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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Kebutuhan tanah di Indonesia pada saat ini semakin meningkat dilihat 

dari perkembangan perekonomian di Indonesia serta adanya kebutuhan 

masyarakat lain yang berkaitan dengan tanah. Dapat kita ketahui bahwa 

tanah bukan hanya memiliki fungsi untuk mendirikan tempat tinggal tetapi 

juga bisa digunakan untuk melakukan usaha, tanah juga dapat digunakan 

sebagai jaminan atas pinjaman bank, serta untuk sewa menyewa dan jual-

beli. Melihat begitu pentingnya kegunaan tanah tentulah seseorang atau 

badan hukum harus sadar untuk segera menuntut adanya kepastian hukum 

atas tanah tersebut. Seseorang atau badan hukum tersebut haruslah 

mendaftarkan tanah yang dia punya dan segera untuk dibuatkan sertifikat 

sebelum terjadinya suatu sengketa.  

  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 
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peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi tindakan 

penguasaan tanah bersangkutan.1 

  Dalam era globalisasi seperti sekarang ini Indonesia menjadi salah 

satu tempat yang menarik para investor dari luar negeri atau warga Negara 

asing untuk melakukan suatu usaha di Indonesia. Namun kita ketahui bahwa 

untuk kepentingan tanah sendiri diatur dalam UUPA karena tanah 

merupakan salah satu objek dari bumi dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 

(2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, 

“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.” dan dikuatkan dengan adanya 

Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu, “Atas dasar hak menguasai dari 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 badan-badan hukum” 

  Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme 

yang menyatakan bahwa : 

 “Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah 

atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa 

                                                             
1 Andina 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, Hal. 97. 
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dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama 

warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan”. 

  Asas Nasionalitas merupakan salah satu asas yang ada dalam UUPA. 

Asas ini dikuatkan dengan adanya Pasal 21 Ayat (1) UUPA yang berbunyi, 

“Hanya warga Negara indonesia dapat mempunyai hak milik” hak milik 

disini adalah berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah lalu bagaimana 

jika Warga Negara Asing ingin mempunyai hak milik atas tanah di 

Indonesia. Tentu saja seperti penjelasan sebelumnya bahwa Warga Negara 

Asing tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia maka Warga 

Negara Asing dapat memiliki tanah di Indonesia dengan Hak Pakai (HP) 

dan Hak Sewa Untuk Bangunan. Hak-Hak tersebut diberikan kepada warga 

Negara asing oleh pemerintah dan dinyatakan sudah mencukupi untuk 

memberikan peran kepada warga Negara asing untuk berpartisipasi 

melakukan suatu pembangunan di Indonesia atau untuk melakukan usaha di 

Indonesia. Hak ini juga diberikan untuk memajukan perekonomian di 

Indonesia tanpa menyalahi asas nasionalitas yang ada di dalam UUPA. 

   Hal ini diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Pokok 

Agraria dan diatur secara lanjut dalam PP No. 40 Tahun 1996 dan juga 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan 

Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang 

Berkedudukan Di Indonesia. Akan tetapi, bahwa masih terdapat celah bagi 

warga Negara asing untuk memiliki suatu tanah yang ada di Indonesia, salah 

satunya adalah dengan membuat Perjanjian dengan Warga Negara Indonesia 
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dimana Warga Negara Indonesia meminjamkan namanya dan memberi 

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 yang berkaitan dengan hak milik atas tanah tersebut. 

  Dengan adanya perjanjian ini sebenarnya tidak menyalahi peraturan 

perundang-undangan karena tidak dalam bentuk pemindahan hak melalui 

jual beli tetapi jika dilihat secara mendalam perjanjian tersebut secara tidak 

langsung menyalahi aturan karena bertujuan untuk memindahkan atau 

mengalihkan hak atas tanah (berupa hak milik) kepada warga Negara asing 

sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (2) UUPA yang berbunyi,  

 “Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat 
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau 
tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada 
seorang warga Negara yang disamping kewarganegaraan 
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu 
badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2, adalah batal karena hukum dan tanhanya jatuh 
kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah 
diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”  

  Dan juga pada tahun 2010 terdapat revisi Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau 

Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dimana 

dimunculkan adanya hak sewa bangunan di samping adanya hak pakai 

sebagai hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga Negara asing atau 

badan hukum. Karena adanya revisi ini maka terdapat celah untuk 

melakukan penyelundupan hukum yaitu perjanjian yang dilakukan oleh 
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Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Dimana hak sewa ini 

memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan tanah Hak Milik 

orang lain yang diserahkan kepadanya dalam keadaan kosong, untuk 

mendirikan bangunan, dengan membayar kepada pemilik tanah sejumlah 

uang tertentu.  

  Karena pada faktanya terdapat penyelundupan hukum mengenai 

perjanjian yang dilakukan Warga Negara Asing dengan Warga Negara 

Indoesia ini maka memungkinkan dapat terjadinya sengketa tanah dimana 

apabila Warga Negara Indonesia tidak diberi keuntungan maupun merasa 

telah dicurangi oleh Warga Negara Asing karena Warga Negara Asing disini 

secara tidak langsung ingin memiliki hak milik atas tanah tersebut dimana 

tanah ini masih bersertifikat atas nama Warga Negara Indonesia, dalam hal 

ini Warga Negara Indonesia pasti akan melakukan upaya hukum yaitu 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili mereka 

menetap untuk menyelesaikan perkara. 

  Warga Negara Indonesia disini tentulah merupakan pihak yang ingin 

mencari keadilan, disini pengadilan pasti akan melakukan pemeriksaan 

secara menyeluruh kepada para pihak yang terkait dan dapat melakukan 

pertimbangan hukum dan juga menerbitkan suatu putusan dimana putusan 

ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pada hakikatnya suatu putusan 

pengadilan adalah merupakan suatu hati nurani masyarakat dimana 

masyarakat disini diwakili oleh pengadilan. Karena suatu putusan 

pengadilan dalam pelaksanaannya adalah berdasarkan hati nurani dan 
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impian rakyat. Suatu putusan hakim juga dianggap sebagai cara untuk 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan. Sehingga 

hakim harus dan diwajibkan untuk menyelesaikan perkara yang masuk 

kepengadilan dan juga harus menyelesaikan permasalahan antara para pihak 

yang bersengketa. Hakim juga dalam menyelesaikan perkara yang 

dihadapinya tidak boleh menimbulkan kontroversi kepada para pihak 

maupun praktisi hukum yang lainnya dan juga masyarakat. 

  Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim adalah hasil dari 

proses persidangan yang berlangsung di pengadilan. Orang yang mencari 

keadilan pastilah menjadikan pengadilan untuk dijadikan tempat untuk 

mengadukan permasalahan atau sengketa yang sedang mereka hadapi maka 

dari itu hakim yang mengadili perkara tersebut haruslah memenuhi apa yang 

ingin dicari oleh pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan 

sehingga dalam memutus putusan tersebut hakim tentunya harus 

memperhatikan dan mempertimbangan pada ketiga unsur dari hukum yaitu 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. 

  Tetapi pada prakteknya hakim juga dapat melakukan kekeliruan dalam 

menjatuhkan putusan, kekeliruan ini biasanya disebabkan karena keadaan 

hakim yang belum atau tidak sepenuhnya mengetahui berbagai ilmu 

pengetahuan hukum yang sedang berkembang atau telah berkembang pesat 

sesuai dengan adanya perkembangan zaman dan juga dapat dipengaruhi 

karena hakim kurang teliti untuk menentukan proses suatu perkara yang 

sedang dihadapinya.   
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  Berdasarkan dengan adanya penjelasan diatas penulis mendapatkan 

salah satu putusan yang menurut penulis terdapat kekeliruan hakim dalam 

memutus suatu perkara maka kasus yang diangkat oleh penulis disini adalah 

adanya sengketa antara IRMA AYU OKTVIANI yang berkewarganegaraan 

Inonesia melawan STEPHEN PAUL BEVINGTON yang 

berkewarganegaraan Australia. Dimana kasus ini dimulai karena pada saat 

itu IRMA adalah pemilik tanah seluas 455 m2 yang terletak di Jl. Sekuta 

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

Denpasar Bali, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3159 yang 

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor 

Pertanahan Kota Denpasar pada saat itu juga dia berteman baik dan khusus 

dengan STEPHEN sehingga IRMA menjual tanah miliknya tersebut yang 

terletak di JL. Sekuta Gang Mangga No. 10 Kelurahan Sanur, Kecamatan 

Denpasar Selatan, Denpasar Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor 

3159/Kelurahan Sanur, Luas 455 m2, kepada STEPHEN. STEPHEN 

menerima tawaran dari IRMA untuk membeli sebidang tanah milik IRMA 

tersebut dengan memakai uang STEPHEN sendiri, dan dalam sertifikat itu 

tertulis nama IRMA AYU OKTAVIANI karena STEPHEN tidak dapat 

mempunyai hak milik tanah di Indonesia sehingga STEPHEN meminjam 

nama IRMA untuk pembuatan sertifikat tersebut. Pada tanggal 2 Maret 

2009, IRMA dan STEPHEN membuat kesepakatan-kesepakatan dihadapan 

I GEDE SEMESTER WINARNO, SH, atau turut tergugat, yaitu berupa: 
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 1. Akta Nomor 03, Perihal : Pengakuan utang dengan jaminan Hak 

Tanggungan; Akta ini menyatakan bahwa IRMA telah meminjam 

uang kepada STEPHEN  sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta 

rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3159; 

 2. Akta Nomor 04, Perihal : Sewa menyawa Akta ini menyatakan bahwa 

IRMA menyewakan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sekuta 

Gang Mangga No. 10 Sanur- Bali, kepada STEPHEN seharga Rp. 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama 50 Tahun; 

 3. Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2009 yang menyatakan bahwa 

IRMA membeli tanah dan bangunan untuk kepentingan STEPHEN; 

 4. Surat Perianjian tertanggal 2 Maret 2009 yang menyatakan bahwa 

apabila STEPHEN menjual tanah dan bangunan tersebut, maka IRMA 

hanya mendapatkan 2,5% dari keuntungan. 

  Lalu, setelah 3 tahun pembuatan perjanjian itu hubungan diantara 

keduanya menjadi tidak harmonis sehingga IRMA menyatakan bahwa pada 

saat penandatanganan sertifikat STEPHEN telah memanfaatkan 

ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman IRMA tentang hukum sehingga 

IRMA merasa bahwa STEPHAN telah memanfaatkan ketidaktahuannya 

tentang Hak Milik atas tanah dan bangunan dengan mencoba melakukan 

penyelundupan hukum untuk memperoleh Hak Milik atas tanah dan 

bangunan dengan melakukan perjanjian sewa menyewa dan juga perjanjian 

pengakuan hutang dimana perjanjian ini juga dapat dikategorikan sebagai 

perjanjian Nominee atau perjanjian pinjam nama. Sehingga IRMA merasa 
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dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh STEPHEN dengan menuntut 

agar segala perbuatan mengenai perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua 

belah pihak Batal Demi Hukum dan menyatakan bahwa IRMA adalah 

sebagai pemilik sah atas sertifikat hak milik nomor 3159. Bahwa perbuatan 

STEPHEN tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum. Tetapi, hakim 

dalam putusan Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.DPS menolak seluruh gugatan 

IRMA AYU OKTAVIANI.2 

  Hal yang menurut penulis menarik disini adalah kenapa hakim 

menolak seluruh permohonan gugatan IRMA padahal dalam kasus ini 

perjanjian didalam ini dapat dikategorikan sebagai perjanjjian yang 

melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan penyelundupan 

hukum. Sehingga penulis merasa hakim dalam memutus perkara ini adalah 

tidak sesuai dengan norma yang ada. Dimana disini hakim menolak gugatan 

IRMA karena berdasarkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh IRMA dan 

STEPHEN adalah sah dan memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, dan juga hakim memutus perkara ini dan memenangkan pihak 

Tergugat dengan alasan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dimana 

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang telah ia mohonkan. 

  Tetapi sebenarnya menurut penulis putusan hakim disini tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan karena didalam Pasal 21 UUPA 

sudah dikatakan bahwa Indonesia menganut asas nasionalitas sehingga 

warga Negara Asing tidak dapat membeli tanah dan memiliki tanah di 

                                                             
2
 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.DPS. 
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Indonesia peraturan ini didukung juga dalam Pasal 26 UUPA ayat (2) yang 

menyatakan bahwa setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian 

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, 

kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan 

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan 

hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu badan-badan hukum 

yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya, adalah batal karena 

hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-

hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 

pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 

Karena di dalam perjanjian ini IRMA secara tidak langsung memindahkan 

hak milik kepada orang asing yaitu STEPHEN.  

  Berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan serta penjelasan 

yang telah dijelaskan diatas yang berkaitan dengan perjanjian nominee 

dalam hal hak milik atas tanah tersebut. Maka, menurut penulis Perjanjian 

Nominee ini sangat penting untuk dibahas karena menyangkut bahwa 

perjanjian ini merupakan perjanjian yang tidak secara langsung menyalahi 

peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti bagaimana penerapan asas kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan hukum terhadap putusan pengadilan Negeri Nomor. 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS terkait perjanjian kepemilikan hak atas tanah yang 

dilakukan oleh WNA dan WNI dalam kaitannya dengan hak milik atas 
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tanah dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul “Analisis Putusan 

Pengadilan Mengenai Pembatalan Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau 

Dari Perspektif Asas  Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum 

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS)” 

B. Rumusan Masalah 

  Dalam suatu penelitian, rumusan masalah merupakan hal yang penting 

agar dalam penelitoan dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, 

adapun rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimanakah analisis putusan perkara Pengadilan Negeri Denpasar 

Nomor: 328/Pdt.G/2013/PN.DPS mengenai pembatalan perjanjian pinjam 

nama ditinjau dari perspektif asas keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan?” 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian hukum ini ialah, untuk mengetahui analisis yuridis putusan 

perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 328/Pdt.G/2013/PN.DPS 

mengenai pembatalan perjanjian pinjam nama ditinjau perspektif asas 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum 
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D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 a. Bagi Penulis 

  Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan baru untuk penulis terkait Pelaksanaan Asas Kepastian, 

Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim jika Terkait 

Pembatalan Perjanjian Pinjam Nama. Di samping itu, manfaat 

penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas 

Akhir. 

 b. Bagi Mahasiswa 

  Memberikan tambahan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Asas 

Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim 

jika Terkait Pembatalan Perjanjian Pinjam Nama.   

 c. Bagi Masyarakat 

  Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang utuh terkait dengan konsep Pelaksanaan 

Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan 

Hakim jika Terkait Pembatalan Perjanjian Pinjam Nama 

E. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai Pelaksanaan Asas Kepastian, Keadilan dan 

Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim jika Terkait Pembatalan 
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Perjanjian Pinjam Nama. Serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi 

kalangan masyarakat Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk 

membuat suatu perjanjian. 

F. Metode Penelitian 

  Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang 

juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya 

penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu 

yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas 

berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum 

yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang 

diperoleh dapat dikebangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara 

ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tesebut.3 

1. Metode Pendekatan 

  Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan 

sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.4 Penelitian ini 

akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, 

yaitu suatu penelitian yang akan difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.5 

                                                             
3Zainudin Ali, 2013. Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat). Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.18  
4Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 
Hlm.112 
5 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, hlm. 295 
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Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis 

positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma 

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem 

normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan 

masyarakat yang nyata.6 

  Tahapan pertama untuk penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan hukum obyektif 

(norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap 

masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak 

dan kewajiban). Untuk metode pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar 

bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.7 

                                                             
6 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 13-14. 
7Peter Mahmud Marzuki, 2015. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit 
Kencana,Hlm.177 
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2. Bahan Hukum 

 Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis 

bahan hukum, yaitu: 

 a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud 

Marzuki, 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian yang dilakukan.8 Adapun bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Nomor 

328/Pdt.G/2013/PN.DPS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, HIR dan RBG, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 

 b. Bahan Hukum Sekunder, biasanya berupa pendapat hukum / 

doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil 

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan 

penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk 

                                                             
8Ngobrolin Hukum, Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif, 
https://ngobrolinhukum.wordpress.com, akses 19 Maret 2018. 
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memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan 

adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk 

memahami/menganalisis bahan hukum primer.9 Hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan yaitu penelitian yang ditulis 

oleh Ditiya Desanda Syahputra dari Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia pada tahun 2018 yang berjudul keabsahan 

perjanjian nominee dalam jual beli tanah dengan hak milik oleh 

warga negara asing menggunakan putusan pengadilan negeri 

Denpasar nomor: 328/Pdt.G/2013/PN.DPS yang mana menjelaskan 

tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh warga negara 

Indonesia dengan warga negara asing mengenai jual beli tanah dari 

Pasal 1320KUHPerdata dan juga dari UUPA. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menganalisis 

mengenai keabsahan perjanjian nominee, tetapi juga menganalisis 

apakah putusan tersebut telah memenuhi nilai nilai keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

 c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari 

kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan 

sebagainya.10 

                                                             
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah 

model studi kepustakaan (library research). Yaitu pengkajian 

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber 

dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 

hukum normatif,11 yakni penulisan yang didasari pada data-data yang 

dijadi kan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara 

komprehensif. 

 4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

  Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan 

metode analisis normatif, yakni cara menginterpretasikan dan 

mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian 

hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga menganalisis data 

yang diperoleh dengan metode penelitian terhadap sistematika hukum 

yaitu Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu 

ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 

identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, 

yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, 

peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini 

sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar 

mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum. 

                                                             
11Jhony Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang.  Bayumedia. 
Hlm.392 
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G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar 

mempermudah pemahamannya. Adapaun sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

 BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam beberapa 

sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan 

pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Rumusan 

masalah hanya menggunakan satu permasalahan yang akan menjadi fokus 

permasalahan dalam penulisan ini yakni Bagaimanakah analisis putusan 

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 328/Pdt.G/2013/PN.DPS mengenai 

pembatalan perjanjian pinjam nama ditinjau dari perspektif asas keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan hukum?. Tujuan penulisan, merupakan 

penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penulisan 

hukum ini. Manfaat penulisan terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis 

yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan apa saja yang akan 

mendapatkan manfaat dari penulisan ini, serta kegunaan penulisan bagi 

Penulis, masyarakat, dan akademisi. Metode Penulisan yang digunakan oleh 

Penulis ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis 

normatif. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 

BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. 
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa terminologi yang 

akan digunakan Penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan 

dibahas. Dalam tinjauan pustaka, maka batasan yang dibuat oleh Penulis 

dengan menggunakan beberapa terminologi, akan dijabarkan sesuai dengan 

kajian pustaka yang ada berserta pendapat ahli yang akan didapatkan oleh 

Penulis dalam penelitian kepustakaan. Dalam bab ini penulis menguraikan 

mengenai pengaturan mengenai perjanjian, perjanjian pinjam nama, teori 

asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan juga mengenai 

pembuktian dan alat bukti. 

 BAB III : PEMBAHASAN 

 Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis. 

Dalam bab ini akan diuraikan tengtang gambaran mengenai pembahasan 

dari rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan sumber 

yang didapatkan oleh Penulis yaitu antara lain adalah analisis putusan 

pengadilan negeri denpasar Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.DPS mengenai 

pembatalan perjanjian ditinjau dari perspektif asas keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum. 

 BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran 

penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta 



 

20 
 

berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi 

masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 
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