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ABSTRACT

SEPARATION OF TREASURES IN MIXED MARRIAGE TO AVOID OWNERSHIP
OF OWNERSHIP OF THE FOREIGN RIGHTS

By
NABILA ROSA

This Constitutional Court ruling reinforces and reinforces the position of Article 21 of the
UUPA, that only Indonesian citizens can own land rights. Decision of the Constitutional
Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 has changed the norm and arrangement (making) of
marriage agreement set forth in Article 29 of the Marriage Law. This study examines the
separation of marriage property after the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII /
2015 on mixed marriage couples as well as factors affecting the separation of property to
avoid foreign ownership of land rights.

This research method uses normative and empirical research based on legal facts derived
from the substance of legislation, as well as research empirical law with based on the results
of research at the Law Office Farida Law Office. The normative study examines legislation,
and empirical studies examine field data obtained from the Farida Law Office in Jakarta.

The results of this study indicate that, with the issuance of Decision No. MK. 69 / PUU-XIII /
2015 the marriage agreement may be made before, at the time, after the marriage takes place
with the proven notary deed pursuant to Article 3 Paragraph (2) of PP. 103 of 2015. This
decree provides a guarantee of equality of rights in this case the right to own land of property
rights, and legal certainty for Indonesian citizens mixed marriage. However, there are still
many people who do not know the marriage agreement after the Constitutional Court
Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 because it has not been optimally socialized. And, not
infrequently the notary publicly refused to make a marriage agreement either between WNI-
WNA and the couple citizen-WNI, because it can be indicated as an act against the law. In
view of the extent of the coverage or substance of the marriage agreement that has not been
strictly defined, it is recommended that the separation of the property contained in Article 3
Paragraph (2) of PP. 103 Year 2015 should be explained in detail, and the Government in this
case the Ministry of Justice and Human Rights should be able to follow up the Constitutional
Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 relating to the execution of a notary's duties as the
general official making or ratifying the marriage agreement.

Keywords: Separation of Property, Mixed Marriage, Property Land



ABSTRAK

PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN UNTUK
MENGHINDARI KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK OLEH ORANG ASING

Oleh
NABILA ROSA

Putusan Mahkamah Konstitusi  ini mempertegas dan memperkuat kedudukan Pasal 21
UUPA, bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah norma dan
tatanan (pembuatan) perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Perkawinan. Penelitian ini mengkaji pemisahan harta perkawinan pasca Putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015 pada pasangan perkawinan campuran serta faktor-faktor yang
mempengaruhi pemisahan harta untuk menghindari kepemilikan tanah hak milik oleh orang
asing.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris berdasarkan fakta-fakta
hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan, serta penelitian
hukum empiris dengan berdasarkan hasil riset pada Kantor Hukum Farida Law Office.
Penelitian normatif mengkaji peraturan perundang-undangan, dan penelitian empiris
mengkaji data lapangan yang diperoleh dari Kantor Hukum Farida Law Office di Jakarta.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dengan terbitnya Putusan MK No. 69/PUU-
XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, setelah perkawinan
dilangsungkan dengan dibuktikan akta notaris sesuai Pasal 3 Ayat (2) PP No. 103 Tahun
2015. Keputusan ini memberikan jaminan kesetaraan hak dalam hal ini hak untuk dapat
memiliki tanah hak milik, dan kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perjanjian perkawinan pasca
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena belum tersosialisasikan secara optimal. Serta,
tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan baik antara WNI-WNA
maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat diindikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum. Mengingat luasnya cakupan atau substansi perjanjian perkawinan yang belum ada
batasan dengan tegas, disarankan agar pemisahan harta yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2)
PP No. 103 Tahun 2015 harus dijelaskan secara terperinci, serta Pemerintah dalam hal ini
Kementrian Hukum dan HAM seharusnya dapat menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUU-
XIII/2015 terkait pelaksanaan tugas notaris selaku pejabat umum yang membuat atau
mengesahkan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : Pemisahan Harta, Perkawinan Campuran, Tanah Hak Milik
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan

berkembangnya perekonomian Indonesia dan meningkatnya kebutuhan lain yang

berkaitan dengan tanah. Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi ini,

maka semakin terbuka kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi,

membuka usaha, maupun mempunyai rumah di Indonesia. Tentu saja bagi Warga

Negara Asing (WNA) yang hendak berinvestasi dan menetap di Indonesia sangat

memerlukan tanah untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa hanya Warga

Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai tanah dengan status hak milik di

Indonesia.

Penyelundupan hukum merupakan kaidah-kaidah hukum asing yang

terkadang dikesampingkan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk

keuntungan atau tujuan tertentu. Selain itu, praktik penyelundupan hukum hak

milik atas tanah juga terjadi melalui lembaga perkawinan dengan konsep

perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1



2

Tahun 1974 tentang Perkawinan.1 Baik melalui persoalan harta kekayaan dalam

perkawinan, baik harta bersama, harta bawaan maupun harta perolehan membuka

peluang besar bagi orang asing untuk mempunyai hak milik atas tanah di

Indonesia.2

Prinsip nasionalitas atau yang kemudian disebut prinsip kebangsaan

dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, bahwa hanya Warga Negara Indonesia

(WNI) yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan bumi,

air dan ruang angkasa.3 Atas dasar prinsip nasionalitas itulah, maka ada ketentuan

Pasal 21, 26 dan Pasal 27 UUPA4 yang merupakan politik hukum larangan

kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Ketentuan yang membedakan

antara WNI dan orang asing dalam pemilikan tanah, jika ditinjau dari segi hukum

perdata internasional, pembatasan hak-hak orang asing atas tanah dapat

dipertanggungjawabkan.

1 Lihat Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa; perkawinan campuran
adalah perkawinan anatar dua orang yang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.
109-110.
3 FX. Sumarja, Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Yogyakarta: STPN Press, 2015, hlm. 6
4 Pasal 21 mengatur bahwa: ayat 1) Hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak
milik; 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan
syarat-syaratnya; 3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta perkawinan, demikian pula warga
negara 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 dilpeaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh
pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Pasal 26 ayat (2) mengatur, bahwa
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, disamping kewarganegaraan Indonesia adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh
kepada Negara dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membenaninya tetap
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut
kembali. Pasal 27 huruf a angka 4 mengatur bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh pada
Negara karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).
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UUPA membedakan antara warga negara dan orang asing, pandangan ini

selain sejalan dengan semangat kemerdekaan juga sesuai dengan sikap hukum

adat yang membedakan antara warganya dengan orang asing. Orang asing hanya

dapat memperoleh suatu kemudahan, demikian pula orang atau perusahaan asing

di Indonesia hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas, seperti hak

pakai dan hak sewa. Selama kepentingan warga negara tidak terganggu dan

diperlukan dalam pembangunan Indonesia.5 Orang asing tidak boleh dan tidak

dapat memiliki tanah dengan hak milik. Selain itu, orang asing dengan izin

penguasa adat diperbolehkan mengambil hasil hutan, berburu, dan lain

sebagainya. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan hasil hutan, orang asing harus

menyerahkan sebagian biasanya sepersepuluh kepada penguasa adat.6

Sangat disadari bahwa dengan adanya larangan penguasaan hak milik atas

tanah bagi orang asing ini menimbulkan berbagai problematika dan konsekuensi

yang dilakukan dengan cara praktik-praktik penyelundupan hukum. Berbagai

macam cara dilakukan orang asing untuk mendapatkan penguasaan tanah hak

milik di Indonesia, selalu ada celah-celah di dalam pengaturan hukum tanah kita

yang dapat dengan mudah dilakukannya praktik penyelundupan hukum. Seperti

diantaranya adalah praktik perjanjian jual beli tanah hak milik oleh pihak asing

dengan cara pinjam nama (nominee) yang seolah-olah bahwa pembeli tanah

tersebut adalah warga negara Indonesia, padahal yang mempunyai dana adalah

orang asing.

5 FX. Sumarja, Problematika kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Bandar Lampung: Indepth
Publishing, 2012, hlm. 30-31
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Indang Pokok
Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008. hlm.190
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Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu

sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri

merupakan masalah hukum, negara, dan agama. Menurut Anita D.A. Kolopaking

penyelundupan hukum melalui lembaga perkawinan biasanya terjadi melalui

modus perkawinan siri, yang  menggunakan nama wanita WNI yang diikat

dengan perjanjian melalui Notaris antara WNA dengan pasangan wanita WNI

dimana jika akan melakukan pelepasan hak kepemilikan atas tanah tersebut harus

dilakukan dengan kedua pasangan sirih ini.7 Padahal dalam Pasal 3 PP Nomor 103

tahun 2015 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang melaksanakan

perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan

Warga Negara Indonesia lainnya, hak atas tanah bukan merupakan harta bersama

yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang

dibuat dengan akta notaris.

Ditinjau dari segi hukum internasional publik, Republik Indonesia, sebagai

negara merdeka dan berdaulat, berhak mengadakan ketentuan yang membatasi

kemungkinan bagi orang-orang asing menguasai tanah dengan hak-hak tertentu.

Bukan hanya hak milik yang tidak dapat dimiliki orang-orang asing, begitu juga

hak guna usaha dan hak guna bangunan.8 Sesuai ketentuan hukum adat,

Penjelasan Pasal 42 UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015

tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang

berkedudukan di Indonesia, dan Peraturan Mentri Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional nomor 7 Tahun 1996 juncto Nomor 8 Tahun 1996 tentang

7 Anita D.A. Kolopaking, Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh WNA dan Badan Hukum Dikaitkan
Dengan Penggunaan Nominee sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum, Disertasi UNPAD
Bandung, 2009, hlm. 15, 55.
8 Lihat Pasal 30 dan 36 UUPA
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Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing,9

orang asing hanya dapat menguasai tanah hak pakai dengan kewenangan yang

terbatas.10

Dampak negatif globalisasi terhadap kepemilikan tanah WNI perlu

mendapat perhatian dari Pemerintah. Perhatian yang dapat dilakukan Pemerintah

adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah WNI dari

penguasaan dan eksploitasi asing, sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas hak-hak atas tanah warganegara

nya, sebagaimana jelas dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan11

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial”.

Sebebas apapun paham sebuah Negara, sendi-sendi kehidupan masyarakat

didalamnya pasti ada batas-batas atau aturannya. Begitu juga di Indonesia, yang

meski dikatakan sebagai negara yang demokratis, yang menjamin kebebasan

setiap orang untuk berpendapat , tentu tidak membiarkan begitu saja kehidupan

bermasyarakatnya berjalan tanpa aturan. Tak terkecuali di dunia pertanahan.

Bagaimanapun, tanah merupakan bagian permukaan bumi yang mempunyai

9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Indang Pokok
Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008. hlm. 223
10 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Edisi
Revisi, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm. 171
11 Lihat alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
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fungsi sosial dimana pemanfaatannya diperuntukan untuk sebesar-besar

kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.12

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

hukum terhadap “Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran Untuk

Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing”.

1.2. Permasalahan

Dari uraian diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi titik

permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan pemisahan harta dalam perkawinan campuran

untuk menghindari kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing?

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan harta dalam

perkawinan campuran?

12 Lihat pasal 1 angka (2) dan pasal 6 UUPA
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, tujuan dari

penelitian adalah memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas tentang :

a. Pengaturan pemisahan dalam perkawinan campuran untuk menghindari

kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan harta dalam perkawinan

campuran untuk menghindari kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian ini, menurut hemat penulis adalah :

a. Kegunaan Teoretis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan bantuan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan

hukum khususnya mengenai kepemilikan tanah bagi orang asing.

b. Kegunaan Praktis dari penulisan ini antara lain;

(1) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai hukum

kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing.

(2) Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi mahasiswa dan dosen yang

tertarik dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Perkawinan Biasa

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan bahwa konsep perkawinan merupakan 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.

Setiap perkawinan untuk membentuk kelurga / rumah tangga artinya membentuk

kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak.

Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan

anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluraga / rumah tangga yang

bahagia, artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling

menyayangi tanpa saling mencurigai.

Dalam perkawinan bertujuan pula untuk membentuk keluarga / rumah

tangga yang kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal berarti hanya

sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu

saja, perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal

batas waktu, kecuali salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan berdasar
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Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut

kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai

makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban

pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.13

Perkawinan yang dijelaskan diatas merupakan perkawinan monogami.

Adapun syarat-syarat perkawinan monogami menurut Undang-Undang

Perkawinan yaitu:

1. Persetujuan kedua calon mempelai

2. Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun

3. Izin orang tua / pengadilan jika belum berumur 21 tahun

4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan

5. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami / istri yang sama yang hendak

dikawini

6. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu

7. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan

8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan

9. Tidak ada larangan perkawinan.

2.1.2. Perjanjian Perkawinan

Mempelai pria dan mempelai wanita yang melangsungkan perkawinan

dapat membuat perjanjian perkawinan. Apabila kedua mempelai hendak membuat

13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung , 2014, hlm.
84-86
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perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;

b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;

c. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, dan

e. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.14

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk talik talak. Isi perjanjian

perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak melanggar undang-undang,

agama, dan kesusilaan. Isi perjanjian itu, misalnya mengenai penyatuan harta

kekayaan suami dan istri, penguasaan, pengawasan, perawatan harta kekayaan

istri oleh suami, suami atau istri melanjutkan kuliah dengan biaya bersama, dalam

perkawinan mereka sepakat melaksanakan keluarga berencana, dan sebagainya.

Isi perjanjian itu tidak melanggar undang-undang, misalnya, dalam

perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, ini

melanggar undang-undang. Undang-undang menentukan bahwa wanita bersuami

berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian tidak melanggar

aturan agama, misalnya, dalam perjanjian ditentukan istri atau suami tetap bebas

bergaul dengan pria atau wanita lain di luar rumah tangga mereka. Ini jelas

melanggar aturan agama yang tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu.,

Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat

perbedaan prinsipil antara ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 119

14 Lihat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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KUHPdt ditentukan apabila tidak diadakan perjanjian, sejak perkawinan

dilangsungkan “terjadi penyatuan harta kekayaan” suami dan istri. Sebaliknya,

dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan apabila tidak diadakan perjanjian

perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan “harta kekayaan suami dan harta

kekayaan istri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak”.15

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri yaitu:

a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri

b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan

c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan

istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan.

2.1.3. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan

dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, harta kekayaan dalam

perkawinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri

selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri.

Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua

15 Lihat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan
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belah pihak.16 Terhadap harta bersama, suami dan istri mempunyai hak dan

kewajiban yang sama.

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masing. Maksud hukumnya masing-masing adalah hukum

agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ini berarti jika terjadi perceraian,

harta bersama dibagi berdasar pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi

suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum KUHPdt, atau hukum

lainnya. Hal ini berarti bagi yang muslim, tunduk pada Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal

97 yang mengatur pembagian harta perkawinan bagi muslim apabila terjadi

perceraian di bagi sama rata (50:50) kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan bagi

orang-orang yang non muslim apabila agamanya tidak mengaturnya maka dapat

menggunakan hukum adat atau hukum lainnya dalam hal ini mungkin saja

menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang dalam

Pasal 128 menentukan membagi dua harta bersama.

Ketentuan semacam ini ada kemungkinan akan mengaburkan arti

penguasaan harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan. Ada pula

kemungkinan timbul kecenderungan pembagian yang tidak sama, yang akan

mengecilkan hak bagian istri daripada hak bagian suami atas harta bersama.

Namun, sesungguhnya tanggung jawab yang sama sepanjang perkawinan maupun

setelah putusnya perkawinan tidak dapat diartikan bahwa harta dalam perkawinan

harus dibagi sama rata, walaupun benar sepanjang perkawinan untuk keperluan

keluarga sebaiknya dipikul bersama. Namun faktanya situasi dan kondisi

16 Lihat pasal  36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
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pasangan perkawinan tidaklah sama, maka pengalaman perempuan dalam

perceraianpun juga tidaklah sama satu sama lain. Yang dimaksud pengalaman

pasangan kawin tidaklah sama situasi dan kondisinya, adalah karena faktanya ada

banyak faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi sebuah perkawinan

sekaligus perceraiannya yaitu antar lain faktor sosial, budaya, pendidikan, agama,

dan perekonomian pasangan kawin tersebut.17

b. Harta Bawaan

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami

menguasai harta miliknya. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaannya. Akan tetapi,

apabila suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjanjian

perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu.

Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh

masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan masing-masing secara prinsip penguasaannya sama

seperti harta bawaan. Masing-masing, baik suami maupun istri berhak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak

suami dan istri menentukan lain, misalnya, dengan perjanjian perkawinan,

penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga

17 Makalah pada Seminar Nasional dengan Tema “Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah
Anak” dengan judul Disharmoni Keadilan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat
Perceraian bagi Perempuan Muslim di Indonesia Dalam Perspektif Gender, oleh Wahyuni
Retnowulandari, Balai Keratun, Bandar Lampung 17 Oktober 2017.
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jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing

pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan.18

2.1.4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang

wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur

yang harus diperhatikan dari konsep perkawinan campuran adalah salah satu

pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran itu harus warga negara

asing, bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, dan golongan di Indonesia.19

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula di

luar Indonesia (luar negeri). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan

campuran dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat

perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku

menurut hukum masing-masing pihak. Pejabat yang berwenang memberikan

keterangan tentang telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan campuran menurut

hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak adalah pegawai pencatat menurut

hukum masing-masing pihak.20

Setelah surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, perkawinan

campuran segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan campuran dilakukan

menurut hukum masing-masing agama. Bagi mereka yang beragama Islam,

18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung , 2014, hlm.
109-110
19 Lihat pasal 57 Undang-Undang Perkawinan
20 Lihat pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang –Undang  Perkawinan
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menurut hukum Islam yaitu upacara akad nikah, dan bagi mereka yang bukan

beragama islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Supaya dapat dilakukan

upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin campuran itu

harus tunduk pada ketentuan upacara catatan sipil.

Pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara

ini menurut undang-undang perkawinan jika perkawinan campuran dilaksanakan

di Indonesia. Sedangkan jika perkawinan campuran dilaksanakan di negara pihak

lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tentang tata cara menurut hukum di negara

yang bersangkutan.21 Ada kemungkinan setelah memperoleh surat keterangan

atau putusan pengadilan, perkawinan tidak segera dilaksanakan. Apabila

perkawinan tidak dilaksanakan dalam masa enam bulan sesudah surat keterangan

atau putusan pengadilan itu diberikan, surat keterangan atau putusan pengadilan

itu tidak mempunyai kekuatan lagi.

Pencatatan perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) / Pembantu Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR).

Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor

Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih

dulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau surat keputusan pengganti

keterangan, yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan

hukuman kurungan maksimum satu bulan. Pegawai pencatat yang mencatat

perkawinan, sedangkan dia mengetahui bahwa surat keterangan tidak ada,

21 Lihat pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
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dihukum dengan hukuman kurungan maksimum tiga bulan dan dihukum

jabatan.22

Akibat perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan. Bagi orang-

orang yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran

dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami / istrinya dan dapat pula

kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.23

Seorang wanita warga negara asing (WNA) yang kawin dengan seorang

warga negara Indonesia (WNI) memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila

pada waktu dia dalam satu tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan

keterangan untuk itu (untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia), kecuali

apabila dia dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia masih mempunyai

kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan tidak boleh dinyatakan.

Seorang wanita warga negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan seorang warga

negara asing (WNA) kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila dan pada

waktu dia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan

keterangan untuk itu ( melepaskan kewarganegaraan Indonesia), kecuali apabila

dia dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu menjadi tanpa

kewarganegaraan (stateless).

Seorang pria / wanita disebabkan oleh atau sebagai akibat dari

perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dia dapat memperoleh

kewarganegaraan Indonesia kembali jika dan pada waktu dia setelah

22 Lihat pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung , 2014, hlm.
115-116
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perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu ( untuk memperoleh

kewarganegaraan Indonesia) yang harus dinyatakan dalam waktu satu tahun

setelah perkawinan itu terputus, dengan ketentuan setelah kembali memperoleh

kewarganegaraan Indonesia dia tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap.

Seorang wanita yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya

memperoleh kewarganegaraan Indonesia (ikut suami), kehilangan

kewarganegaraan Indonesia itu lagi jika dia setelah perkawinannya terputus

menyatakan keterangan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah perkawinan

terputus. Pernyataan keterngan yang telah dijelaskan, diajukan kepada pengadilan

negeri atau perwakilan Indonesia dari tempat tinggalnya.

Konsekuensi perkawinan campuran adalah harta bersama yang membuka

peluang bagi orang asing memiliki tanah hak milik di Indonesia. Pemerintah telah

berupaya menutup celah hukum dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau hunian

oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pasal 3 PP tersebut

menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan

dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga

Negara Indonesia yang lainnya. Hak atas tanah bukan merupakan harta bersama

yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang

dibuat dengan akta notaris, sedangkan merujuk pada ketentuan UUPA orang asing

tidak boleh memiliki hak milik, hak guna usaha ataupun hak guna bangunan,

karena itulah seorang WNI yang menikah dengan orang asing, setelah menikah

tidak bisa lagi memperoleh hak milik, hak guna bangunan, atau hak guna usaha,
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karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimiliknya dengan pasangan

WNA-nya.

Apabila seorang WNI ingin tetap memiliki hak atas tanah setelah

melakukan perkawinan dengan WNA tersebut, maka WNI harus membuat

perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah yang mengatur mengenai

pemisahan harta suami dan isteri, karena dalam hal ini banyak pihak-pihak

khususnya WNI yang menikah dengan WNA banyak yang merasa terenggut hak

konstitusional dan merasa di diskriminasikan dengan adanya ketentuan Pasal 21

ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat

(4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat

pada waktu, sebelum, 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.24

2.2. Hierarki Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

2.2.1. Hak Atas Tanah Bangsa Indonesia

Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan salah satu sumber hukum

pertanahan Indonesia mengadopsi doktrin hak bangsa yang menempatkan bangsa

(dalam hal ini negara) sebagai pemilik hak atas tanah di Indonesia. Pengertian

“pemilik” bukan diartikan sebagai eigendom yang memiliki hak mutlak. Bangsa

yang saat ini ditujukan untuk menyebut “negara” diidentifikasi bukan sebagai hak

“pemerintah”. Pada masa Romawi terdapat pemikiran bahwa negara dalam

24 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
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pengertian hukum adalah keseluruhan warga Romawi, sehingga diartikan tanah

tersebut diperlukan oleh seluruh warga Romawi.25

Implementasi hak bangsa atas tanah ini diatur pada Pasal 1 ayat (1), (2),

dan (3) UUPA, yaitu:

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat

Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia

dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa

termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUPA, dapat ditarik beberapa hal

penting, yaitu: bumi (termasuk tanah), air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya atau dapat juga disebut sebagai sumber daya alam,

dimiliki secara kolektif oleh bangsa Indonesia dan memiliki sifat yang

komunalistik religius.26

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1,2,3) Undang-Undang Pokok

agraria di atas, Boedi Harsono mengatakan bahwa hak bangsa Indonesia adalah

semacam hak ulayat, berarti dalam konsepsi hukum tanah nasional hak tersebut

merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi, disamping hak-hak penguasaan

tanah menurut UUPA tersusun dalam tata urutan sebagai berikut:

25 Aslan Noor, Konsep hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Bandung: Mandar Maju,
2006, hlm. 118
26 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah...., Op. Cit., hlm. 228



20

1. Hak bangsa Indonesia (Pasal 1)

2. Hak menguasai oleh negara atas tanah (2)

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 3)

4. Hak-hak perorangan (pasal 16)

Yang dimaksudkan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa

bukanlah hak milik tetapi semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada

tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah

Indonesia.

Menurut Imam Sudiyat, yang dimaksud hak ulayat yang disebut juga hak

purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa atau

biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam

lingkungan wilayahnya. Hak tersebut adalah hak kolektif yang di dalamnya juga

terdapat hak perseorangan bagi setiap warga perseketuan hukum adat.

Jika hak bangsa Indonesia dihubungkan dengan konsep hak ulayat

tersebut, maka hak bangsa itu semacam hak ulayat dengan perbedaan “luas

teritorial”. Menurut hak bangsa, yang memiliki hak atas tanah secara kolektif

adalah seluruh rakyat dengan lingkup “seluruh wilayah Indonesia”. Pada hak

ulayat, yang memiliki tanah ulayat secara kolektif adalah seluruh warga

persekutuan hukum adat dengan lingkup wilayah yang lebih kecil, yaitu wilayah

persekutuan hukum adat tertentu.27

27 FX. Sumarja, Hak Atas Tanah...., Op.Cit., hlm. 20-21
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2.2.2. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara

Menurut Notonagoro pengertian hak menguasai negara bukanlah dalam

pengertian dimiliki. Demikian juga menurut A.P. Parlindungan, hak penguasaan

negara merupakan salah satu asas dalam UUPA yang berbeda dengan asas domein

dalam Agarische Wet 1870 jo. Agrarisch Besluit 1870. Pemberlakuan asas domein

untuk kepentingan pemerintahan jajahan, bukan untuk kepentingan rakyat.

Hak menguasai negara dalam penjelasan UUPA, baik yang sudah ada hak

perorangan maupun yang belum ada. Kekuasaan negara mengenai tanah yang

sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya

sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak

untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut.

Hak menguasai negara yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2

UUPA, pasal ini memberikan wewenang kepada negara untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang udara tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang udara;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang udara.

Makna dikuasai oleh negara tidak terbatas pada pengaturan, pengurusan,

dan pengawasan terhadap pemanfaatan hak-hak perorangan, akan tetapi negara

mempunyai kewajiban untuk turut ambil bagian secara aktif dalam mengusahakan

tercapainya kesejahteraan rakyat. Dasar pemikiran lahirnya konsep hak
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penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945, merupakan perpaduan antara teori negara hukum kesejahteraan

dan konsep penguasaan hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna

penguasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur (regelen),

mengurus (bestuuren), dan  mengawasi (tozichthouden). Substansi dari

penguasaan negara adalah dibalik hak, kekuasaan, atau kewenangan yang

diberikan kepada negara terkandung kewajiban negara untuk menggunakan dan

memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut harus

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti

kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara

hukum Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Menurut UUPA ruang

lingkup bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi sebagai bagian dari bumi

yang disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam

segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja, yaitu tanah

dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak atas tanah.

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa

Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas

kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Hal ini terutama

disebabkan ketidakmungkinan bagi seluruh bangsa secara bersama-sama

melaksanakan fungsi pengaturan, sehingga diserahkan kepada negara sebagai

organisasi tertinggi pemegang dan pengemban kekuasaan seluruh rakyat.

Demikian, dapat dinyatakan bahwa hak menguasai dari negara adalah bentuk
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pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa, namun sekaligus bertujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat.28

Berdasarkan hak menguasai negara, negara dapat menentukan macam-

macam hak atas sumber-sumber agraria yang dapat diberikan dan dipunyai oleh

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama  dengan orang lain serta badan-

badan hukum, baik untuk WNI dan orang asing.29

2.2.3. Hak Ulayat

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar

karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya

Negara Republik Indonesia. Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa dengan mengingat

ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,

harus sedemiian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Disini jelas bahwa hak ulayat diakui dengan pembatasan  tertentu yaitu mengenai

eksistensi dan pelaksanaannya.

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat pada

kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang / kekuasaan

mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun

keluar.

Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum

(subjek hak) dan tanah / wilayah tertentu (objek hak). Hak ulayat tersebut berisi

wewenang untuk:

28 FX. Sumarja, Hak Atas Tanah...., Op.Cit., hlm. 22-27
29 Lihat pasal  4 ayat (1), (2), dan pasal 42, 45 UUPA.
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1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan

pemeliharaan tanah;

2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah ;

3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara

masyarakat hukum adat dengan tanah / wilayahnya adalah hubungan menguasai,

bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara

negara dengan tanah, menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.30

2.2.4. Hak-Hak Atas Tanah Individual

Sistem kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi dalam suatu

negara berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya

berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu

sendiri.31Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri, tidak perlu

dipahami bersifat monistik dan mutlak dalam arti tidak terbatas. Kekuasaan

tertinggi di tangan rakyat itu dengan sendirinya dibatasi oleh kesepakatan yang

mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan

konstitusi negara yang mereka susun dan sahkan bersama.

Pada hakikatnya, ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa

rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya

untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif,

eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan,

30 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 50
31 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & konstitusioanlisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
hlm. 114
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mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap

pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk

kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan

diperuntukannya segala manfaat yang di dapat dari adanya dan berfungsinya

kegiatan bernegara itu32.

Meningat pula bahwa kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusi, maka bumi,

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara, pada

hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan

kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya

kemakmuran bersama33. Begitu pula hubungan hukum antara tanah dengan

manusia akan melahirkan hak milik, baik hak milik individual maupun hak milik

kolektif. Dilihat dari pengertian, jangka waktu berlakunya dan subjek yang dapat

memilikinya hak atas tanah dibedakan:

1. Hak Milik

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh34 yang

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. Hak

milik hanya diberikan kepada orang (WNI) atau badan hukum, hak milik dapat

beralih dan diperalihkan kepada pihak lain. Hak milik bisa dipunyai oleh Warga

Negara Indonesia dan Badan-Badan Hukum yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 tahun 1963.

Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan hukum adat, karena

ketentuan undang-undang dan penetapan pemerintah. Hak milik bisa beralih

32 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &...., Ibid., (2010), hlm. 114
33 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &...., Ibid., (2010), hlm.135
34 Lihat pasal 20 UUPA
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karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan untuk memindahkan hak

milik kepada orang lain dan karena peristiwa hukum (khususnya kematian). Hak

milik bisa hapus karena tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak,

penyerahan dengan sukarela, ditelantarkan dan subjek hak tidak lagi memenuhi

syarat dan tanahnya musnah.35

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

oleh negara guna perusahaan, pertanian, perikanan atau pertenakan. HGU

tergolong hak atas tanah yang kuat, yang dapat mempunyai HGU ialah WNI dan

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di

Indonesia. HGU terjadi karena penetapan pemerintah, dan dengan cara lain yaitu

terjadi karena konversi UUPA. HGU dapat beralih dan diperalihkan kepada pihak

lain. Pemindahan HGU memerlukan izin dari instansi yang berwenang.36 Hak

guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Sesudah

jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangnya berakhir, kepada pemegang hak

dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan atau yang biasa disingkat HGB merupakan hak untuk

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya

sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh (30) tahun. HGB tergolong

hak yang kuat, dapat beralih, jangka waktunya terbatas dan dapat dijadikan

35 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 62
36 Samun Ismaya, Pengantar Hukum....,Ibid., (2011), hlm. 62



27

jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Yang dapat mempunyai HGB

adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia. HGB bisa terjadi karena penetapan pemerintah

terhadap tanah yang dikuasai negara dan terjadi karena perjanjian yang berbentuk

autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan

memperoleh HGB. Seperti HGU, HGB juga dapat beralih dan diperalihkan oleh

pihak lain dari izin instansi yang berwenang.

4. Hak Pakai

Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil

dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemeberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Jangka waktu

hak pakai ialah 10 tahun , yang dapat mempunyai hak pakai adalah WNI dan

orang yang berkedudukan di Indonesia , dan badan hukum Indonesia serta badan

hukum asing.

Hak pakai bisa terjadi karena surat keputusan pemberian hak oleh

pemerintah dan karena perjanjian juga bisa terjadi karena konversi hak-hak lama.

Sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka hak pakai

hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

Hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain, jika dimungkinkan dalam perjanjian

yang bersangkutan.
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Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai:

a. Tanah Negara

b. Tanah Hak Pengelolaan;

c. Tanah Hak Milik.

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah hak milik orang lain

untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang

sebagai sewa. Yang dapat mempunyai hak sewa adalah WNI, orang asing yang

berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia serta badan hukum asing.

Terjadinya hak sewa karena perjanjian antara pemilik tanah dan orang yang

menyewa , juga bisa terjadi karena konversi.

Ciri-ciri hak sewa ialah tujuan penggunaan tanah yang disewakan itu sifatnya

sementara; umumnya hak sewa bersifat pribadi dan tidak diperbolehkan untuk

dialihkan kepada pihak lain ataupun untuk menyerahkan tanahnya ke pihak ketiga

dalam hubungan sewa dengan pihak penyewa tanpa izin pemilik tanah.

6. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara

Pengertian hak atas tanah yang bersifat sementara ialah hak-hak selain hak

atas tanah yang ditentukam dalam Pasal 16 UUPA, dan pada waktu yang akan

datang keberadaanya akan dihapuskan karena tidak sesuai dengan asas-asas /

prinsip-prinsip hukum tanah nasional. Hak atas tanah bersifat sementara karena

dianggap:
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1. Bertentangan dengan prinsip Pasal 10 UUPA

2. Bertentangan dengan prinsip Pasal 11 UUPA

3. Bertentangan dengan prinsip demokrasi Indonesia

4. Bertentangan dengan prinsip sosialisme Indonesia

5. Mengandung sisa unsur feodal.

Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara itu adalah sebagai berikut:

a. Hak Gadai

Gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan

orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai

belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh ‘pemegang gadai’.

b. Hak Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil muncul karena adanya perjanjian bagi hasil antara pihak

pemilik tanah dengan penggarapa dengan imbangan hasil yang telah disepakati.

Perjanjian bagi hasil menurut UU Nomor 2 Tahun 1960 adalah perjanjian yang

diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum, yang disebut

penggarap, berdasarkan diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, yang hasilnya dibagi

antara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui sebelumnya.

c. Hak Menumpang

Hak menumpang merupakan hak yang memberi kepada seseorang untuk

mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain.hak

menumpang sebenarnya termasuk hak pakai, tetapi pada hak menumpang
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hubungan hukumnya lemah, mudah diputuskan oleh pemilik tanah pekarangan,

karena dalam hak menumpang ini tidak dikenal bayaran.

d. Hak Sewa Bangunan

Hak sewa bangunan diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUPA yang

menyatakan bahwa “seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas

tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan

bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

Hak sewa disediakan untuk bangunan-bangunan yang kiranya meliputi bangunan-

bangunan untuk perumahan, tempat penyimpanan barang, gedung-gedung pabrik

dan lain sebagainya.37 Hak sewa hanya boleh diadakan dari hak milik, di atas

tanah negara tidak boleh didirikan hak sewa.38

Seseorang yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara

Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum

yang didirkan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

e. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian merupakan hak yang memberikan kewenangan

untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan orang lain. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 10 UUPA maka hak sewa tanah pertanian bertentangan

dengan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif sendiri oleh si

37 Boedi Harsono, 1961, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan
Pelaksanaannya, Djambatan: Jakarta, hlm. 207
38 A.P. Parlindungan, 1990, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju:
Bandung, hlm. 180
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empunya sehingga hak sewa tanah pertanian memungkinkan terjadinya pemerasan

terhadap orang atau golongan lain khususnya yang tidak memiliki tanah pertanian.

Hak sewa tanah pertanian termasuk hak atas tanah yang bersifat sementara,

artinya pada suatu waktu hak ini sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi.

Bersifat sementara karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah

nasional.

2.3. Tentang Hak Milik

2.3.1. Pengertian Hak Milik

Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUPA, ialah hak

turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,

dengan mengingat fungsi sosialnya. Sesuai dengan penjelasan UUPA bahwa

pemberian sifat terkuat dan terpenuh tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak

yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagai hak eigendom

dalam pengertian aslinya. Arti terkuat dan terpenuh dari hak milik adalah untuk

membedakan dengan hak-hak atas tanah yang lainnya.

Hak milik adalah hak turun-temurun, artinya hak itu dapat diwariskan

terus menerus, dialihkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajat

haknya. Salah satu kekhususan hak milik adalah tidak dibatasi oleh waktu dan

diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, yaitu selama hak milik

masih diakui. Terjadinya hak milik atas tanah merupakan dasar timbulnya

hubungan hukum antara subjek dengan tanah sebagai objek hak. Pada dasarnya

hak milik dapat terjadi secara original dan derivatif yang mengandung unsur,

ciri, dan sifat masing-masing. Secara original hak milik terjadi berdasarkan



32

hukum adat, sedangkan secara derivatif ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

Hubungan hukum antara tanah dengan manusia akan melahirkan hak

milik. Boleh tidaknya orang asing akses terhadap tanah di Indonesia tergantung

apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Pendapat Notonagoro tersebut

sebenarnya sebagai peringatan bagi pemerintah untuk sungguh-sungguh

memperhatikan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya agraria,

terutama tanah. Manfaat atas tanah jangan sampai lebih banyak dinikmati oleh

orang asing.39

2.3.2. Subjek Hak Milik

Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan hak menguasai negara termaksud

dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA memberi wewenang untuk menentukan dan

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan

ruang udara,  atas dasar kewenangan tersebut telah ditentukan macam-macam

hak atas tanah (sebagai objek hak) seperti yang diatur dalam Pasal 16 UUPA,

dan juga orang-orang yang dapat mempunyai hak atas tanah (sebagai subjek

hak).

Seperti juga telah disinggung di atas bahwa semua macam hak atas tanah

yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dapat diberikan kepada individu

WNI. Sementara untuk individu orang asing tidak dapat diberikan hak milik

atau sebagai subjek hak milik. Hak milik hanya dapat diberikan kepada WNI.

39 FX. Sumarja, Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Yogyakarta: STPN Press, 2015, hlm. 60
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Kepemilikan tanah hak milik hanya diperuntukan kepada WNI

sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan badan-badan hukum yang

ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana Ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA.

Pada dasarnya hak milik hanya dapat diberikan kepada warga negara perorang

ataupun bersama-sama, sementara badan-badan hukum pada dasarnya tidak

dapat mempunyai hak milik. Kembali ditegaskan bahwa Pasal 9 ayat (1) jo.

Pasal 21 (1) UUPA telah mengatur bahwa hanya WNI yang dapat menjadi

subjek hak milik atas tanah, baik laki-laki maupun wanita secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama.

Ketentuan bahwa hanya WNI yang dapat menjadi subjek hak milik atas

tanah adalah sejalan dengan asas kebangsaan yang dianut UUPA. Orang asing

tertutup kemungkinanya untuk menjadi subjek hak milik, kalaupun orang asing

dapat memperoleh hak milik karena adanya pewarisan tanpa wasiat ataupun

percampuran harta perkawinan, dalam jangka waktu satu tahun harus

melepaskan haknya, jika tidak dilakukan maka hak milik atas tanah hapus

karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.

2.3.3. Objek Hak Milik

Objek hak atas tanah tertuang dalam Pasal 4 UUPA, yang menyatakan

bahwa hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

Kewenangan menggunakan tanah yang diberikan hak, meliputi juga kewenangan

untuk menggunakan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagaimana

ruang yang ada di atasnya. Tetapi, tubuh bumi di bawah tanah dan ruang yang ada
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diatasnya bukan merupakan objek hak atas tanah, dan tidak termasuk objek yang

dipunyai pemegang hak atas tanah.

Objek hak atas tanah terdiri dari dua macam, yaitu tanah pertanian dan

tanah non-pertanian (bangunan). Hak-hak atas tanah yang objeknya tanah

pertanian, misalnya hak guna usaha dan hak usaha bagi hasil. Hak-hak tas tanah

yang objeknya tanah-tanah bangunan, seperti hak guna bangunan dan hak sewa

untuk bangunan. Kemudian, hak-hak tas tanah yang objeknya tanah pertanian dan

tanah bangunan adalah hak milik, hak pakai, dan hak gadai.40

2.3.4. Peralihan Hak Milik

Peralihan hak milik atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari

pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara

peralihan hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada

berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan

pemiliknya, misalnya melalui jual beli.

Sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Overshrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27

3. Hukum Adat

Setelah berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam Pasal 37

ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “Pemindahan hak atas tanah

40 FX. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Bandar Lampung: Indepth
Publishing, 2012, hlm. 18-19
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dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,

pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,

kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.41 Peralihan hak milik juga dapat

terjadi melalui pewarisan yang merupakan akibat dari suatu perkawinan

misalnya, orang yang meninggal secara otomatis hak milik atas benda (tanah)

langsung beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan, misalnya suami / istri

yang ditinggalkan beserta anak-anak mereka yang merupakan ahli waris pemilik

hak atas suatu benda (tanah).

2.4. Pengaturan Larangan Pengasingan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing

2.4.1. Zaman Hukum Agraria Kolonial (Vervreemdingsverbod)

Hukum agraria kolonial mengenal politik hukum larangan pengasingan

tanah yang termuat di dalam Vervreemdingsverboad (Stbl. 1875 No. 179).

Peraturan tersebut memuat larangan pengasingan tanah hak milik oleh bangsa

Indonesia kepada bukan bangsa Indonesia. Hak milik yang dimaksudkan disini

adalah hak tanah adat atau hak-hak atas tanah menurut hukum adat, tidak

termasuk hak atas tanah barat. Orang asing yang dimaksudkan disini adalah orang

yang bukan golongan rakyat Indonesia, bisa golongan Eropa dan yang

dipersamakan dengan mereka, serta golongan Timur Asing.

Orang asing dilarang memperoleh tanah yang berstatus tanah hak-hak

adat. Tujuan diadakannya aturan larangan pengasingan tanah yang seperti dimuat

41 Lihat Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997
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dalam Stbl. 1875 No. 179 oleh pemerintah Belanda adalah: 1) untuk melindungi

bangsa Indonesia yang kedudukan ekonominya lebih lemah dibandingkan dengan

bukan Bangsa Indonesia. Untuk menghindarkan rakyat petani Indonesia pada

umunya jangan sampai menjadi mangsa pengusaha-pengusaha bukan Bangsa

Indonesia yang bermodal; 2) untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri, yaitu

untuk mencegah hilangnya hasil kopi di daerah Pasuruan.

Pengasingan secara langsung misalnya dengan jalan penjualan,

penghibahan, pewarisan dengan cara legaat (yaitu penunjukan sebidang tanah

milik tertentu kepada seseorang) atau dengan surat wasiat (testament).

Pengasingan secara tidak langsung terjadi dengan caa penyelundupan

hukum. Penyelundupan hukum menggunakan “kedok” atau “strooman”, cara

pengasingan tanah ini sering disebut sistem strooman atau sistem Ali Baba. Salah

satu contohnya ialah melalui perkawinan antara orang asing dan Warga Negara

Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat empat cara peralihan tanah hak

milik bangsa Indonesia kepada bukan bangsa Indonesia, yaitu perkawinan

campuran, pewarisan abintestato, perubahan status, dan naturalisasi. Perkawinan

campuran antara perempuan bangsa Indonesia dengan laki-laki yang bukan

bangsa Indonesia, maka perempuan bangsa Indonesia itu mengikuti status

suaminya di semua lapangan. Ia lalu berubah menjadi bukan bangsa Indonesia.

Akibat perkawinan itu terjadilah percampuran harta , maka suaminya yang bukan

bangsa Indonesia ikut pula memiliki tanah hak milik isterinya.42

42 FX. Sumarja, Hak Atas Tanah Bagi....Op.Cit., hlm. 104-106
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2.4.2. Zaman Hukum Agraria Nasional

Aturan larangan pengasingan tanah Stbl. 1875 No. 179 telah dicabut

dengan sendirinya oleh UUPA karena bertolak belakang dengan semangat UUPA.

Larangan pemindahan tanah hak milik kepada orang asing diatur dalam Pasal 26

ayat (2) UUPA, ketentuan tersebut merupakan politik hukum larangan

kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing yang didasarkan pada asas

kebangsaan dan nasionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), juga Pasal

21 ayat (1), (3), (4), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA.

Semangat UUPA tersebut adalah untuk melindungi kaum ekonomi lemah, artinya

WNI tidak diperkenankan untuk mengalihkan / memindahtangankan hak milik

atas tanahnya kepada orang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung,

mengingat hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Penguasaan tanah oleh orang asing diatur dalam Undang-Undang Pokok

Agraria. Prinsip yang dipegang dalam peraturan ini adalah prinsip kebangsaan dan

nasionalitas. Prinsip ini sejalan dan selaras dengan prinsip hukum adat. Hal ini

dapat dimngerti karena pada dasarnya hukum agraria yang terkodifikasi dalam

UUPA mendasarkan diri pada hukum adat. Oleh karena itu, hak ulayat

dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang

bersangkutan.43 Orang-orang asing, yang artinya bukan merupakan warga

masyarakat hukum adat bersangkutan, yang bermaksud mengambil hasil hutan,

berburu, atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu

masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adat. Untuk itu, orang asing wajib

memberikan kepada penguasa adat sesuatu yang disebut hukum adat. Dengan izin

43 FX. Sumarja, Problematika kepemilikan Tanah bagi Orang Asing, Bandar Lampung: Indepth
Publishing, 2012, hlm. 49
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penguasa adat itu, orng asing barulah dapat membuka tanah untuk berladang

dengan catatan tanaman yang ditanam tidak memerlukan waktu lama untuk

dipungut hasilnya, sebab orang-orang asing hanya boleh menguasai atau

mengerjakan tanah yang dibukanya itu selama satu panen saja.

Tanah yang dibuat oleh orang asing hanya dikuasai oleh hak pakai, dan

tidak boleh dan tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Kondisi tersebut

terjadi di daerah-daerah di mana hak ulayatnya masih kuat. Hasil yang diperoleh

dari penguasaan tanah atau pengambilan hasil hutan oleh orang asing, orang-

orang asing tersebut harus menyerahkan sebagian kepada penguasa adat.

Prinsip nasionalitas dan kebangsaan diterjemahkan dan dituangkan dalam

ketentuan Pasal 9 ayat (1). Pasal ini berbunyi, hanya WNI yang dapat mempunyai

hubungan hukum yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam

batas-batas ketntuan Pasal 1 dan 2. Orang asing hanya diperkenankan untuk

menguasai tanah dengan hak pakai dan hak sewa bangunan. Dengan kata lain,

orang asing atau WNI yang juga WNA (dwi kewarganegaraan) tidak

diperbolehkan pula mempunyai hak milik atas tanah. Demikian juga, setiap

perjanjian yang intinya menyebabkan peralihan hak milik atas tanah kepada orang

asing, batal demi hukum.44

Tindakan demikian secara yuridis bertentangan dengan undang-undang,

dalam hal ini UUPA. Tindakan itu merupakan tindakan yang disebut

penyelundupan hukum dan berakibat batal demi hukum. Bahkan di Thailand,

orang yang namanya dipinjam atau pemberi kuasa (nominee) diancan sanksi

pidana dua tahun penjara dan denda 20 ribu Baht.

44 Lihat pasal 21 ayat (3), (4) dan Pasal 26 ayat (1), (2) UUPA
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Ketentuan yang membedakan antara WNI dan orang asing dalam

pemilikan tanah sesuai dengan asas dalam hukum adat. Jika dilihat dari segi

hukum perdata internasional, pembatasan hak-hak orang asing atas tanah dapat

dipertanggungjawabkan. Ditinjau dari segi hukum internasional publik, Republik

Indonesia, sebagai negara merdeka dan berdaulat, berhak mengadakan ketentuan

dengan hak-hak tertentu. Bukan hanya milik yang tidak dapat dimiliki orang-

orang asing, hal itu juga berlaku untuk hak guna usaha dan hak guna bangunan.

Sesuai ketentuan hukum adat, penjelasan Pasal 42 UUPA, Peraturan Pemerintah

Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian

oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, dan Peraturan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 1996 juncto nomor 8

Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggak atau Hunian

oleh Orang Asing, orang asing hanya dapat menguasai tanah berupa hak pakai

dengan kewenangan yang terbatas

Dalam rangka mendukung pembangunan yang semakin meningkat

seiring kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat, dan meningkatnya

jumlah Orang Asing yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia,

mengakibatkan permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian bagi

Orang Asing semakin meningkat, sehingga perlu dibuat kebijakan yang

memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan

maupun izin memperoleh hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal atau hunian

bagi orang asing. Kemudahan yang diberikan tersebut dilakukan dengan tetap

memegang prinsip-prinsip pertanahan di antaranya prinsip nasionalitas, bahwa



40

hanya WNI yang dapat memiliki hak milik, sedangkan orang asing hanya dapat

diberikan hak atas tanah berupa hak pakai dan hak sewa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlunya pembatasan terhadap

rumah tempat tinggal atau hunian yang akan diberikan oleh orang asing. Hal

inilah yang mendasari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun

2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing

yang Berkedudukan di Indonesia.45 Pasal 3 PP ini menyatakan bahwa Warga

Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat

memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya, hak

atas tanah bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian

pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.46

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015

merupakan ketentuan lex specialis terhadap ketentuan hukum perkawinan dan

hukum waris, sehingga sifatnya saling melengkapi untuk mencegah kepemilikan

tanah hak milik oleh orang asing.

45 Lihat Penjelasan Umum PP Nomor 103 Tahun 2015
46 Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 103 Tahun 2015



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara hukum itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah,

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,

baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok

dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih

memperdalam segala segi kehidupan. Betapa besar manfaat dan kegunaan

penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah

manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh

manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam.47

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan Normatif dan Empiris dimana pendekatan ini secara intensif

dilakukan melalui proses analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku,

norma hukum Indonesia dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan

kepemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing, serta penulis melakukan

riset.

47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Univeersitas Indonesia (UI-PRESS),
Jakarta, 2008, hlm. 3
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3.2. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini

meliputi :

a. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau

Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015, dan peraturan perundang-undangan lainnya

yang berkaitan dengan penulisan ini. Serta, penulis melakukan riset pada Kantor

Hukum Farida Law Office di Kuningan, Jakarta Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang

dianggap menunjang dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder, juga

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah hasil-

hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel,

artikel bebas dari media internet, sepanjang memuat informasi yang berkaitan

dengan pembahasan penulisan ini.
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3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (library

research), dengan cara pengumpulan bahan kepustakaan dan bahan skunder

lainnya serta melakukan riset di Kantor Hukum untuk diteliti dan kemudian akan

dijadikan pedoman dalam penulisan, dimana bahan kepustakaan tersebut

memuat semua hal yang berkaitan erat dengan apa yang akan diteliti penulis, dan

akan ditemukan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

2. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan

tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan

upaya-upaya penyelundupan hukum hak milik atas tanah yang dilakukan oleh

orang asing di Indonesia.

2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kepustakaan, hal ini perlu

untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk

proses selanjutnya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Sistematisasi Data
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Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data

tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah lanjutan setelah data tersusun secara

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang

bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara menjabarkan hasil penelitian secara

deskriptif yaitu dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin,

dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan

permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga

akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang dianalisis secara empiris kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk

uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis

data, selanjutnya data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif

analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya,

juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan pemisahan harta dalam perkawinan

campuran untuk menghindari kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Pengaturan Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor

103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-VIII/2015, Surat Kementrian Dalam Negeri RI.Dukcapil Nomor

472.2/5876/Dukcapil dan Surat Kementrian Agama RI 28 September 2017 Nomor

B.2674/DJ.III.KW.00/9/2017, bahwa warga negara Indonesia yang melakukan

perkawinan campuran, dapat mempunyai tanah hak milik dengan syarat atau

ketentuan membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan baik sebelum, pada

saat, maupun setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan akta

notaris dan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.
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5.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemisahan Harta Dalam
Perkawinan Campuran

a. Faktor Penghambat
Faktor pengambat pemisahan harta dalam perkawinan campuran adalah

kurang tersosialisasikannya secara optimal mengenai hasil dari Putusan

Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan adanya permasalahan dari

pihak notaris yang tidak jarang menolak untuk membuatkan perjanjian

pemisahan harta perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi, karena

dapat diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena waktu

berlakunya perjanjian perkawinan.

b. Faktor Pendorong

Faktor pendorong pemisahan harta dalam perkawinan campuran adalah

salah satunya Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa) yang

aktif melakukan pertemuan Konsultatif dengan para pelaku perkawinan

campuran yang tidak semuanya tergabung dalam organisasi perca mengenai

syarat dan pembuatan perjanjian pemisahan harta perkawinan sesuai

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan

saran sekiranya dapat dijadikan suatu wacana dalam pembaharuan hukum sebagai

berikut:

1. Perjanjian pemisahan harta yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 harus dijelaskan lebih

terperinci, misal dari penjelasannya: dimaknai sebagai alat pembuktian

di kemudian hari jika terjadi perceraian, pewarisan, atau ketika tanah

akan dijual kepada pihak lain untuk menghindari penyelundupan

hukum. Sehingga jelas kepemilikan hak atas tanah tersebut bukan

bagian dari harta bersama. Untuk itulah, seharusnya Pemerintah harus

segera memperbaiki dengan mencantumkan penjelasan, atau

mengeluarkan undang-undang pertanahan yang menjamin kepastian

hukum.

2. Seharusnya Pemerintah dapat menindaklanjuti Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015 dengan membuat undang-

undang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

3. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

VIII/2015, seharusnya Kementrian Hukum dan HAM menerbitkan

semacam surat edaran terkait pelaksanaan tugas notaris selaku Pejabat

Umum yang bertugas membuat surat perjanjian perkawinan dan
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menerbitkan akta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-VIII/2015.
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