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TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA 
NOMINEE PERJANJIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH 

WARGA NEGARA ASING 
 

Dwi Agustini 
D1A 012 114 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MATARAM 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum notaris 

dalam pembuatan akta nominee perjanjian kepemilikan hak atas tanah oleh warga 
negara asing dan untuk mengetahui akibat hukum pembuatan akta nominee 
perjanjian kepemilikan hak atas tanah untuk warga negara asing. Penelitian ini 
menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-
undangan dan  konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu data primer, 
sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi 
kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab hukum notaris yaitu berupa 
sanksi administrasi, perdata, pidana dana kode etik. Akibat hukum pembuatan 
akta nominee perjanjian pemilikan hak atas tanah untuk WNA, adalah peralihan 
hak milik atas tanahnya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. 
Kata Kunci : Notaris, Akta Nominee, Tanggung Jawab. 

THE RESPONSIBILITY OF A NOTARY IN THE NOMINEE’S DEED OF 
THE AGREEMENT OF THE RIGHTS OD LAND OWNERSHIP BY A 

FOREIGN CITIZEN 

Abstract 
The purpose of this research is to elaborate the legal responsibility of 

notary in made the nominee’s deed agreement of the rights of land ownership by 
foreign citizen and to know the legal effect of the nominee’s deed agreement of 
the rights of land ownership for foreign citizen. This study uses normative 
research. The approach used is legislation and conceptual. The legal materials 
used are primary, secondary and tertiary. The technique of collecting legal 
materials by literature study. The analysis using is qualitative. 

Based on the result of the research, the legal responsibility of the notary is 
administrative sanction, civil, criminal fund of ethics code. As a result of the law 
of the nominee’s deed agreement of the rights of land ownership for foreign 
citizen, is transition of the ownership rights of the land is null by law and no 
binding. 
Keywords: Notary, Nominee’s Deed, Responsibility. 
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I. PENDAHULUAN 

Perjanjian Nominee yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan sebagai 

suatu bentuk “penyelundupan hukum” yang biasa digunakan dalam rangka 

memiliki hak atas tanah oleh pihak asing. Keberadaan Perjanjian Nominee ini 

dalam praktiknya berkaitan dengan prinsip keadilan mengingat adanya 

kepentingan-kepentingan dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan 

Pasal 21 ayat (3) UUPA apabila orang asing memperoleh tanah hak milik karena 

warisan atau akibat percampuran harta, maka hak milik tersebut wajib dilepaskan 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Apabila hal 

tersebut tidak dilaksanakan maka hak milik atas tanah tersebut menjadi hapus 

karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.1 Sebagaimana telah diketahui, 

sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu 

penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing jelas secara implisit dilarang 

oleh UUPA sebagaimana telah dipaparkan di atas, akan tetapi masih ada notaris 

yang bersedia mengakomodir penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing 

dengan membuatkan akta perjanjian nominee.  

Sebagaimana  telah diuraikan  di  atas, maka ada  beberapa  hal  yang 

menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian,  yakni: 1) Bagaimana bentuk 

tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta nominee perjanjian 

kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing. 2) bagaimanakah akibat 

hukum pembuatan akta nominee perjanjian kepemilikan hak atas tanah untuk 

                                                           
1 Gde Widhi Wiratama, Ida Bagus Rai Djaja, Pengaturan Mengenai Perjanjian Nominee 

Dan Keabsahannya (Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), Makalah. Hukum Bisnis 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3. 
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Warga Negara Asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab 

notaris dalam pembuatan akta nominee perjanjian kepemilikan hak atas tanah oleh 

Warga Negara Asing, dan untuk mengetahui akibat hukum pembuatan akta 

nominee perjanjian kepemilikan hak atas tanah untuk Warga Negara Asing. 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan. Secara praktis. Dapat menjadi 

masukan bagi masyarakat pada khususnya tentang tanggung jawab dan akibat 

hukum notaris dalam pembuatan akta nominee perjanjian kepemilikan hak atas 

tanah oleh WNA. 

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada 

tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta nominee perjanjian 

kepemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum 

pembuatan akta nominee perjanjian kepemilikan hak atas tanah untuk Warga 

Negara Asing. 

Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum 

yang digunakan yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Tehnik pengumpulan datadilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif.  
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II. PEMBAHASAN 
 

Tanggung jawab hukum notaris sebagai profesi dan sebagai suatu jabatan 

lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, 

kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak 

notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah 

diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam 

menjalankan jabatannya. 

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika notaris, maka pengembanan 

jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan 

tidak memihak dalam bidang kenotariatan. Notaris dalam pengembanannya 

dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap 

sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan 

terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.2 

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu 

bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris 

dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja 

mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.3 

Seorang notaris dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama 

dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu 

atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang 

                                                           
2  Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, (Disampaikan pada Upgrading dan 

Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007, Medan), hlm. 3. 
3 Raden Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan 

kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 229. 
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diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini tentu saja selain 

bisa merugikan para pihak (penghadap) juga bisa merugikan notaris itu sendiri 

karena dengan melakukan atau membantu atau menyuruh pengadap untuk 

melakukan suatu tindakan hukum yang bersifat melanggar hukum maka seorang 

notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya. 

Perjanjian nominee sebagai instrumen hukum bagi orang asing untuk 

menguasai hak milik atas tanah di wilayah Indonesia adalah jelas merupakan 

sesuatu yang bertentangan undang-undang. Sehingga dengan demikian, seorang 

notaris yang mengakomodir pihak-pihak/penghadap dalam pembuatan akta 

perjanjian nominee adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum. 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa hanya Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan 

bumi, air, dan ruang angkasa, dengan perkatan lain, hanya Warga Negara 

Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Menurut UUPA, hak milik, hak 

guna usaha dan hak guna bangunan tidak dapat diberikan kepada orang atau 

investor asing. Bagi Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dan 

investor asing yang memiliki perwakilan di Indonesia dapat diberikan hak pakai. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk pemberian hak pakai walaupun tidak 

ditentukan dalam UUPA, dalam praktik BPN pada umumnya memberikan jangka 

waktu selama 10 tahun. Jangka waktu tersebut di kalangan investor asing 

dianggap terlalu pendek. Bagi Warga Negara Indonesia yang berpindah 
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kewarganegaraan, atau seseorang Warga Negara Asing yang karena warisan 

mendapatkan salah satu hak di luar hak pakai tersebut, selama satu tahun sejak 

perpindahan kewarganegaraannya itu, atau sejak hak tersebut diperolehnya, hak-

hak tersebut harus dialihkannya, atau jika tidak dialihkan, akan berakibat hak atas 

tanahnya jatuh kepada negara, peralihan hak atas tanah batal demi hukum, 

demikian ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat(2) jo. Pasal 30 ayat (2) dan 

Pasal 35 ayat (2) UUPA. Jadi, untuk warga Negara Asing sama sekali tidak 

terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam sistem hukum 

pertanahan kecuali hak pakai. Demikian juga halnya untuk investor asing. Akan 

tetapi, asing (dalam hal ini investor asing) dapat memiliki tanah di Indonesia 

melalui perusahaan nasional dalam rangka penanaman modal asing (PMA) 

berdasarkan sistem hukum di Indonesia. 

Seorang notaris yang dengan sengaja memberikan nasehat hukum dan 

melaksanakan pembuatan perjanjian nominee adalah merupakan perbuatan 

melawan hukum baik secara aktif juga secara pasif. Perbuatan hukum notaris 

secara aktif yaitu karena telah melaksanakan perbuatan yang menimbulkan 

kerugian pada pihak-pihak/penghadap, dan merupakan perbuatan melawan hukum 

secara pasif karena tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan 

sebagai seorang notaris sebagai profesional hukum seharusnya menjalankan 

fungsinya sebagai penasehat hukum dan memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta. 

Sanksi notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana 

tersebut dalam pasal pasal dalam UUJN-P merupakan sanksi internal yaitu sanksi 
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terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan 

serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja notaris yang harus 

dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri.Sanksi terhadap notaris berupa 

pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah 

penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis. 

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh 

instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan 

sanksi administrasi adalah sebagai langkah preventif (pengawasan) dan langkah 

represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan 

protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam 

pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui 

penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan 

teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat 

pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan 

pemberhentian tidak hormat.4 

Perjanjian nominee sebagai instrumen hukum penguasaan tanah 

merupakan perjanjian yang dibuat antara orang asing dengan WNI. Perjanjian 

tersebut dibuat dengan maksud agar orang asing yang bukan merupakan sebagai 

subyek pemegang hak milik justru dapat memiliki dan menguasai tanah hak milik 

yaitu dengan tanah hak milik tersebut diatasnamakan/dipinjam nama WNI 

sehingga memenuhi kriteria hukumnya yaitu WNI sebagai subyek pemegang hak 

                                                           
4 Ayu prita mellyana dewi, Aspek Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian 

Nominee, program pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015, hlm. 100 
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milik atas tanah akan tetapi secara fisiknya tanah hak milik dipergunakan dan 

dikuasai sepenuhnya oleh orang asing. 

Perjanjian Nominee dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian 

Innominaat karena belum ada pengaturan secara khusus tentangnya dan tidak 

secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdata. Apabila hanya dilihat 

dari sisi pemenuhan prestasi para pihak yang terlibat di dalam Perjanjian, 

Perjanjian Nominee sebetulnya dapat dimasukkan dalam jenis Perjanjian atas 

beban. Dalam sistem hukum di Indonesia, Perjanjian Nominee sebagai salah satu 

bentuk dari Perjanjian Innominaat tidak diatur secara tegas dan khusus, namun 

dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan  Perjanjian Nominee 

untuk membeli properti atau berinvestasi di Indonesia. Sebagaimana telah 

disebutkan dalam bab sebelumnya, Nominee adalah seseorang yang bertindak 

untuk nama pihak lain sebagai wakil dalam arti yang terbatas.  Terkadang  istilah  

tersebut  digunakan  untuk  menandakan   sebagai agen atau wali. 

WNI sebagai nominee bertindak untuk nama pihak lain yaitu orang asing 

sebagai wakil dalam arti sempit yang terbatas. Terkadang istilah tersebut 

digunakan untuk menandakan sebagai agen atau wali. Dalam praktek penguasaan 

tanah yang dimaksud dengan nominee atau trustee adalah perjanjian dengan 

menggunakan kuasa. Perjanjian dengan kuasa yang dimaksud adalah jenis-jenis 

perjanjian, yaitu perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI 
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menyerahkan surat kuasa kepada orang asing untuk bebas melakukan perbuatan 

hukum apapun terhadap tanah yang dimilikinya.5 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPA, seluruh tanah yang ada di seluruh 

wilayah Indonesia adalah milik rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa 

Indonesia. Sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA dan Pasal 21 ayat 

(1) UUPA hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan 

tanah sebagai bagian dari bumi. 6 

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA sudah jelas 

dan tegas dinyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat menguasai tanah di  

seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan hak milik. Apabila warga negara 

asing membeli, mengadakan pertukaran, menerima hibah, ataupun memperoleh   

warisan atas sebidang tanah yang dikuasai dengan hak milik, maka perbuatan    

hukum yang mendasari terjadinya perpindahan hak milik tersebut menjadi batal  

karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA). 

Orang asing cenderung ingin memiliki hak atas tanah yang berstatus hak 

milik karena merupakan hak yang terkuat dan terpenuh serta tidak ada 

kadaluarsanya. Hal inilah yang menyebabkan orang asing berupaya mengambil 

jalan pintas agar dapat memperoleh hak untuk menguasai hak milik atas tanah 

dengan suatu perbuatan hukum yang bersifat penyamaran yang sebenarnya dapat 

dikualifikasikan sebagai penyelundupan hukum. 

                                                           
5  Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, 

Kompas, 2006, Jakarta, hlm. 17. 
6  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), cet.7, Penerbit Djambatan, 1997, Jakarta, hlm. 234. 
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Hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada 

suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang 

untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang 

mempunyai hak. Menurut Oloan Sitorus pengertian penguasaan dalam hak 

penguasaan atas tanah berisi kewenangan yang luas, bahkan hak penguasaan atas 

tanah lebih luas dari pada hak atas tanah.7 Akan tetapi dengan mengutamakan asas 

kebebasan berkontrak dan adanya kecenderungan pemahaman bahwa yang 

dilarang adalah memiliki sedangkan menguasai tidak ada larangan, sehingga 

berkembang dan dibuatlah suatu perjanjian pinjam nama yang dikenal dengan 

istilah perjanjian nominee. 

Perjanjian nominee dapat diartikan sebagai perjanjian pernyataan dan 

kuasa. Seorang WNI datang kepada seorang notaris dan PPAT menyampaikan 

bahwa ia hendak membeli tanah hak milik agar untuk kemudian didaftarkan 

peralihan hak jual belinya pada Kantor Pertanahan yang berwenang sehingga 

dapat diterbitkan dan diterima sertipikat (tanda bukti hak) atas tanah hak milik 

tersebut menjadi dan atas namanya. Kemudian WNI tersebut justru membuat akta 

pernyataan di hadapan notaris yang menyatakan bahwa tanah hak milik yang 

disertipikat telahtertulis namanya sebenarnya adalah bukan miliknya,akan tetapi 

adalah milik orang asing dan ia memberi kuasa kepada orang asing tersebut untuk 

dapat menjual tanah hak milik tersebut. 

Akta seperti tersebut di atas merupakan penyelunduan hukum dan apabila 

dijadikan alat bukti sebagai proses yang berperkara di pengadilan (litigasi),  maka 

                                                           
7 Oloan Sitorus, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Hukum 

Tanah Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 13. 
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akan menjadi gugur sebagai alat bukti tertulis otentik dan akan menjadi akta di 

bawah tangan serta tidak berlaku bagi pihak ketiga. Karena penyelundupan hukum 

dilakukan pasti mempunyai maksud tertentu dan pasti merugikan pihak ketiga, 

maka seharusnya akta seperti ini batal demi hukum (nieteg).8 Perjanjian nominee 

merupakan perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak 

dapat menjadi subyek hak atas tanah tertentu (hak milik), dalam hal ini yakni 

orang asing dengan WNI, dengan maksud agar orang asing tersebut dapat 

menguasai (memiliki) tanah hak milik secara de facto, namun secara legal-formal 

(dejure) tanah hak milik tersebut diatasnamakan WNI. Dengan perkataan lain, 

WNI dipinjam namanya oleh orang asing untuk bertindak sebagai nominee.9 

Perjanjian nominee sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam rangka 

menghindari peraturan yang mengatur bahwa orang asing adalah tidak memenuhi 

syarat sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA yang dengan jelas 

menyebutkan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya 

dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta dengan jelas mengatur bahwa hanya 

WNI yang dapat mempunyai hak milik. Hal ini kemudian dipertegas kembali 

dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA yang menyebutkan 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 disamping kewarganegaraan 

                                                           
8 Ibid, hlm. 40. 
9 Maria S.W. Sumardjono, Op.Cit. 
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Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing adalah batal karena hukum dan 

tanahnya jatuh kepada Negara. 

Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian nominee adalah dibuat atas 

dasar itikad tidak baik, dapat dikualifikasikan perjanjian simulasi (simulasi 

absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukum. Secara subtantif 

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut 

tidak dapat disimpangi.10 

Suatu sebab yang halal berdasarkan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 

KUHPerdata apabila perjanjian itu dibuat berdasarkan kepada sebab yang sah dan 

dibenarkan oleh undang-undang, yaitu tidak melanggar ketentuan tentang isi dari 

perjanjian yaitu dilarang membuat perjanjian tanpa sebab, sebab yang palsu,  

melanggar Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan 

dengan ketertiban umum. Dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka 

perjanjian itu terhindar dari kebatalan/batal (nietig) khususnya dalam hal ini 

dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerdata, 

maka suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat obyektif sahnya suatu 

perjanjian dan terhindar dari keadaan batal demi hukum. 

Terdapat beberapa perjanjian dan kuasa yang wajib ditandatangani oleh 

nominee dan beneficiary sebagai komponen pendukung. Perjanjian dan kuasa-

kuasa tersebut dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan kepastian ataupun 

perlindungan kepada beneficiary sebagai pemilik sebenarnya atas benda yang 

dimiliki oleh nominee secara hukum komponen-komponen pendukung yang wajib 

                                                           
10 Maria S.W Sumardjono, Op.Cit., hlm. 17. 
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ditandatangani antara nominee dan beneficiary dalam kepemilikan tanah oleh 

Warga Negara Asing di Indonesia. Mekanisme hutang piutang yang umum 

dijalankan mengharuskan beberapa perjanjian dan kuasa menjadi dasar dari 

penggunaan konsep nominee dalam kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing, 

antara lain ; 1) Perjanjian Pengakuan Hutang (Loan Agreement); 2) Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “APHT”); 3) Surat Kuasa 

Mutlak; Perjanjian yang memberikan hak kepada pihak Warga Negara Asing 

untuk menempati tanah dan bangunan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 

dan tanpa dikenakan suatu biaya apapun juga (biaya sewa) oleh pihak Warga 

Negara Indonesia. 
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III. PENUTUP 
 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut : Tanggung jawab hukum notaris dapat 

berupa sanksi administrasi yaitu dengan cara peringatan lisan, peringatan 

tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan 

pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi perdata yaitu penggantian biaya, 

ganti rugi dan bunga bahkan dapat terkena sanksi pidana. Sanksi pidana yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris ialah apabila penipuan atau tipu 

muslihat itu bersumber dari notaris sendiri, dan sanksi pidana dapat diberikan 

dengan meninjau apakah notaris memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. 

Selain itu, notaris juga bertanggungjawab secara moral terhadap kode etik 

jabatan notaris yang membuat notaris harus bertanggung jawab atas sanksi 

berupa teguran, peringatan, skorsing dari keanggotaan perkumpulan, 

pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak 

hormat. Akibat hukum pembuatan akta nominee perjanjian pemilikan hak atas 

tanah untuk WNA, adalah terhadap substansi/isi akta atau terhadap perbuatan-

perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanahnya batal demi hukum dan 

tidak memiliki kekuatan mengikat, karena berdasarkan norma hukum dalam 

hal ini syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, akta 

nominee tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal sebagai 

syarat obyektifnya. Sedangkan akibat hukum terhadap status tanah hak milik 

sebagai obyek perjanjian nominee tersebut secara yuridis mengukuhkan 
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pemilikan WNI atas tanah hak milik yang menjadi obyek perjanjian nominee 

tersebut. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) Kepada 

pemerintah agar memperhatikan secara serius mengenai penguasaan hak milik 

atas tanah oleh orang asing yang belakangan ini semakin banyak terjadi di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pemerintah 

menganggap hal ini merupakan sebagai peluang pengembangan iklim investasi 

di Indonesia akan lebih baik membuat regulasi terkait penguasaan hak milik 

atas tanah oleh orang asing di Indonesia. 2) Sebaiknya Notaris lebih teliti dan 

selektif dalam membuat Akta Nominee atas perjanjian pemilikan hak atas 

tanah, terutama yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Memang pada 

faktanya kedua belah pihak (WNA sebagai Peminjam nama dan WNI sebagai 

Terpinjam namanya) sama-sama mendapat untung. Akan tetapi dampak jangka 

panjang yang ditimbulkan oleh pembuatan Akta Nominee atas perjanjian 

pemilikan hak atas tanah, terutama yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, 

tidak menutup kemungkinan yaitu tanah-tanah di Indonesia akan dikuasai oleh 

WNA atau investor asing. 
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