Hingga pada 

suatu saat Tergugat 1 menjual objek sengketa tersebut kepada Farhat Said 

(Tergugat 2) dihadapan notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. (Tergugat 3), 
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tanpa ada sepengetahuan dari Penggugat dan menjual villa tersebut 

dibawah harga pasar yang membuat Penggugat mengalami kerugian yang 

kemudian timbulah perkara ini yang sesuai dengan putusan Nomor 

82/Pdt.G/2013/PN.DPS. 

Pembahasan studi kasus yang berdasarkan uraian permasalahan diatas 

akan difokuskan kepada keberlakuannya perjanjian nominee, serta apakah 

perjanjian nominee yang dilakukan para pihak merupakan perjanjian yang 

sah dan mengikat, oleh karena itu peneliti mengambil judul skripsi. 

"Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Nominee (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan No. 82/Pdt.G/2013/PN.DPS)". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian nominee (nominee agreement) 

berdasarkan KUH Perdata? 

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa berdasarkan kasus 

No.82/Pdt.G/2013/PN.DPS yang mengandung unsur perjanjian 

nominee (nominee agreement)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian nominee (nominee 

agreement) berdasarkan sudut pandang Kitab Undang - Undang 

Hukum Perdata. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa 

yang mengandung unsur perjanjian nominee (nominee agreement) 

berdasarkan kasus No.82/Pdt.G/2013/PN.DPS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari di buat nya penelitian ini yang mencakup 

manfaat teoritis dan manfaat praktik, yakni: 

1. Secara teoritis diharapkan dari dibuatnya penelitian ini, dapat 

memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas 

terhadap perjanjian nominee (nominee agreement) di Indonesia. 

Selain itu juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya hukum perdata di bidang perjanjian. 

2. Secara praktik diharapkan dari dibuatnya penelitian ini, dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang belum 

mengetahui tentang adanya perjanjian nominee (nominee 

agreement) yang terdapat di Indonesia, selain itu juga hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi awal untuk memberikan 
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pemahaman mengenai perjanjian yang benar, sesuai dengan Pasal 

1320 mengenai syarat sah perjanjian nominee. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari penelitian 

ini, maka peneliti menyusunnya ke dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kerangka teori dan konsep tentang perjanjian 

membahas tentang dasar-dasar beserta asas-asas dari perjanjian, 

syarat sah perjanjian, perjanjian nominee, bentuk-bentuk perjanjian, 

dan lain-lain. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi 

landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan 

jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan kasus posisi dari studi kasus yang akan diuraikan 

dan akan membahas dua pokok permasalahan yang akan di jawab 

yaitu keabsahan perjanjian nominee (nominee agreement) 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menjawab 

proses penyelesaian dari kasus No.82/Pdt.G/2013/PN.DPS yang 

memiliki unsur perjanjian nominee. 

BAB V PENUTUP 

Isi dari bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, peneliti juga akan memberi saran 

yang relevan dalam pokok permasalahanya. 
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