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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia mempunyai niat dan keinginan untuk melangsungkan 

perkawinan karena naluri, hukum alam bahkan sesuai dengan perintah agama 

dengan pasangan yang diinginkannya sudah menjadi kodrat manusia untuk 

menjalani hidup berpasang-pasangan dan mempunyai keturunannya. 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Lahirnya UUP merupakan perwujudan bentuk pengaturan dari negara atas 

hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang 

laki-laki, perkawinan tersebut harus dilandasi aturan-aturan hukum yang diatur 

dalam undang-undang tersebut. UUP ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban 

dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan. Perkawinan sesungguhnya 

tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, 

namun untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, timbulnya kewajiban suami dan istri untuk saling 

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
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kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 

material.
2
 

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam 

perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, 

terbentuknya harta benda dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, 

serta hubungan pewarisan. Munculnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya 

dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP, yaitu dilakukan menurut hukum 

agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang 

tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang 

melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut 

diatas maka perkawinan itu diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.  

Dalam UUP menyatakan mengenai kesetaraan kedudukan suami dan istri 

dalam perkawinan, bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.  

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu salah satunya 

berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan 

diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. UUP menganut asas 

perpisahan harta, sebagaimana Pasal 35 UUP disebutkan bahwa harta benda yang 

diperolah selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat kedua 
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disebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) 

kekayaan dari suami dan istri yang dibawa dalam perkawinan dicampur menjadi 

harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama di antara mereka sedangkan dalam 

UUP harta perkawinan yang dibawa dalam perkawinan (harta bawaan) tetap 

menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta 

yang diperoleh dari usaha selama perkawinan (sering disebut harta gono gini). 

Persamaan antara keduanya adalah kedua Pasal tersebut memberikan kesempatan 

bagi pasangan suami istri apabila mereka memutuskan untuk menentukan lain, 

dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari isi undang-undang. 

Penyimpangan mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut hanya dapat 

dilakukan dengan mengadakan perjanjian perkawinan.  

Sebelum tahun 1974, perjanjian perkawinan hanya diatur di dalam KUH 

Perdata. Dalam hal ini dapat diketahui dengan adanya pengumuman Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 yang menyatakan bahwa sejak 

tanggal 1 Mei 1848 KUH Perdata berlaku di Indonesia. KUH Perdata yang 

berlaku di Indonesia mengikuti KUH Perdata yang berlaku di Belanda dengan 

menggunakan asas konkordansi dimana asas konkordansi tersebut berasal dari 

Pasal 131 Indische Straatsregeling (IS) yang berisi aturan-aturan pemerintah 

Hindia Belanda. IS terdiri atas 187 Pasal dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 

berdasarkan s.1925-557. Pasal 131 IS tersebut dapat diketahui pedoman politik 

hukum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Pembagian golongan penduduk 
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yang terdiri dari golongan Timur Eropa, Timur Asing dan Bumiputera diikuti 

dengan pembagian hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut 

berdasarkan Pasal 131 IS dan dijelaskan lebih lanjut dengan Pasal 163 IS. 

Berdasarkan S.1847-23 dapat pula diketahui KUH Perdata hanya berlaku bagi 

orang-orang tertentu yaitu golongan Eropa Timur dan Timur Asing Tionghoa. Hal 

ini terbukti dengan adanya Pasal 131 IS maka KUH Perdata berlaku bagi 

golongan Eropa. Berdasarkan S.1855 Nomor 79, maka KUH Perdata berlaku 

terhadap golongan Timur Asing kecuali mengenai Hukum Keluarga dan Hukum 

Waris. Bagi golongan Bumiputera dapat menggunakan KUH Perdata apabila 

terlebih dahulu menundukkan diri dengan S.1917 Nomor 12 yang mengatur 

mengenai lembaga penundukkan diri. Golongan Bumiputera bila ingin membuat 

suatu Perjanjian Perkawinan harus menundukkan diri pada Hukum Eropa.
3
 

 Berbeda setelah berlakunya UUP yang merupakan produk hukum 

nasional. Orang Indonesia asli tidak diharuskan menundukkan diri terhadap 

Hukum Eropa karena sudah ada UUP tersebut. Ketentuan yang ada dalam UUP 

mengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. 

Setelah diundangkan UUP, di Indonesia terdapat hukum perkawinan yang 

bersifat nasional. UUP tersebut isinya merupakan ketentuan hukum yang 

mengatur tentang kepentingan perorangan dan dibuat untuk diberlakukan bagi 

seluruh Warga Negara Indonesia.
4
  Berdasarkan UUP, Setiap Warga Negara 

Indonesia bisa membuat perjanjian perkawinan yang isinya sesuai dengan 

kesepakatan kedua pasangan calon suami istri. Pasal 67 UUP berbunyi: 
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(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang 

pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(2) Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan 

pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 Namun Peraturan Pemerintah yang melaksanakan UUP, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memuat aturan tentang Perjanjian 

Perkawinan. 

Perjanjian perkawinan menjadi penting dalam  Perkawinan Campuran 

karena dengan adanya Perjanjian Perkawinan para pihak dapat melakukan 

pemisahan harta. Pemisahan harta ini bertujuan agar tidak terjadi percampuran 

harta bersama sehingga WNI dalam Perkawinan Campuran dapat membeli tanah 

Hak Milik atau HGB. 

 Menurut Pasal 57 UUP yang dimaksud Perkawinan Campuran adalah 

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang 

berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarga 

negaraan Indonesia. 

Berbeda dengan perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, pada 

Perkawinan Campuran ada unsur warga negara asing di dalam satu ikatan 

perkawinan. adalah hal yang lazim pada sistem hukum nasional negara-negara di 

dunia, termasuk sistem hukum nasional Indonesia, memuat aturan-aturan yang 

membatasi hak-hak kepada orang asing, juga lazim memberikan kewajiban-

kewajiban khusus kepada orang asing.  
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Di Indonesia, salah satu pembatasan kepada orang asing adalah 

pembatasan untuk mempunyai hak atas tanah. Menurut  Undang Undang No.5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang disebut juga 

Undang Undang Pokok Agraria  (“UUPA”) warga negara asing tidak bisa 

mempunyai tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Bangunan dan tanah Hak Guna 

Usaha.  Ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) 

UUPA dengan tegas menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang bisa 

mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. 

Selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA ditentukan bahwa apabila 

orang asing memperoleh tanah hak milik karena percampuran harta perkawinan, 

maka dalam waktu satu tahun setelah diperoleh hak itu wajib melepaskannya. Jika 

tidak dilepaskan maka hak itu akan hapus karena hukum dan jatuh pada Negara.  

Kewajiban demikian juga berlaku bagi orang asing yang memperoleh tanah Hak 

Guna Usaha atau tanah Hak Guna Bangunan karena percampuran harta 

perkawinan sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan 

pasal 36 ayat (2) UUPA. 

Berbeda dengan Pasal 35 UUP terkait harta perkawinan disebutkan bahwa: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 

pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

 Dengan demikian kecuali suami-isteri mengadakan Perjanjian Perkawinan 

yang mengatur harta di dalam perkawinan secara berbeda, maka harta yang 

diperoleh masing-masing suami atau isteri sepanjang perkawinan adalah menjadi 

harta bersama suami-isteri. Kecuali harta yang diperoleh karena hibah atau karena 
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warisan akan tetap menjadi harta kepunyaan masing-masing suami-isteri. Dalam 

Perkawinan Campuran, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yang 

dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Warga 

Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) menimbulkan hak kepemilikan yang 

sama. 

Perolehan Harta bersama berupa hak milik atas tanah dan hak guna 

bangunan dalam Perkawinan Campuran akan menjadi tidak dapat diadakan karena 

ada larangan bagi suami atau isteri yang WNA untuk memperoleh tanah Hak 

Milik dan tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 21 

dan Pasal 36 UUPA.  Hal ini mengakibatkan terhambatnya pihak suami atau isteri 

WNI dalam Perkawinan Campuran untuk membeli tanah Hak Milik dan tanah 

Hak Guna Bangunan.  

  Kesulitan bagi WNI yang menjadi pasangan perkawinan dengan WNA 

(dalam Perkawinan Campuran) untuk membeli tanah Hak Milik atau tanah Hak 

Guna Bangunan sesungguhnya bisa diatasi dengan cara pasangan itu membuat 

Perjanjian Perkawinan yang bisa meniadakan harta bersama dalam perkawinan 

itu. Menurut ketentuan Pasal 29 UUP, Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat 

secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik Kantor 

Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil. 

Dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus 

diperhatikan demi keabsahan dari perjanjian perkawinan. Syarat tersebut antara 

lain ialah bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan 

dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian 



8 
 

yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas 

persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai 

catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan 

kesusilaan.
5
  

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa menurut ketentuan Pasal 29 

ayat (1) UUP Perjanjian Perkawinan diadakan “sebelum atau pada waktu 

perkawinan dilangsungkan”, dengan demikian setelah perkawinan berlangsung 

tidak terbuka kemungkinan untuk membuat Perjanjian Perkawinan, termasuk bagi 

WNI dalam Perkawinan Campuran yang baru menyadari kesulitan untuk membeli 

tanah Hak Milik atau Tanah Hak Guna Bangunan. Situasi yang dialami oleh WNI 

ini kadang dirasa merugikan. 

Penulis mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII 

Tahun 2015, yaitu putusan atas permohonan judicial review atas ketentuan Pasal 

29 UUP dan beberapa pasal UUPA, yang akhirnya membuka kemungkinan untuk 

membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Judicial 

review (pengujian undang-undang)  ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 

MK)  yang dilakukan oleh seorang WNI yang bernama Ike Farida yang menikah 

secara sah dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Makasar, Kotamadya  Jakarta 

Timur nomor 3948/VIII/1995 yang mengajukan permohonan kepada MK 

tertanggal 11 Mei 2015, Ike Farida sebagai Pemohon, mengajukan pengujian 

terhadap  Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat 

(1) , Pasal 29 ayat (1) , ayat (3), ayat (4) UUP terhadap Undang-Undang Dasar 

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam substansi Pasal-Pasal dari 2 (dua) 
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undang-undang tersebut yang hendak diuji oleh MK adalah hak-hak WNI yang 

menikah dengan WNA dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta.  

Pada tanggal 26 Oktober 2016, MK mengeluarkan putusan terkait 

permohonan Ike Farida tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII Tahun 2015  pada amar putusannya yang berbunyi:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

tidak dimaknai “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”;  

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai 

kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “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”;  
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1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;  

1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 3019) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian 

tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain 

dalam Perjanjian Perkawinan”; 

 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

tidak dimaknai “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”;  

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan 
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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”;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya;  

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  

Amar Putusan MK tersebut telah memperluas makna Perjanjian 

Perkawinan dan dampak putusan MK tersebut mencakup pula status harta 

bersama dalam Perkawinan Campuran.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik membuat dan 

mengkaji tesis ini dengan judul “PEMBELIAN TANAH HAK MILIK DAN 

TANAH HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN 

SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 69/PUU-XIII TAHUN 2015” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah: 

1) Bagaimana pengaturan bagi WNI yang melakukan Perkawinan Campuran 

membeli tanah Hak Milik dan tanah Hak Guna Bangunan sebelum dan 

setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII tahun 2015? 
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2) Bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam 

Perkawinan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII tahun 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkawinan Campuran. 

Adapun tujuan yang bersifat khusus adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan bagi WNI yang melakukan Perkawinan 

Campuran untuk membeli tanah Hak Milik dan tanah Hak Guna Bangunan. 

2. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan 

sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII tahun 

2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari 

manfaat baik dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat 

menjadi suatu masukan dalam pengembangan ilmu hukum, peraturan Perundang-

undangan, maupun peraturan-peraturan khususnya yang berkaitan dengan Notaris 

maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

2. Manfaat Praktis 
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 Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan dan saran 

hukum yang berharga dan sebagai tambahan pengetahuan dalam pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah berupa jual beli terhadap pasangan Perkawinan 

Campuran sehingga bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam 

diwaktu yang akan datang, bagi pihak terkait di antaranya mahasiswa, Notaris dan 

lain-lain.  

 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis agar 

penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika dalam penulisan tesis 

ini dibagi menjadi lima Bab dan masing-masing Bab terdiri dari sub Bab sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini mengawali seluruh rangkaian uraian yang menjadi gambaran 

permasalahan sebagai dasar pembahasan yang digunakan pada Bab berikutnya. 

Sub Bab Pendahuluan terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai landasan teori mengenai 

tinjauan umum Hukum Perkawinan yaitu Perkawinan Campuran, Harta 

Perkawinan, Perjanjian Perkawinan berkaitan dengan KUHPerdata, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960, kewajiban dan larangan notaris dan Hak-hak atas tanah di Indonesia. 
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Disamping itu juga akan dipaparkan mengenai landasan konseptual dari penelitian 

hukum ini yaitu mengenai istilah dan pengertian Perkawinan, Perkawinan 

Campuran, Perjanjian Perkawinan, pengertian Notaris dan pengertian mengenai 

Hak-hak atas tanah di Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini akan di jelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan antara lain mencakup jenis atau metode penelitian, metode pendekatan, 

jenis data yang digunakan dan prosedur perolehan data tersebut serta analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai pembelian tanah hak 

milik dan hak guna bangunan dalam perkawinan campuran sebelum dan setelah 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan peranan Notaris dalam 

pembuatan Perjanjian Perkawinan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam Bab ini akan disampaikan dari hasil pembahasan serta saran yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




