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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Sejak zaman 

dahulu hingga kini karena perkawinan merupakan masalah yang aktual 

dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan 

timbul hubungan hukum antara suami- istri dan kemudian dengan lahirnya anak-

anak ,menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. 

Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulkan hubungan 

hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.1Dalam UU Perkawinan 

(UU No 1 tahun 1974) dalam pasal 1 ayat 1 yaitu :  

Perkawinan didefinisikan sebagai pengikatan janji nikah yang diartikan 

sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia lahir maupun 

batin dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.  

Dalam era globalisasi ini, perkawinan campuran merupakan hal yang cukup 

umum di kalangan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perkawinan campuran adalah dari segi Pendidikan, ekonomi maupun kehidupan 

sosial2 .  

 
1 Maritman Prodjohamidjojo.Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta :CV.Karya 
Gemilang,2011)hal.1 

2 Nuning Hallet, Mencermati isi rancangan UU Kewarganegaraan, 
http://mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51. Diakses 12 
Maret 2020 
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Dalam masa penjajahan pemerintahan kolonial Belanda, bangsa Indonesia 

menetapkan pembentukan hukum yang diterapkan berdasarkan  

golongan penduduk. Pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan penggolongan 

penduduk Indonesia atas golongan ras/etnis ataupun agama sebagaimana tertuang 

dalam Indische Staatsregeling (IS), yaitu : Eropa (Staatsblad/S.1849), Tionghoa 

(S.1917), Indonesia asli Kristen (S.1933) dan Indonesia asli non Kristen (S.1920) 

yang masing-masing dibedakan perlakuan status perdatanya.  

Pasal 1 Stb. Nomor 158 Tahun 1989 mengatur “Perkawinan 

Campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum-hukum yang berlainan. ”Hukum-hukum yang berlainan itu terjadi karena 

perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. 

 

Sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka pengertian perkawinan 

campuran diubah sesuai dengan  Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No 1 

Tahun 1974, perkawinan campuran dapat disimpulkan sebagai “perkawinan 

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena 

perbedaan kewarganegaraan. Pembuat undang-undang dalam hal ini 

berkesimpulan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga 

Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI dengan Warga Negara Asing yang 

selanjutnya disebut sebagai WNA.  

 Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pasangan yang melakukan 

perkawinan campuran, diantarannya adalah mengenai surat izin tinggal, surat izin 

bekerja dan keimigrasian (bagi WNA) dan status kewarganegaraan anak hingga 

hak atas tanah.   
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 Permasalahan mengenai hak atas tanah menyangkut harta bersama 

dikarenakan WNI yang menikah dengan WNA setelah perkawinan maka WNI 

tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna 

usaha maupun hak guna bangunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UU No.1 

Tahun 1974 (UU Perkawinan) yang isinya bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi ketika WNI dan WNA menikah 

maka sudah terjadi percampuran pada harta mereka. Percampuran harta mereka 

berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada ketentuannya 

menyatakan bahwa WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha 

ataupun Hak Guna Bangunan.  

 

Ketentuan diatas, dapat menyimpulkan bahwa seorang WNI yang menikah 

dengan WNA tidak dapat lagi memperoleh Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan 

Hak Guna Usaha karena sudah menjadi bagian dari harta bersama dengan 

pasangan WNA nya yang dilarang oleh undang-undang untuk memiliki hak atas 

tanah.  

Asas nasionalitas / asas kebangsaan yang menjadi dasar. Dalam Pasal 9 ayat 

(1) UUPA, Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum 

yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Hak-hak orang asing 

dalam kepemilikan tanah menjadi terdapat pembatasan yaitu UUPA membedakan 

hak-hak atas WNA dan WNI. WNA maupun perusahaan asing yang ada di 
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Indonesia hanya dapat memiliki hak atas tanah terbatas seperti hak pakai dan hak 

sewa. 

 Permasalahan yang timbul dari perkawinan antara WNA dan WNI adalah 

WNI tidak dapat memiliki tanah hak milik, hak guna bangunan ataupun hak guna 

usaha. Hal ini dipertegas dengan Pasal 21 UUPA (Undang-Undang No.5 Tahun 

1960) yaitu WNI yang memperoleh hak  milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

percampuran harta karena perkawinan sejak saat berlakunya UUPA tersebut maka 

wajib melepaskan hak milik atas tanahnya  (sesuai Pasal 42 UUPA). Pelepasan 

dapat dilakukan dengan cara menjual atau menghibahkannya.  

 Pelepasan berlaku dalam jangka waktu satu tahun sejak WNI memperoleh 

tanahnya ataupun sejak WNI melakukan perkawinan campuran. Jika lewat dari 

waktu tersebut maka hak kepemilikan tanah tadi akan hapus secara hokum dan 

tanahnya jatuh ke tanah negara.  

 Solusi dari terjadinya percampuran harta antara suami dan isteri adalah 

dibuatkannya Perjanjian Perkawinan, sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan 

jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:  

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan 

perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat 

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap 

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. 



 5 

(3)  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. 

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 

mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah 

atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak 

merugikan pihak ketiga. 

 

Menurut advokat Anita D.A. Kolopaking dalam makalahnya berjudul 

“Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing” perjanjian perkawinan yang 

lazim disepakati antara lain berisi: 

1.    Harta bawaan ke dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha 

masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang 

diperoleh masing-masing selama perkawinan. 

2.   Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka 

yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan 

suami atau istri. 

3.  Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik 

hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain. 

4.    Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari 

suami. 

5.    dan lain sebagainya.3 

 
3 www.hukumonline.com, diakses tanggal 12 Maret 2020  
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Perjanjian perkawinan antara suami dan isteri dapat dibuat dalam bentuk 

tulisan atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat 

oleh seorang pejabat umum yang berwenang . Dalam memberikan perlindungan 

yang maksimal dan mengikat bagi pihak yang berkepentingan maka perjanjian 

perkawinan sebaiknya dibuat dalam akta otentik. Akta otentik adalah akta yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti akta notarial yang 

merupakan alat bukti yang kuat. 

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan 

terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH 

Perdata :  

- Adanya kesepakatan kehendak  

- Kewenangan / kecakapan berbuat menurut hukum  

- Obyek / perihal tertentu  

- Kuasa yang diperbolehkan/ halal / legal  

Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian maka dapat dilakukan 

pembatalan oleh hakim berupa batal demi hukum atau dapat dibatalkan.   

 

Pada kasus dalam penetapan No :373/PDT.P/2017/PN.SBY dalam hal ini : 

Candra Hartono (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I )  Warga Negara 

Indonesia dan Xu Mei  (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ) Warga Negara 

Asing  .  

Para pemohon , dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 dalam 

Pengadilan Negeri Surabaya mengajukan permohonan bahwa para Pemohon 
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adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Tiongkok berdasarkan 

Pendaftaran Perkawinan No. 020703905 yang terdaftar dan dikeluarkan oleh 

Kementerian Urusan Sipil Up. Administrasi Biro Pencatatan Perkawinan kota 

Shenzen Propinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 20-07-2007 

(dua puluh Juli dua ribu tujuh) dan Para Pemohon telah membuat perjanjian 

kawin dihadapan Robby Kurniawan, Sarjana Hukum , Magister Kenotariatan 

sehingga Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota 

supaya dapat disahkan Perjanjian Perkawinan namun harus ada ijin terlebih 

dahulu dari pengadilan negeri. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meninjau lebih dalam mengenai 

perjanjian perkawinan antara WNA dan WNI  dalam bentuk skripsi dengan judul :  

“HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA 

PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT DIBUATNYA PERJANJIAN 

PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG MENURUT 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTUTUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 

(Studi Kasus No : 373/Pdt.P/2017/PN.SBY)” 

1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang, rumusan  masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana proses pembuatan Perjanjian Perkawinan di hadapan Notaris 

pada Perkawinan Campuran setelah perkawinan berlangsung berdasarkan 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban yang timbul bagi pasangan suami istri 
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pada perkawinan campuran setelah perkawinan berlangsung akibat  

dibuatnya Perjanjian Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015? (Studi Kasus : Penetapan 

No.373/Pdt.P/2017/PN.Sby) 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan Perjanjian Perkawinan di hadapan 

Notaris pada Perkawinan Campuran setelah perkawinan berlangsung 

berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban yang timbul bagi 

pasangan suami istri pada perkawinan campuran setelah perkawinan 

berlangsung akibat  dibuatnya Perjanjian Perkawinan menurut Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? (Studi Kasus : 

Penetapan No.373/Pdt.P/2017/PN.Sby). 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut :  

a. Kegunaan Teoritis  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu Hukum khususnya dalam bidang Perjanjian perkawinan 

dalam Perkawinan Campuran . Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya  



 9 

b.Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu 

bagi praktisi hukum dan masyarakat luas tentang Perjanjian Perkawinan 

khususnya dalam Perkawinan Campuran. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini , penulis membagi penulisan ke dalam beberapa bab 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya dapat 

membentuk suatu pembahasan. 

Bab pertama merupakan suatu pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan dalam analisis seperti 

arti dari Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta bersama , Perjanjian 

Perkawinan, Notaris, Tigas dan Peran Notaris . 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu yang didalamnya mengandung 

Jenis Penelitian, Ruang lingkup Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan dan 

Pengelolaan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.  

Bab keempat mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang 

pendaftaran perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang terdiri dari 

duduknya perkara, pertimbangan hakim dan analisis penulis.  

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


