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Konsep nominee atau kadang disebut konsep trust pada awalnya tidak dikenal dalam sistem 

hukum civil law yang berlaku di Indonesia. Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat pada 

sistem hukum common law, namun seiring berjalannya waktu konsep nominee agreement lambat 

laun dan bahkan sudah marak terjadi di sistem hukum civil law di Indonesia, dimana penunjukan 

nominee dilakukan oleh beneficiary owner (pemilik manfaat).   

 

Lalu, apa yang dimaksud dengan beneficiary owner? 

 

Konsep beneficial owner dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan di 

dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, 

peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 

(“Perpres No. 13/2018”) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan 

transparansi data beneficial owner.  

 

Pengaturan beneficial owner dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13/2018 mendefinisikan 

beneficial owner sebagai berikut: 

 

“Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan 

komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana 

atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Presiden ini.”  

 

Perpres 13/2018 ditujukan untuk meningkatkan transparansi data beneficial owner dari suatu 

korporasi. Lebih lanjut mengenai lingkup korporasi yang dimaksud dalam Perpres ini adalah 

korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang berlokasi di Indonesia maupun di 

luar. 
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Lalu, apakah praktik nominee yang ditunjuk oleh beneficiary owner merupakan praktik 

yang diperbolehkan di Indonesia? 

 

Jika merujuk dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, nominee agreement 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) termasuk perjanjian tidak 

bernama (innominaat) dan bukanlah suatu tindakan yang dibenarkan berdasarkan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan prinsip Good Corporate Governance. Berikut adalah pengaturan 

hukum terkait nominee agreement yang sering terjadi di Indonesia, sebagai berikut: 

 

 

1. Nominee Atas Kepemilikan Modal 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan larangan dilakukannya nominee 

agreement yaitu sebagai berikut: 

 

Pasal 33 ayat (1) dan (2)  yang berbunyi:  

 

(1) “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan 

penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat 

perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham 

dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain.  

 

(2)   Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing 

membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”  

 

Tujuan dari pasal ini merupakan penegasan bahwa nominee agreement dilarang untuk 

dilakukan oleh investor dalam negeri dan investor asing dalam kepentingannya untuk 

melakukan penanaman modal di Indonesia. 

 

 

2. Nominee Atas Kepemilikan Saham (Nominee Shareholders) 

 

Secara jelas sebenarnya tidak ada pengaturan mengenai ketentuan nominee dalam saham di 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(“UUPT”). Namun terkait dengan keberadaan pemegang saham nominee tersebut dapat 

dikaitkan dalam pasal 48 ayat (1) UUPT yang berbunyi: 
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“ Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Arti dari pasal tersebut 

adalah bahwa Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama 

pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk, atau 

dengan kata lain saham tersebut dinominasikan atas nama pemilik yang bukan 

merupakan pemilik sebenarnya.” 

 

Tujuan dari pasal ini adalah mengatur bahwa kepemilikan saham Perseroan Terbatas 

(“Perseroan”)  atas nama pemiliknya. Dengan demikian, saham tersebut harus atas nama 

pemegang saham yang sebenarnya, dan tidak bisa nama pemegang saham yang berbeda 

sebagaimana pemahaman mengenai praktek nominee ini. Pengaturan mengenai 

kepemilikan saham oleh lebih dari satu orang memang diperbolehkan menurut UUPT, 

dimana diatur dalam pasal 52 ayat (5) UUPT yang mengatur bahwa beberapa orang yang 

memiliki saham tersebut harus menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Tetapi 

praktik pasal tersebut berbeda dengan praktik nominee, dimana pasal tersebut diartikan 

bahwa apabila saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka orang-orang tersebut tetap 

harus dicatatkan namanya sebagai menunjuk satu orang wakil untuk menggunakan hak 

yang timbul dari saham tersebut.  

 

Nominee atas kepemilikan saham juga dinyatakan batal demi hukum karena melanggar 

syarat Objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap nominee 

atas kepemilikan saham terhadap Perseroan yang berdiri berdasarkan hukum Republik 

Indonesia dan nominee agreement yang dibuat atas akta pendirian kepemilikan saham 

Perseroan akan dianggap cacat hukum dikarenakan melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2) 

UUPT, yang berbunyi: 

 

Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi: 

 

“(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan 

Pendirian Perseroan. 

 (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-

kurangnya:  

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan 

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan 

alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai 

pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;  

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 

kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali 

diangkat;  

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah 

saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.” 
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Oleh karena akta Perseroan cacat hukum, maka Perseroan dapat dibubarkan sebagaimana 

dituangkan didalam Pasal 146 ayat 1 UUPT berbunyi: 

 

“Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:  

a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan 

umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan;  

b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum 

dalam akta pendirian;  

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan 

alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.” 

 

Selain itu, kendala lain yang ditimbulkan dari penggunaan nominee dalam kepemilikan 

saham adalah terdapatnya risiko dalam pajak atas nominee saham, dimana pihak yang 

menjadi nominee pada umumnya berkeberatan untuk melaporkan pajak tahunan  atas 

pembagian dividen yang diterimanya dari saham miliknya dengan alasan bahwa saham 

tersebut pada nyatanya adalah bukan miliknya. 

 

 

3. Nominee Atas Kepemilikan Tanah 

 

Orang asing tidak dimungkinkan untuk memiliki tanah berstatus Hak Milik secara yuridis 

formil, namun adanya praktik yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia selama ini 

bahwa Warga Negara Asing (“WNA”) melakukan pembelian tanah yang berstatus hak milik 

dengan cara mencari seseorang dan meminjam namanya untuk hak milik (nominee 

arrangement) yang harus berkewarganegaraan negara asal yakni Indonesia dan biasanya 

diikuti dengan suatu perjanjian antara Warga Negara Indonesia (“WNI”) dan WNA dengan 

cara pemberian kuasa, yang memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi 

kuasa (WNI) dan memberikan kewenangan bagi penerima kuasa (WNA) untuk melakukan 

segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak milik atas tanah tersebut. Contohnya: diikuti 

dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian tambahan, dimana seakan-akan orang 

yang dipinjam namanya tersebut berhutang dengan jumlah dan tempo tertentu kepada WNA 

dengan tujuan menjadikan tanah yang dibeli tersebut sebagai jaminan utangnya.  

 

Pada praktinya di Indonesia, nominee agreement merupakan suatu upaya untuk memberikan 

kemungkinan bagi WNA memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) dengan 

jalan menggunakan kedok melakukan jual beli atas nama WNI, sehingga secara yuridis 

formal tidak menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.  

 



5 
 

Nominee agreement yang diikuti dengan perjanjian lain terkait dengan penguasaan hak milik 

atas tanah oleh WNA menunjukkan bahwa secara tidak langsung melalui perjanjian notariil 

telah menjadi penyelundupan hukum dikarenakan perjanjian nominee merupakan perjanjian 

khayalan atau perjanjian pura-pura yang dilakukan oleh salah seorang WNI dengan WNA 

bahwa mereka seolah-olah menunjukkan telah terjadinya perjanjian antara mereka. Apabila 

hal ini diketahui oleh instansi-instansi yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus 

agraria, maka diputuskan untuk dinyatakan bahwa jual beli itu batal karena hukum dan 

tanahnya jatuh kepada Negara. Hal tersebut sebagaimana ketentuan 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 warganegara 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 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.” 

 

Penguasaan tanah oleh orang asing dengan melakukan perjanjian nominee secara tidak 

langsung selain mencederai ketentuan dalam UUPA juga merugikan negara terutama pada 

fungsi penerimaan pendapatan negara di bidang pajak. Ruang lingkup keuangan negara 

secara rinci dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (“UU KN”), meliputi hak negara untuk memungut pajak sebagai berikut: 

 

A. Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Umumnya 

 

Perjanjian nominee dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bermula dari 

perjanjian jual beli dan kemudian ditambahkan dengan perjanjian sewa menyewa 

dan/atau perjanjian utang piutang. Pada perjanjian tambahan dalam bentuk sewa-

menyewa, kedua belah pihak menentukan isi perjanjian serta isi tambahan (addendum) 

dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, klausula-klausula baku yang berupa jumlah 

biaya sewa, jangka waktu dan metode pembayaran yang tercantum dalam perjanjian 

tambahan ini tidak dilakukan dan dibayarkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya tidak ada transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak karena perjanjian 

tersebut dibuat sedemikian rupa hanya untuk memperkuat pihak beneficial owner dalam 

meminimalisir wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh pihak nominee. Atas 

perjanjian yang “pura-pura” tersebut, negara dirugikan dengan penghindaran Pajak 

Penghasilan (“PPh”) atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangungan sebesar 
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10% yang tercantum dalam Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan 

Tanah Dan/Atau Bangunan. 

 

 

B. Pajak Penghasilan atas Bunga Pinjaman dari Mekanisme Utang Piutang  

 

Terhadap perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian turunan dari perjanjian 

nominee sebelumnya menyebutkan bahwa WNI sebagai nominee memiliki utang yang 

belum terbayar kepada WNA sebagai beneficial owner dengan jumlah tertentu dan 

waktu tertentu. Tujuan diadakannya perjanjian utang-piutang tersebut adalah untuk 

mengikat WNI dengan WNA terkait kesepakatan jumlah harga tanah dan tanah sebagai 

jaminan utang. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia yang berstatus WNA tidak 

dapat membelinya tanah yang menjadi objek perjanjian secara langsung sehingga 

menggunakan nama nominee yang berkewarganegaraan Indonesia. Namun, biasanya 

skema tersebut diuraikan tanpa menyatakan jangka waktu pengembalian dan tidak 

menyebutkan pokok bunga atau selisih jumlah bunga sekarang dengan jumlah uang 

kedepannya. Pada dasarnya, tercantum objek pajak penghasilan atas bunga pinjaman 

sebesar 15% sesuai yang tercantum pada Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”). Dalam Pasal 23 UU Pajak 

Penghasilan yang berbunyi: 

 

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, 

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:  

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;  

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;  

3. royalti; dan  

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

huruf e.” 

Oleh karenanya, akan sangat mungkin para pihak untuk tidak melaksanakan perjanjian 

tersebut dengan yang sebenar-benarnya, sehingga perjanjian utang piutang tersebut 

tidak akan menghasilkan sebuah pembayaran dan berakibat terhadap obyek PPh atas 

bunga pinjaman sebesar 15% tersebut tidak terbayarkan.  
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Dalam perjanjian nominee, beban pajak yang terutang oleh beneficial owner dari harta 

yang disamarkan dapat dielakkan. Harta yang disamarkan dapat dikategorikan sebagai 

pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”). Dalam muatan 

isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan (“UU KUP”)  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU No 16/2009”), 

pengungkapan ketidakbenaran SPT dibagi menjadi 2 (dua) yakni:  

1. Pengungkapan ketidakbenaran SPT;  

2. Pengungkapan ketidakbenaran Perbuatan. 

 

Profesor Ronan Palan dalam bukunya yang berjudul “How Globalization Really 

Works” mengatakan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan sebagai tax avoidance 

apabila melakukan salah satu tindakan berikut: [1] 

 

1. Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang 

seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran intrepretasi hukum pajak; 

 

2. Wajib Pajak (WP) berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di 

sampaikan, bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;  

 

3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Oleh karenanya 

perjanjian nominee dalam dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

merupakan penghindaran pajak. 

 

Oleh karenanya, perjanjian nominee dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan merupakan penghindaran pajak. Pengungkapan ketidakbenaran SPT 

dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi sebesar 50% dari jumlah pajak 

kurang bayar. Berbeda dengan pengungkapan ketidakbenaran atas perbuatan lebih 

mengarah terhadap adanya indikasi tindak pidana pajak. 

Pada substansi UU KUP, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dibagi dalam 2 

bentuk dan batasan waktu, yaitu: 

1. Pada saat di indikasi melakukan tindak pidana, tetapi belum dimulainya tindakan 

penyidikan atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan belum disampaikan. 
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Atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini dikenakan sanksi sebesar 150% 

dari pajak yang kurang bayar.[2]   

 

2. Pada saat dilakukan penyidikan tetapi berkas perkara belum dilimpahkan kepada 

pengadilan, atas hal ini wajib pajak dikenakan sanksi denda sebesar 400% dari 

jumlah pajak yang kurang bayar.[3] 

Keberadaan perjanjian nominee telah mencederai prinsip keadilan dalam sistem pajak 

sekaligus menggerus basis penerimaan pajak, baik untuk Pajak Daerah maupun Pajak 

Pusat khususnya PPh karena beban pajak atas penghasilan yang diperoleh beneficial 

owner dari harta yang disamarkan tersebut dapat dielakkan.  

 

4. Penggunaan Nominee Dalam Pengurusan Perseroan Oleh Direksi (Nominee Directors) 

 

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki tugas 

untuk menjalankan pengelolaan dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam kepengurusannya sebagai organ 

Perseroan, Direksi merupakan pihak yang dapat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. 

 

Pengangkatan direksi Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola 

Perseroan yang baik (Good Corporate Governance Principles), dimana Direksi Perseroan 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk Perseroan diharapkan tetap 

melindungi kepentingan-kepentingan para pemegang saham minoritas, stakeholders dan 

Perseroan itu sendiri. Dengan melihat keterkaitan yang erat antara pengangkatan Direksi 

Perseroan dan tata kelola Perseroan yang baik, maka pengelolaan Perseroan oleh Direktur 

Nominee (atau dalam sistem hukum Common Law disebut juga sebagai Shadow Director) 

dapat dimungkinkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam tata kelola 

Perseroan yang baik, dimana setiap dan seluruh tindakan yang diambil oleh Direktur 

Nominee berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan bagi Perseroan hanya 

berdasarkan perintah dari beneficiary.  

 

 

5. Pemanfaatan Instrumen Anonimitas dan Ancaman Kejahatan Atas Praktik Nominee 

 

Dalam praktiknya, pelaku kejahatan kerap menggunakan berbagai macam cara untuk 

menyembunyikan identitas mereka, sehingga menjadi anonim. Anonimitas dapat 

ditingkatkan melalui penggunaan berbagai mekanisme, antara lain melalui beares shares  

(saham atas unjuk dialihkan melalui penyerahan sertifikat saham), nominee shareholders, 



9 
 

nominee directors. Beberapa potensi kejahatan yang mungkin terjadi dengan adanya praktik 

nominee adalah sebagai berikut: 

 

1. Perbankan sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis 

untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi dibalik 

suatu Perseroan atau nama lain (nominees) dengan melakukan perdagangan internasional 

palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari 

suatu Negara ke Negara lain. Perseroan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan 

tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk 

menyamarkan aktivitas pencucian uang. 

 

2. Potensi adanya tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan yang dilakukan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil 

tindak pidana. Perbuatan ini dilakukan agar harta kekayaan yang diperoleh dari hasil 

tindak pidana dapat dinikmati dengan aman tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat 

penegak hukum. Salah satu cara yang dilakukan oleh beneficiary owner adalah dengan 

menggunakan atau meminjam nama orang lain sebagai pemilik atas aset tersebut. Secara 

de jure, aset tersebut dimiliki oleh orang lain, sementara secara de facto pihak yang 

menguasai dan menerima manfaat dari aset tersebut adalah beneficiary owner sebagai 

pelaku kejahatan pencucian uang.[4] 

 

Atas penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian nominee telah secara tegas dilarang 

dalam penanaman modal, saham dan kepemilikan tanah di Indonesia tetapi pada kenyataannya 

masih banyak pelaku usaha ataupun WNI di Indonesia yang membuat perjanjian nominee, oleh 

sebab itu hendaknya pemerintah memberikan upaya preventif berupa soasialisasi larangan 

penggunaan perjanjian nominee. Perjanjian nominee tidak jarang disepakati oleh para pihak yang 

membuatnya karena ketidaktahuan oleh pelaku usaha atau WNI terhadap larangan nominee dan 

pelaku usaha menganggap pembentukan perjanjian nominee adalah wujud dari asas kebebasan 

berkontrak, padahal terdapat pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan perjanjian nominee 

menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi oleh notaris sebagai 

pihak yang potensial membuat perjanjian nominee tersebut dengan memberikan pemahaman 

tentang akibat hukum dari perjanjian nominee kepada klien sebagai bentuk penyuluhan hukum 

sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
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