
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memasuki sebuah era baru 

yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu misi MEA 

adalah meliberalisasi perdagangan dalam bidang barang dan jasa. 1  Perdagangan 

internasional secara umum berkembang ke arah perdagangan yang lebih bebas dan 

terbuka dengan mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan 

sama sekali hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun nontarif untuk 

menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif, dan 

progresif. 2 Sehingga dengan berlakunya MEA, arus masuk tenaga kerja asing serta 

professional asing ke Indonesia tidak dapat dihindari lagi. Kedatangan tenaga kerja 

asing di satu sisi akan menciptakan iklim kompetitif di Indonesia, memberikan ilmu 

dan/atau skill baru yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Badan Pusat 

Statistik telah mencatat sebanyak 83 ribu orang  pekerja warga negara asing 3 

berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari tahun 2016 untuk bekerja dan 

1 Mia Chitra Dinisari. “Konstruksi Indonesia Akan Hadapi Liberalisasi Perdangangan Barang dan 
Jasa”.<http://industri.bisnis.com/read/20150821/45/464439/konstruksi-indonesia-akan-hadapi-
liberalisasi-perdagangan-barang-dan-jasa>, diakses 14 April 2016 
2  Ida Bagus Wyasa Putra. Aspek-Aspek  Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis 
Internasional , (Bandung : Refika Aditama , 2000 ) Hal 4 
3  “Pasar Bebas MEA Mendatangkan 83 Ribu Tenaga Kerja Asing”.<http://buruh-
online.com/2016/01/pasar-bebas-mea-mendatangkan-83-ribu-tenaga-kerja-asing.html>, diakses 14 
April 2016 
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diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat dengan terbukanya delapan jenis 

profesi yang telah disepakati dalam Mutual Recognition Agreement (MRA) yang 

akan diperebutkan sumber daya manusia dari negara – negara ASEAN. Profesi yang 

telah disepakati meliputi : insinyur, arsitek, akuntan, praktisi medis, perawat, dokter 

gigi, dan tenaga survei bagi WNA melalui MEA. 4 

Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa meningkatnya rasio tenaga kerja 

asing di Indonesia berkaitan dengan meningkatnya investasi asing serta pengurangan 

regulasi yang menghambat tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.  

Meningkatnya rasio tenaga kerja asing di Indonesia  menimbulkan kebutuhan akan 

tempat tinggal tidak hanya bagi warga negara Indonesia, melainkan juga bagi warga 

negara asing yang berada di Indonesia. Pemerintah walaupun harus menjamin hak 

warga negaranya untuk memiliki tempat tinggal, tetap harus bergantung kepada 

pengembang properti dan pemerintah daerah agar dapat menyediakan kebutuhan 

tempat tinggal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

memperkirakan kebutuhan baru perumahan yang bersumber dari pertumbuhan 

penduduk dan urbanisasi adalah sekitar 800 – 900 ribu unit. 5     

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan 

masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang 

4 “Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kerja Sangat Penting Untuk Menghadapi MEA”. 
<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pelatihan-dan-pendidikan-tenaga-kerja-sangat-
penting-untuk-mea/>, diakses 22 April 2016 
5 Surya Perkasa. “Menyorot Masalah Kekurangan Pasokan Rumah” 
<http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/12/04/457245/menyorot-masalah-kekurangan-pasokan-
rumah>, diakses 22 April 2016 
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jumlah penduduknya terus meningkat. Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun : 

Satuan-Satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian.  

Pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, dan 

merupakan suatu metode peremajaan kota dengan lebih banyak ruang terbuka yang 

tersedia bagi masyarakat. Negara-negara tetangga seperti Singapura telah 

mengizinkan orang asing memiliki high rise apartment dikarenakan keyakinan bahwa 

izin kepemilikan properti oleh orang asing sangat berpengaruh pada sektor 

perekonomian negara dan bahkan mengizinkan orang asing untuk memiliki landed 

property dengan mengajukan izin terlebih dahulu.  

Kepemilikan Warga negara asing terhadap hak milik atas satuan rumah susun 

merujuk pada ketentuan hak atas tanah yang terdapat pada Undang – Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) 

dengan mengacu pada asas pemisahan horizontal, tetapi dengan disahkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat 

Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, Warga 

negara asing dapat mempunyai hak pakai atas rumah susun di atas hak milik untuk 

pembelian unit baru. Peraturan Pemerintah yang diterbitkan ini dapat 

mengembangkan infrastruktur negara dengan meluasnya pasar bagi developer-

developer baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian 
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nasional, serta memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia yang ingin bekerja atau berinvestasi di Indonesia.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah 

merilis aturan kepemilikan hunian bagi orang asing yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian 

Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari 

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015. Pemerintah mengatur harga minimal 

hunian yang dapat dimiliki orang asing yang tercantum dalam lampiran tak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri mengacu pada harga tertinggi dari harga zona 

tanah dan harga pasaran properti di wilayah tersebut. Daftar Harga minimal di 

wilayah DKI Jakarta adalah sebesar Rp 10 Miliar untuk rumah tunggal sedangkan Rp 

5 Miliar untuk rumah susun, wilayah Banten memiliki harga minimal sebesar Rp 5 

Miliar untuk rumah tunggal serta perbedaan - perbedaan  harga pada masing – masing 

daerah.   

Selama berkedudukan di Indonesia, banyak warga negara asing yang 

melangsungkan perkawinan campur dengan warga negara Indonesia. Perkawinan 

campur yang dilangsungkan di Indonesia diatur dalam Pasal 57 Undang – Undang No. 

1 Tahun 1974 yakni : 

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah 
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia. 
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Dampak dari dilakukannya perkawinan campuran adalah mengenai status 

kewarganegaraan dari perempuan warga negara Indonesia maupun anak-anak yang 

lahir dikemudian hari yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang No. 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dimana dikatakan bahwa Perempuan WNI 

yang melakukan perkawinan campur dengan pria warga negara asing akan kehilangan 

kewarganegaraannya dan mengikut kewarganegaraan suaminya, namun dapat 

mempertahankan kewarganegaraannya dengan mengajukan surat pernyataan 

mengenai keinginannya pada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia (Pasal 26 

ayat (3)).  

Selain itu, perkawinan campur menimbulkan permasalahan mengenai harta 

kekayaan atau kepemilikan properti, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan 

maupun diperoleh selama perkawinan.  

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 

berkedudukan di Indonesia untuk membatasi serta mencegah terjadinya 

penyelundupan hukum. Pada Pasal 6 PP No.103 Tahun 2015 dinyatakan bahwa 

warga negara asing diizinkan untuk memiliki properti di Indonesia dengan status hak 

pakai selama 30 tahun. Namun terdapat perbedaan yang mengatur mengenai 

pemilikan properti bagi pelaku perkawinan campur. Benturan perbedaan tersebut 

terdapat dalam ketentuan UUPA, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan PP No.103 Tahun 2015. Dimana pada Pasal 35 Undang-Undang 
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Perkawinan dinyatakan bahwa sistem harta perkawinan di Indonesia mengenal 

adanya harta bawaan dan harta bersama yakni seluruh harta yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung dan dalam ketentuan Pasal tersebut tidak disebutkan secara 

spesifik bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi perkawinan antara sesama WNI yang 

dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa apabila seorang warga negara 

Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing 

membeli suatu properti, maka secara otomatis harta tersebut akan menjadi harta 

bersama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang terikat dalam 

perkawinan campur. Perjanjian pra nikah sendiri berdasarkan asas lex specialis 

derogat legi generali mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan 

dinyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Sementara itu ketetntuan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Pokok 

Agraria menyatakan : 

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak 
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 
perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak 
milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu 
tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. 
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, 
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, 
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung. 

Pemaparan di atas menegaskan bahwa kepemilikan properti oleh warga 

negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran hanya dapat dilakukan oleh 

warga negara asing yang telah melakukan perjanjian pra nikah/pemisahan harta 
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terlebih dahulu, Mengingat asas lex superior derogate legi inferior dimana peraturan 

yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, maka sudah pasti PP No.103 tahun 2015 yang baru diterbitkan ini akan 

dikesampingkan oleh UUPA. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai. Tinjauan Yuridis terhadap PP No. 103 Tahun 2015 terkait 

dengan Kepemilikan Properti WNA dalam Perkawinan Campur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan properti bagi WNA di Indonesia ditinjau 

dari Undang-Undang Pokok Agraria dan PP No 103 Tahun 2015 ? 

2. Bagaimana kedudukan perjanjian pra nikah terhadap kepemilikan properti 

oleh WNA dalam perkawinan campur setelah berlakunya PP No. 103 Tahun 

2015? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepemilikan properti bagi WNA di 

Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan PP No.103 Tahun 

2015. 

2. Untuk menganalisis dan memahami kedudukan perjanjian pra nikah terhadap 

kepemilikan properti oleh WNA dalam perkawinan campur setelah 

berlakunya PP No. 103 tahun 2015.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapat dari tulisan ini terdiri atas dua segi, yaitu 

dari segi akademis atau keilmuan dan dari segi praktis hukum.  

1. Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan pengetahuan tentang kepemilikan properti oleh WNA dalam 

perkawinan campur dari sudut Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-

Undang Perkawinan, dan PP No.103 Tahun 2015.  
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2. Segi Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi 

pembuat kebijakan terkait kepemilikan properti WNA dalam perkawinan 

campur 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi makalah ini, penulis 

akan menguraiken secara singkat bab demi bab yang terkait guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini :  

I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian dan sistematika laporan hasil 

penelitian. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan 

hukum, tinjauan umum tentang kepemilikan properti oleh WNA dalam perkawinan 

campur setelah berlakunya PP No. 103 tahun 2015. 
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III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan dibahas metode yang dipergunakan oleh penulis dalam 

menyelesaikan makalah ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif secara 

kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui pendapat para ahli, teori – teori dan 

ketentuan regulasi hukum.  

IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah No. 

103 tahun 2015 dan Undang-Undang  Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dalam 

pengaturan mengenai Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing 

yang Berkedudukan di Indonesia. 

V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada 

berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 
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