
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, Indonesia mengalami perkembangan dalam berbagai 

aspek baik ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya. Hal ini menarik perhatian warga negara asing 

untuk berkunjung ke Indonesia, selain itu banyak dari mereka juga tertarik untuk 

melakukan investasi baik langsung maupun tidak langsung di Indonesia, dengan 

begitu banyaknya warga negara asing yang menetap di indonesia karena adanya 

urusan investasi yang mereka lakukan. Akibat menetapnya warga negara asing di 

Indonesia, akan terjadi percampuran kebudayaan, demikian pula warga negara 

Indonesia yang tinggal di luar negri, ini berdampak terhadap jalinan hubungan yang 

mereka miliki satu dengan yang lainnya, karena Tuhan menciptakan mahluknya-

Nya secara berpasang-pasangan, menjadikan lelaki dan perempuan, menjadikan 

hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.  

Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua 

sejoli, sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, untuk 

itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus 

dan diputuskannyalah ikatan akad atau ijab qabul perkawinan.1 Tidak sedikit warga 

negara asing yang melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia, 

                                                           
1 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawanina Islam Analisis dari Undang Suatu -Undang 

No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, Cet kedua (jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal.31 
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meskipun berbeda kewarganegaraan, setiap orang mempunyai hak untuk 

melakukan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia, dan melanjutkan 

keturunannya. 

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga, serta keturunan dan saling tolong-menolong,2 dengan 

demikian terjalinlah suatu ikatan perkawinan yang sah antar keduanya. Perkawinan 

campuran yang dimaksud disini misalnya, perkawinan antara seorang perempuan 

yang berkewarganegaraan Indonesia dengan lelaki yang berkewarganegaraan 

Korea dan keduanya menetap di Indonesia. Jika keduanya tidak beragama islam, 

maka perkawinan mereka dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, tetapi jika 

keduanya beragama Islam maka perkawinan dapat dilangsungkan menurut Hukum 

Islam dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama).3  

Menurut Undang Undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan campuran 

di definisikan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(“UUP”) pasal 57 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran 

dalam Undang Undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia 

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah 

satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Peraturan mengenai perkawinan 

campuran pertama kali diatur dalam Staatsblaad Tahun 1989 No. 158 yang dikenal 

dengan nama Regeling Op De Gemengde Huwelijke (yang disingkat GHR). 

                                                           
2 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cet ke-25 (Bandung: CV sinar Baru, 1992), hal.348. 

3 Mohd Idris Ramulyono, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam ,(Jakarta : Bumi Askara, 1999), halm 163. 
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 Artikel 1 dari pengertian Staatsblaad ini memberikan pengertian mengenai 

perkawinan campuran. Pengertian tersebut diterjemahkan oleh Sudargo Gautama 

sebagai perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia tunduk kepada 

hukum yang berbeda dinamakan “Perkawinan Campuran.”4 Pengertian yang 

demikian mengandung arti yang sangat luas, apabila ternyata hukum yang berlaku 

bagi orang-orang bersangkutan yang hendak menikah di Indonesia, maka mereka 

dianggap telah melakukan perkawinan campuran, berarti termasuk juga orang-

orang yang berbeda kewarganegaraannya.5 Hukum yang berlaku bagi perkawinan 

campuran tergantung pada prinsip yang dianut masing-masing negara untuk status 

persoalan warganegaranya, di Indonesia sendiri menganut prinsip nasionalitas 

berdasarkan pasal 16 AB (Algemeene Bepalingen) untuk status persoalan warga 

negaranya, artinya bahwa hukum nasional seseorang itu tetap berlaku dan 

mengikuti kemanapun orang itu pergi.6 Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi WNI 

yang berada di luar negaranya, tetapi berlaku juga terhadap warga negara asing 

yang berkedudukan di Indonesia. Jadi prinsipnya, asas nasionalitas yang dianut oleh 

Indonesia dapat berlaku dua arah. Prinsip asas nasionalitas ini berlaku untuk syarat 

materill perkawinan yang harus dipenuhi oleh para pihak dikaitkan dengan masalah 

status personal warga negaranya.  

                                                           
4 Sudargo Gautama (b), Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional 

Sedunia (Asing-Indonesia), cet. 1,(Bandung :1978), halm. 10.  

5 Sudargo Gautama (c), Aneka Permasalahan Dalam Praktek Pembaruan Hukum Di 

Indonesia, cet. 1.  

(Bandung : Citra Ditya Bakti, 1990), hlm. 226. 

6 Hukum Perdata Internasional, Alegemeene Bepalingen van Wetgeving (S. 1847-23, 

disingkat AB). 
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Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang 

dimanapun ia berada.7 Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai lingkungan 

kuasa berlakunya secara extra-teritorial atau universal. Permasalahan status dalam 

personal ini adalah mengenai hukum manakah yang harus dipergunakan untuk 

status personal seseorang, sedangkan untuk syarat formil, yaitu mengenai tata cara 

pelaksanaan perkawinan diatur dalam pasal 18 AB mengenai bentuk perbuatan 

hukum tempat dimana bentuk perbuatan hukum tersebut diselenggarakan atau 

dilangsungkan.8 Dalam perkawinan campuran, karena adanya perbedaan 

kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri mempunyai hak dalam hal 

menentukan status kewarganegaraannya apakah mau mengikuti status 

kewarganegaraan suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan 

atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini 

sangatlah penting, karena hal ini berkaitan dengan hukum yang belaku padanya dan 

hukum manakah yang harus ia patuhi, sebagai contoh jika seseorang pergi berlibur 

keluar dari negaranya, maka hukum yang berlaku padanya adalah hukum dari 

negaranya bukan hukum dari negara yang ia kunjungi. Hal ini akan menimbulkan 

permasalahan dikemudian hari, selain status anak dari hasil perkawinan campuran, 

harta bersama yang mereka miliki dan juga berpengaruh pada hak yang dimiliki 

terutama bagi seorang istri. Hak-nya dapat sewaktu-waktu hilang karena menikahi 

pria berkewarganegaraan asing, dikarenakan etisnya sorang istri pasti tunduk dan 

                                                           
7 Sudargo Gautama(a), Hukum Perdata Internasional Buku Ketujuh, (Bandung : Penerbit 

Alumni, 1981), hlm. 2. 

8 Hukum Perdata Internasional, Alegemeene Bepalingen van Wetgeving (S. 1847-23, 

disingkat AB). 
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menghormati suaminya, maka dari itu, hal ini pun dapat dijadikan alasan untuk 

mencabut hak-haknya yang seharusnya dapat ia miliki. 

Seorang perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki 

status sebagai istri dari seorang lelaki yang berkewarganegaraan asing masih 

mempunyai hak untuk tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Dalam hal ini 

berarti sang istri tersebut  memiliki hak yang sama seperti warga negara Indonesia 

lainnya, diperlakukan secara adil dan setara dengan WNI pada umumnya. 

Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang 

Undang Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut : 

“(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya 

dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.  

(2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk 

mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”  

Ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria pasal 9 ayat 

(1) dan (2) ini terlihat jelas bahwa seseorang yang masih berstatus warga negara 

Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh suatu hak atas 

tanah  baik lelaki ataupun perempuan, namun dalam prakteknya, masih saja ada 

diskriminasi terhadap para wanita yang menikahi pria berkewarganegaraan asing, 

walaupun ia mempertahankan kewarganegaraannya ia tetap saja tidak dapat 

memiliki asetnya/harta berupa hak atas tanah. Hal ini jelas melanggar ketentuan 

yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) dan juga melanggar ketentuan yang diatur 
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dalam pasal 17.1, 17.2 , pasal 30 DUHAM dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945 

dikarenakan adanya pasal-pasal lain dan ketentuan lain yang mengatur hal yang 

berbeda dari ketentuan tersebut.  

Seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.69/PUU-XIII/2015. Ny.ike Farida yang selanjutnya disebut sebagai pemohon 

masih berstatus warga negara Indonesia berdasarkan bukti : (i) Kartu Tanda 

Penduduk warga negara Indonesia Nomor 3175054101700023, (ii) Visa 

Kunjungan Orang Asing Nomor DA 3078438 (yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Jepang) dan (iii) Kartu Keluarga. Nomor 3175051201093850. Pemohon adalah 

seorang perempuan yang menikah dengan pria berkebangsaan asing (Jepang) 

berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Makassar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, 

pada tanggal 22 Agustus 1995 dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil 

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Perkawinan 

Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait 

pernikahannya, pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak 

pernah melepas kewarganegaraannya dan tetap memilih sebagai warga negara 

Indonesia serta tinggal di Indonesia. Ny. Ike Farida yang masih berstatus warga 

negara Indonesia kehilangan haknya untuk memiliki asetnya/harta berupa tanah 

dengan status Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan (HGU) yang disebabkan 

oleh berlakunya pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) Undang Undang 

Pokok Agraria serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan pasal 35 ayat (1) 

Undang Undang Perkawinan.  
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Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya pasal “Objek 

Pengujian” tersebut. Dengan berlakunya pasal objek pengujian ini bukan hanya 

pemohon yang merasa dirugikan, tetapi juga hal ini dirasakan oleh seluruh warga 

negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing lainnya, kehilangan hak 

dan kesempatan untuk memiliki aset/harta berupa tanah dengan status Hak Miliki 

dan Hak Guna Bangunan (HGU) atau hak atas tanah seumur hidup mereka. 

Kelompok ini sangat terdiskriminasi, terzolimi mengingat warga negara Indonesia 

lainnya tidak ada halangan atau hambatan untuk memiliki hak atas tanah dengan 

status Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan. 

Dalam hal ini pemohon juga menyampaikan beberapa korban maupun 

contoh permasalahan faktual yang ditimbulkan oleh pasal-pasal “Objek Pengujian” 

yang dialami oleh beberapa warga negara Indonesia yang melangsungkan 

perkawinan campuran, diantaranya: 

1. Merry Anna Nun warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-

laki berkewarganegaraan Amerika. Yang mana Merry hendak membeli 

rumah dengan status tanah Hak Miliki secara kredit, pada awal Mei 

2013 di daerah Jimbaran, Provinsi Bali. Namun dikarenakan Merry 

menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai perjanjian 

perkawinan, yang bersangkutan ditolak permohonan KPRnya oleh 

beberapa bank. Setelah ditolak KPRnya oleh beberapa bank tersebut, 

Merry memutuskan membeli rumah secara tunai, akan tetapi 

notaris/PPAT menolak untuk melakukan penandatanganan Akta Jual 

Beli dan peralihan hak dengan alasan Merry menikah dengan warga 
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negara asing. Pada akhirnya Merry tidak dapat membeli rumah, karena 

pemberlakuan pasa-pasal “Objek Pengujian.” 

2. Windy Nurhafifah Ouwerling warga negara Indonesia yang menikah 

dengan laki-laki berkewarganegaraan Belanda. Pada sekitar Maret 

2013, Windy membeli rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan di kota 

Batam, Provinsi Riau, secara tunai. Namun ketika pembayaran sudah 

diterima oleh developer, tiba-tiba notaris/PPAT menolak untuk 

melakukan balik nama, karena suami berkewarganegaraan asing . 

bahkan dalam dokumen perincian biaya untuk mengurus AJB, SHGB 

serta biaya notaris, tercantum bahwa ketentuan ini tidak berlaku bila 

pembeli menikah dengan warga negara asing, yang mana pernikahannya 

telah didaftarkan di KUA/Catatan Sipil wilayah setempat, tetapi jika 

Windy ingin tetap melakukan balik nama, maka status Hak Guna 

Bangunan diturunkan menjadi Hak Pakai. Sampai dengan permohonan 

ini diajukan, Windy masih berjuang untuk mempertahankan status Hak 

Guna Bangunan agar tidak diturunkan menjadi Hak Pakai. 

3. Muntini Cooper warga negara Indonesia yang menikah dengan warga 

negara Australia. Pada bulan November 2010, Muntini  hendak membeli 

rumah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan di Balikpapan, 

Kalimantan Timur, dengan fasilitas KPR. Kemudian yang bersangkutan 

ditelepon oleh pihak developer, dan dijelaskan bahwa Muntini tidak 

dapat membeli banguanan dengan SHGB karena tidak memiliki 

perjanjian perkawinan yang dapat memisahkan harta bersama dari 
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kedua belah pihak yang seharusnya dibuat pada saat atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Pada akhirnya Muntini tidak dapat membeli 

rumah karena pemberlakuan pasal-pasal “Objek Pengujian.” 

4. Farida Indriani warga negara Indonesia yang menikah dengan warga 

negara Bangladesh. Sekitar bulan Juli 2013, Faridah ingin membeli 

apartement di Kedoya, Jakarta Barat, dengan status kepemilikian Hak 

Guna Bangunan (HGU) dengan pembayaran KPR. Namun setelah 

dokumen lengkap, yang bersangkutan ditolak pembeliannya oleh 

developer dan bank dengan alasan menikah dengan warga negara asing 

dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan. 

Bahwa mereka adalah korban yang telah dirampas hak konstitusionalnya 

dan sebagai contoh kasus diatas hanyalah segelintir dari puluhan dan bahkan 

ratusan kasus, dan tidak hanya mereka yang merasakan hal ini tetapi juga bagi 

warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, sehingga tidak 

dapat memiliki harta berupa tanah dengan status Hak Milik dan Hak Guna 

Bangunan dikarenakan adanya pemberlakuan pasal-pasal “Objek Pengujian” diatas 

tersebut. Berdasarkan uraian serta contoh-contoh yang telah disampaikan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi berdasarkan 

permasalahan diatas dengan judul: “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN 

CAMPURAN TERHADAP HARTA BERSAMA KHUSUSNYA DALAM 

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 

No 69/PUU-XIII/2015).” 

 



10 
 

1.2.Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta bersama 

khususnya dalam kepemilikan hak atas tanah sebelum adanya  putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015? 

2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 

terhadap perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Menelusuri dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan campuran 

terhadap harta bersama khususnya dalam hal kepemilikian hak atas tanah 

sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. 

b.  Menelusuri dan menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 

69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan dalam perkawinan 

campuran. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi 

perkembangan teori dan analisa hukum terkait perjanjian 

perkawinan terutama bagi harta benda dalam perkawinan campuran 

dan khususnya dalam hak kepemilikan atas tanah. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat umum, serta memberikan kontribusi pemikiran 

bagi praktisi hukum, yakni sebagai tambahan referensi bagi kajian 

hukum di bidang perkawinan, khususnya terkait perjanjian 

perkawinan campuran. 

1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini terbagi dalam 

lima bab yang masing-masing bab berisi tentang: 

Bab I terdiri dari PENDAHULUAN, mengemukakan hal-hal yang menjadi 

latar belakang penelitian, masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan dari 

penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian. 

Bab II tentang TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan mengenai landasan 

teori dan landasan    konseptual. 

Bab III tentang METODE PENELITIAN HUKUM. Metode penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah secara 

mendalam terhadap peraturan perundang-undangn yang mengatur hukum keluarga 

yakni ketentuan yang terdapat dalam buku I Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

(BW) dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Dalam 

hal ini penulis menggunakan teknik penulisan deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menggambarkan secara sistematis, terperinci, dan menyeluruh mengenai status hak 

dan kedudukan suami ataupun istri dalam pengurusan harta kekayaan perkawinan.  



12 
 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder. Data sekunder yang 

digunakan adalah bahan hukum premier, sekunder, dan tresier. Adapun dasar 

penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian perundang-undangan 

(Statue Approach) dan studi kasus (Case Approach) yaitu menggunakan sumber-

sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat 

kabar, atau media masa dan tulisan-tulisan lain yang memiliki kaitan dengan 

masalah  yang akan dibahas yang terdapat dalam kasus. Selanjutnya, berbagai 

analisis dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian analisa 

kulitatif, yaitu dengan cara menguji kualitas norma yang digunakan dalam 

penelitian ini melalui pandangan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

Bab IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Pada bab ini akan 

dibahas mengenai segala sesuatu mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, 

prinsip-prinsip, dan asas hukum. Penulis juga akan membahas dan menguraikan 

jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai Akibat 

Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama Khususnya dalam 

Kepemilikan Hak Atas Tanah. 

Bab VI tentang KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab akhir ini penulis 

akan memberikan kesimpulan dan juga memberikan beberapa saran sebagai solusi 

atas permasalahan yang telah dibahas.  

 

 




