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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang  terbentang dari Sabang 

sampai Merauke, berdasarkan keadaan Geografi Indonesia pada Tahun 

2017 menurut Badan Pusat Statistik  luas wilayah Indonesia 1.916.862,20 

km2 1. Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-

batas: Utara - Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, 

Palau, dan Laut Cina Selatan; Selatan - Negara Australia, Timor Leste, dan 

Samudera Hindia; Barat - Samudera Hindia; Timur - Negara Papua Nugini 

dan Samudera Pasifik. Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar 

yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Pulau-pulau tersebut 

digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara 

Indonesia dengan negara lain. 

Wilayah Indonesia dikatakan sangat luas bila dibandingkan dengan 

negara- negara yang berada di Asia Tenggara lainnya, dikarenakan 

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat terlihat dari luas wilayah 

Indonesia. 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki daratan, perairan dan 

kawasan hutan yang luas, berdasarkan pusat badan statistik jumlahnya 

seluas 125.921.113,73 km2, dengan ini dapat dikatakan Indonesia memiliki 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia, (Jakarta: 

CV.Dharmaputra, 2019), hlm 3 
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keindahan alam yang patut dijaga oleh warga negara Indonesia, tidak 

hanya memanfaatkan dengan melakukan pelestarian dan perlindungan 

yang biasa dikenal sebagai konservatif. 

Secara jelas Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan 

luas daratannya. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia dikenal dengan 

sebutan negara maritim, yaitu negara yang mempunyai banyak perairan. 

Indonesia merupakan negara yang bergabung pada organisasi 

internasional dengan adanya peningkatan interaksi masyarakat dunia, 

ketika masyarakat di bebagai belahan dunia saling terhubung memberkan 

kontribusi atas terciptanya situasi saling ketergantungan antar bangsa, 

yang mana dikenal adanya pengaruh globalisasi. 

Pengertian globalisasi terkait dengan perekonomian secara 

menyeluruh terjadi karena keterbukaan suatu negara terhadap pengaruh 

negara-negara lain. Dalam bidang perekonomian keterbukaan diartikan 

sebagai membuka diri terhadap arus modal, barang, jasa, dan usaha dari 

negara-negara lain. Globalisasi ekonomi terjadi sejak perdagangan lintas 

batas negara yang berkembang mulai dari untuk memenuhi kebutuhan 

barang dari suatu negara dan diperoleh dari negara lain, hingga 

berkembang sebagai manifestasi pembangunan kapitalisme sistem 

ekonomi internasional.2 

Proses perubahan secara simultan diikuti oleh pembentukan dan 

perubahan kebijakan, regulasi berikut kelembagaan, dan mekanisme 

implementasi yang mengakomodasi perkembangan perekonomian 

                                                             
2 Kusumaningtuti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 223 
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dimaksud. Besarnya arus pengaruh ekonomi terhadap perubahan dan 

pembentukan hukum di Indonesia telah secara alami membentuk hukum 

ekonomi tersendiri. Bidang ini kemudian masuk di Indonesia sejak 

pertumbuhan ekonomi menjadi upaya pembangunan nasional. Sebagian 

besar hukum di bidang ekonomi peninggalan kolonial Belanda berangsur-

angsur digantikan oleh hukum baru. Penahapan perubahan hukum tersebut 

semakin intensif pada akhir tahun 1980-an ketika dunia memasuki abad 

globalisasi, dan bahkan lebih insentif lagi ketika Indonesia terkena krisis 

1997.3 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan 

Hukum, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat 

dan kenegaraan berlandaskan dengan hukum. Sehingga terjadilah suatu 

hubungan hukum baik hubungan negara yang satu dengan negara yang 

lain, ngara dengan masyarakat atau orang, maupun hubungan antara 

masyarakat atau orang yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat 

menimbulkan keadilan.  

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat pada Pasal 

33 ayat (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Dengan ini jelas bahwa Pemerintah harus mengatur aspek yang 

berkaitan dalam bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya 

dengan membuat aturan-aturan hukum sehingga adanya rasa kepastian 

                                                             
3Ibid, hal. 220 
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hukum terhadap agraria yang dimiliki atau mungkin akan dimiliki 

seseorang atau badan hukum dengan dikaitkan pada perkembangan zaman. 

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

diberikan kepada umat manusia, merupakan ciptaan yang menjadi sumber 

utama bagi kelangsungan hidup manusia dan penghidupan bangsa 

sepanjang masa guna mencapai sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat 

yang terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan 

atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan 

dengan itu penyediaan, peruntukkan, penguasaan, penggunaan dan 

pemeliharaannya perlu diatur agar terjaminnya kepastian hukum dalam 

penguasaan dan pemanfaatannya sekaligus perlindungan hukum bagi 

masyarakat, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan 

kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan 

yang berkelanjutan4.  

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah 

satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang 

mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam 

memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan 

meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya 

dengan dunia Internasional.5 

Dalam Hukum sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai 

suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Tanah 

                                                             
4 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, cetakan 3 (Jakarta:Universitas 

Trisakti), 2007, hlm 3 
5Ibid 
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diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau  dimanfaatkan.  

Diberikannya  dan  dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 

bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai 

permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak pasti 

diperlukan juga sebagai penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada 

dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu hak-

hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk 

mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, 

yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan 

air serta ruang yang ada diatasnya.6 

Pengadaan dan penyediaan tanah adalah sebagai kepentingan/hierarki 

hak-hak atas tanah di Indonesia yang sebagaimana dalam hukum tanah 

nasional telah diatur, bahwa hak pengguasaan atas tanah sebagai objek 

hukum tanah nasional meliputi:7 

1. Hak Bangsa Indonesia; 

Hak Bangsa Indonesia mengandung 2 unsur yaitu: a. Unsur 

kepunyaan bersama yang bersifat perdata tetapi bukan hak 

kepemilikan dalam arti yuridis, tanah bersama dari seluruh rakyat 

Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia sebagaimana 

dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA dalam pernyataan ini menunjukan sifat 

                                                             
6Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008),  Jilid 1, hlm 18. 
7 Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah, (Surabaya: Laksbang 

Justitia, 2015), hlm. 7-8. 
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publik yang komunalistik dari konsepsi hukum tanah nasional; b. 

Unsur kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur dan 

memimpin penggunaan tanah yang dipunyai bersama tersebut. 

2. Hak menguasai tanah dari negara; 

Bersumber pada Hak Bangsa dan beraspek hukum publik semata. 

Pelaksanaan sebagai kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pihak 

lain dalam bentuk Hak Pengelolaan.8 

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat; 

Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hubungan hukum 

masyarakat hukum adat dengan bumi, air dan kekayaan alam dimana 

masyarakat hukum adat tersebut berada. Menurut Pasal 3 UUPA 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

yang lebih tinggi”. 

4. Hak perseorangan, meliputi; 

a. Hak-hak atas tanah; 

b. Wakaf tanah hak milik; 

                                                             
8 Boedi Harsono, Op Cit, hlm 208 
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c. Hak jaminan atas tanag ( Hak tanggungan) 

d. Hak milik atas satuan rumah susun 

Dalam memiliki suatu benda yang dalam konteks ini adalah  benda 

tetap berupa tanah maupun bangunan harus didasarkan dengan suatu 

perikatan, dimana perikatan itu timbul dari perjanjian maupun aturan 

hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bahwa dalam Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata,  menyatakan bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dikenal sebagai asas pacta sunt servanda, Dalam hal ini 

dapat diartikan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan 

terhadap suatu hak atas tanah harus sesuai dengan hukum positif Indonesia 

atau hukum yang sedang berlaku dan   wajib mentaati dan melaksanakan 

perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.  

Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian 

itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum itu mempunyai sifat memaksa 

dan harus dipatuhi jika tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi. 

Hubungan hukum antara orang baik warga negara Indonesia  (WNI)  

maupun warga negara asing (WNA) serta perbuatan hukum mengenai 

tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960  
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tentang  peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 

Dalam suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan 

atas suatu hak yang berkaitan kekayaan alam termuat dalam UUPA 

Seluruh bumi, air dan ruang 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. Bumi dalam hal ini adalah 

tanah. Mengenai hak-hak atas tanah juga dimuat dalam UUPA yang 

termuat dalam  pasal 16 pada poin a sampai e yaitu:  

a. hak milik,  

b. hak guna usaha 

c. hak guna bangunan, 

d. hak pakai, 

e. hak sewa,  

Pengertian- pengertian hak atas tanah sebagaimana yang ditulis diatas 

dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yaitu : 

a.  Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah. 

b.  Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai, HGU digunakan untuk kegiatan usaha pertanian dalam arti 

luas. HGU diberikan jangka waktu 25 tahun, untuk perusahaan yang 

memerlukan jangka waktu yang lama dapat di berikan HGU 35 tahun 

dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. 
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c.  Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dalam 

jangka waktu 20 tahun. 

d.  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 Undang-undang ini. 

e.  Hak sewa atas tanah, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai 

hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik 

orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada 

pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 

Mengenai kepemilikan hak pada sebidang tanah dapat dimiliki oleh 

subjek hukum baik itu Negara, badan usaha maupun orang dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia, dalam hal subjek hukum yang ingin memiliki hak tersebut, 

dengan adanya suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan sehingga 

terjadilah hubungan hukum. 
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Oleh orang dan badan-badan hukum asing masih tetap perlu dibatasi 

untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional, 

dengan hak-hak yang terbatas jangka waktunya. 

Badan-badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun asing dan 

orang-orang asing hanya diperbolehkan menguasai dan menggunakan 

tanah, jika  hal itu secara tegas dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 30, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45, dan Pasal 55 UUPA, yang diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas tanah. Pasal 9 ayat 

(1) UUPA menentukan  bahwa  hanya  warga negara Indonesia (WNI) 

yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang 

angkasa; dengan perkataan  lain,  hanya  WNI  saja yang dapat mempunyai 

Hak Milik. Sedangkan bagi warga negara asing (WNA) yang 

berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai.  

Ketentuan tentang persyaratan subyek hak, khususnya terhadap WNA, 

disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya dimuat dalam Pasal 26 

ayat (2) UUPA. Pelanggaran terhadap ketentuan itu berakibat bahwa 

peralihan Hak Milik kepada WNA adalah batal demi hukum dan hak atas 

tanahnya  jatuh  kepada  negara. 

Berkenaan dengan kepemilikan berupa Sertipikat  Hak  Milik  Satuan 

Rumah Susun (SHM Sarusun) bagi Warga Negara Asing (WNA), Undang-

undang No. 16 tahun 1985 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi semenjak 
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diundangkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun,  pada  tanggal 10 November 2011, menegakkan prinsip yang sama, 

yakni bahwa kepemilikan sarusun oleh WNA itu harus berada diatas Hak 

Pakai diatas tanah Negara atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Hal ini 

disebabkan karena dalam konsep kepemilikan rumah  susun  terdapat 

kepemilikan secara individual dan terpisah, yakni terhadap kepemilikan 

sarusun itu sendiri, namun sekaligus juga  mengandung  kepemilikan  

bersama secara proporsional dan tidak terpisahkan terhadap Tanah-

Bersama, Benda- Bersama, dan Bagian-Bersama. 

Bagi orang asing dan badan-badan hukum asing untuk dapat 

menguasai tanah seperti kepada para warga negara Indonesia dan badan-

badan hukum Indonesia tidak akan sepenuhnya dapat dibenarkan, karena 

selain akan bertentangan dengan asas kebangsaan Hukum Tanah  

Nasional, juga akan mempersulit dalam memberikan perlindungan bagi 

kepentingan nasional, yang pada kenyataannya sekarang ini dan waktu 

yang  akan  datang,  masih  belum  cukup  kuat  dalam  menghadapi  

kekuatan  asing. 

Properti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta berupa 

tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; 

tanah milik dan bangunan.9 

Pada zaman sekarang ini pembangunan bidang properti semakin 

meningkat. Sehingga pembangunan di sektor perekonomian juga 

                                                             
9 Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1179 
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mengalami perubahan yang luar biasa. Dampak hal ini dapat terlihat 

dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita negara, sehingga 

secara tidak langsung sangat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka kebutuhan 

masyarakat akan semakin beraneka ragam sehingga membuka peluang 

bisnis bagi para produsen baik dalam negeri maupun luar negeri yang 

menanamkan modalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Peningkatan ini tidak hanya dari segi produk saja akan tetapi dari segi 

kuantitas produknya juga mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan harga properti komersial melambat pada triwulan IV-

2019. Hal tersebut sebagaimana tercermin dari Indeks Harga Properti 

Komersial yang tercatat tumbuh 0,32% (yoy) pada triwulan IV-2019, 

melambat dari 1,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pasokan Sejalan 

dengan masih terbatasnya pertumbuhan harga properti komersial, pasokan 

properti komersial mengalami perlambatan. Indeks Pasokan Properti 

Komersial triwulan IV-2019 tercatat melambat cukup signifikan dari 

3,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 0,04% (yoy). Permintaan 

Pertumbuhan permintaan properti komersial juga terindikasi mengalami 

perlambatan. Pada triwulan IV-2019, Indeks Permintaan Properti 

Komersial tumbuh 0,52% (yoy), lebih rendah dari 0,89% (yoy) pada 

triwulan sebelumnya.10  

                                                             
10Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-

komersial/Pages/PPKom_Tw4_2019.aspx, diakses pada tanggal 3 Maret 2020 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-komersial/Pages/PPKom_Tw4_2019.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/properti-komersial/Pages/PPKom_Tw4_2019.aspx
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Properti salah satu sektor yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan 

manusia sehingga sangat penting. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

hari, manusia tidaklah dapat terlepas dari sektor ini, misalnya kantor atau 

pabrik tempat masyarakat bekerja, pusat perbelanjaan tempat masyarakat 

membeli keperluannya sehari-hari, rumah sakit tempat masyarakat dirawat 

ketika sakit, taman hiburan tempat masyarakat mengisi waktu liburnya, 

sekolah atau universitas tempat masyarakat mengajar maupun menimba 

ilmu, serta properti lainnya yang selalu berhubungan dengan aktivitas 

manusia sehari-hari, dan yang paling penting adalah rumah atau apartemen 

tempat ia tinggal. 

Mengenai warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia yang  

ingin mempunyai suatu properti di Indonesia haruslah mengikuti 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia supaya tidak 

terjadinya suatu kerugian yang dialami oleh konsumen berkewargaan asing 

sehingga terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikannya 

Dalam hal kepemilikan suatu properti warga negara Asing di 

Indonesia banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul 

dikarenakan memakai Perjanjian Nominee atau yang dikenal di Indonesia 

adalah pinjam nama. warga negara Asing berniat mempunyai hak milik 

atas suatu properti di Indonesia dengan meminjam nama warga negara 

Indonesia sehingga warga negara Asing dapat memiliki properti di 

Indonesia beralaskan warga negara Indonesia dengan Perjanjian Nominee 

maka warga negara Asing itu bebas untuk melakukan perbuatan hukum 

atas warga negara Indonesia tersebut dalam memiliki properti di Indonesia. 
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 Perilaku mengenai perjanjian Nominee tidak terlepas dari pasal 

1320 KUH Perdata mengenai syarat sah nya perjanjian dan  berdasarkan 

pasal 1338 KUH Perdata tentang perjanjian merupakan Undang-undang 

bagi para pihak yang melakukan, karena ketentuan tersebut dapat 

dikatakan keabsahan hukumnya jadi banyak warga negara Asing yang 

memakai Nominee guna mendapatkan hak milik dengan secara 

terselubung. 

Penelitian dari Kelompok Kerja Krisis Nominee Indonesia (K3NI) 

mengungkapkan data mengejutkan bahwa sebanyak 5.000 (lima ribu) 

Warga Negara Asing (WNA) diperkirakan memiliki properti dan tanah di 

Pulau Bali. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

RI sangat jelas melarang, jika orang asing boleh memiliki tanah di 

Indonesia.11 Fenomena yang sangat marak terjadi terutama di Bali, Batam 

dan kota-kota besar di Jawa. Banyak properti  di Bali yang sebenarnya 

dimiliki oleh orang asing, namun apabila di cek di kantor pertanahan 

setempat, terdaftar atas nama WNI. 

Dalam praktek, tanah atau properti di Indonesia sebenarnya milik 

WNA, tetapi di sertifikat disebutkan atas nama orang kepercayaannya dan 

sebagai pengaman bagi WNA, WNI yang namanya digunakan sebagai 

orang yang secara hukum memiliki saham-saham atau tanah atau properti 

tersebut menandatangani surat pernyataan pengakuan bahwa saham-saham 

                                                             
11 DWS, 50 Ribu Warga Asing Miliki Properti di Bali Senilai Rp 109 Triliun, 

https://www.news.beritabali.com/read/2015/03/25/201503250005/50-ribu-warga-asing-miliki-

properti-di-bali-senilai-rp-109-triliun, diakses pada tanggal 23 Febuari 2020 

https://www.news.beritabali.com/read/2015/03/25/201503250005/50-ribu-warga-asing-miliki-properti-di-bali-senilai-rp-109-triliun
https://www.news.beritabali.com/read/2015/03/25/201503250005/50-ribu-warga-asing-miliki-properti-di-bali-senilai-rp-109-triliun
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ataupun tanah atau properti tersebut bukanlah miliknya dan namanya 

hanya di pinjam.12 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pdt/2017 telah 

berkekuatan hukum tetap termuat kasus nominee yang mana Mathias 

Hubert Marie Euchene dengan Charles Joory dan V Nee Yeh menjalin 

suatu perjanjian kerjasama dengan kesepakatan untuk melakukan 

pembelian tanah seluas 27.850 m2 di Indonesia tepatnya di Provinsi  Bali, 

Kabupaten  Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Desa Antap, dalam 

pembelian itu mereka memakai nominee warga negara Indonesia bernama 

Terry Ananta Kusuma. 

Karena orang asing tidak diperkenankan menjadi pemilik hak  atas  

tanah di  Indonesia, maka  hak  tanah dimaksud diatasnamakan kepada 

warganegara Indonesia (nominee) yakni kepada Terry Ananta Kusuma, 

informasi terakhir dari Mathias Hubert Marie Euchene mengenai telah 

dilakukannya pembelian atas tanah dimaksud. 

Mathias Hubert Marie Euchene seakan-akan hilang ditelan  bumi,  

dimana  selanjutnya  tidak  ada  informasi  apapun  tentang investasi di 

Bali yang semula ditawarkan oleh Mathias Hubert Marie Euchene tersebut,  

hingga  gugatan  ini  diajukan,  informasi  yang  ditunggu-tunggu oleh 

Charles Joory dan V Nee Yeh tersebut tidak  kunjung ada.  

Dari  uraian  kasus  tersebut  terjadi  permasalahan  hukum  dalam  hal  

ini  ranah perdata yang dapat juga terkait bisnis yang  dimana  dapat  

                                                             
12 Lihat, http://www.rei.or.id/newrei/berita-properti-pinjam-nama-kian-marak.html, diakses pada 

tanggal 28 Febuari 2020 

http://www.rei.or.id/newrei/berita-properti-pinjam-nama-kian-marak.html
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merugikan  salah  satu  pihak  atau  para  pihak maupun Negara. Proses 

penegakan dalam  penyelesaian  Nominee  ini  harus  dituntaskan dalam  

ranah  hukum  agar  terjadinya  suatu  Kebenaran, keadilan  dan  kepastian  

hukum sehingga  terciptanya ketertiban umum. Mengenai aturan terbaru 

dalam aturan Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau 

Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia dan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di 

Indonesia. Oleh  karena  hal  tersebut  penulis  merasa tertarik  untuk  

mengkaji  kasus  ini  lebih  dalam  lagi,  sehingga  penulis  

menggemukakan judul  sebagai  berikut: 

“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI DENGAN PERJANJIAN 

NOMINEE SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN  PEMERINTAH 

NO 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TINGGAL 

ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING” 

I.2  Permasalahan 

Berdasarkan  dari  latar  belakang  diatas,  maka  dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh 

Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia dan Peraturan Menteri 
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Agraria Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat 

Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Dengan  Perjanjian 

Nominee setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang 

Asing yang Berkedudukan Di Indonesia Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pdt/2017? 

1.3  Tujuan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1.3.1.1 Mengetahui alasan Pemerintah Menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 

Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan 

Di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan 

Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh 

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 

1.3.1.2 Mengetahui SENGKETA JUAL BELI DENGAN 

PERJANJIAN NOMINEE SETELAH BERLAKUNYA 

PERATURAN  PEMERINTAH NO 103 TAHUN 2015 
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TENTANG PEMILIKAN RUMAH TINGGAL ATAU 

HUNIAN OLEH ORANG ASING 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penulis  berharap dalam  penelitian  ini dapat memberikan manfaat 

untuk mengetahui lebih dalam hukum properti di Indonesia terkhusus bagi 

warga negara Asing,  dapat  berguna  baik  secara  teoritis maupun   

praktis,  dalam  hal  ini  diuraikan  sebagai  berikut: 

1.4.1 Manfaat  teoritis 

Penulis  mengharapkan  agar  penelitian  yang  dibuat  ini  

menjadi  referensi dalam kepustakaan   Hukum  Bisnis  bagi  para  

pemerhati  hukum khususnya  bagi warga negara Asing yang ingin 

memiliki hak Properti di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penulis  berharap  penulisan  hukum  ini  dapat  bermanfaat  

bagi  para praktisi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  

khususnya  dalam  ranah hukum bisnis mengenai. Kepemilikan hak 

Properti bagi warga negara Asing 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang 

penelitian, Rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian sistematika penulisan penulisan. 

BAB  II TINJAUAN  UMUM 

Pada  bab  ini,  penulis  merangkan  uraian  umum  mengenai  

perjanjian  landasan teori yang  dimana  terkandung  dalam  

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah 

Susun dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan. Pendapat para 

ahli (doctrin)maupun jurispudensi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, 

prosedur perolehan bahan penelitian, serta sifatnya analisisyang 

digunakan. Bahan-bahan yang digunakan menjadi 3 (tiga) macam 

yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. 

Sifat analisisnya adalah sifat analisis kualitatif dengan 

menggunakan metode penalaran deduktif. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam  bab  ini,  penulis  membahas  tentang  hasil penelitian yang 

mana dapat digunakan sebagai suatu argumentasi hukum. Penulis 
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yang menjawab rumusan masalah. Pembahasan mengenai analisi 

dalam bab ini akan dilakukan dengan mengkaji rumusan masalah 

Mengapa Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian 

Oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia dan Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang 

Berkedudukan di Indonesia dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa 

Jual Beli Tanah Dengan  Perjanjian Nominee Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pdt/2017 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini dan merupakan 

penutup penulisan yang berisi kesimpulan yang merupakan 

jawaban masalah penelitian ini serta saran yang diberikan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 


