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ABSTRAK 

Fungsi tanah mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat 

akan tanah sangat tinggi dengan disesuaikan pada tingkat kebutuhan yang 

beranekaragam, ditambah dengan pesatnya globalisasi dan industrialisasi 

menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis dan investasi yang sangat berharga. 

Dengan  demikian  fungsi tanah semakin diminati untuk keperluan tertentu, 

termasuk oleh WNA dengan cara melaksanakan perkawinan campuran dengan 

WNI. Dengan tujuan untuk  memiliki hak atas tanah yang ada di Indonesia. 

Namun secara hukum kepemilikan hak atas tanah oleh WNA tidak perbolehkan.  

Akses WNA untuk mendapatkan hak atas tanah sangatlah terbatas dan hanya WNI 

yang bisa mendapatkan tanah dengan status Hak Milik. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Analisis Hukum 

Islam terhadap Perlindungan Hukum dan Peralihan hak atas Tanah bagi WNA 

dengan cara Melaksanakan Perkawinan Campuran dengan WNI?  2. Upaya 

Hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan terhadap Peralihan 

Hak atas Tanah bagi WNA yang telah melaksanakan Perkawinan Campuran 

dengan WNI?. Dengan tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis perlindungan 

hukum terhadap peralihan hak atas tanah bagi WNA denga cara melaksanakan 

perkawinan campuran dengan WNI. 2. Untuk mengetahui upaya hukum yang 

dapat ditempuh dalam penyelesaian terhadap peralihan hak atas tanah bagi WNA 

dengan cara melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI. 

Jenis penelitian ini adalah  penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian studi pustaka (libraray research ). Sifat penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, 

individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Data penelitian yaitu data 

primer dan data sekunder.  

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa analisis hukum 

Islam Perlindungan hukum dan peralihan hak atas tanah tidak ada diketentuan di 

dalam hukum Agraria maupun hukum Islam dan tidak ada peraturan di dalam 

hukum Islam mengenai perkawinan campuran karena hanya melarang perkawinan 

berbeda agama. Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan menggunakan 

sarana negosiasi atau mediasi untuk mendapatkan kesepakatan yang sifatnya win-

win solution. Tentu pelaksanaan tesebut dibutuhkan itikad baik para pihak untuk 

menjalankannya. 
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MOTTO 

 

                               

                  

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui” (AS Al-Baqarah :188)
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  BAB  1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul 

dengan makna atau defenisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini 

adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN HAK 

ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DENGAN CARA 

MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN WARGA 

NEGARA INDONESIA” judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok 

sebagai berikut:  

1. Analisis  

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dll) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya, dsb), atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap 

sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam .
1
 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan Sunnan Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui 

dan dinyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat muslim.
2
 

Sedangkan menurut ahli fiqh ialah: 

 ِحَمَحْجُما ٌل ا ِتا َجي َحعَل ِةَعْي ق الشِزبْيْطَحِل ا ِءقيَهُفا ٌل ِت اَلَو َحاُم ُع ُىُمْجُم

“Kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari`at 

atas kebutuhan masyarat”.
3
 

 

                                                           
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar  

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 27 
2
Ismail  Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet.3,(Surabaya:Amelia, 2005) , h.336 

3
Rahmat Syafe`I, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), h.19 
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3. Peralihan  

Peralihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pergantian,perlintasan (dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain).
4
 

4. Hak 

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar, 

milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena 

telah ditentukan oleh undang-undang aturan, dsb), kekuasaan yang benar 

atas sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan menurut istilah segala 

sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak 

lahir bahkan sebelum lahir.
5
 

5. Tanah  

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) 

UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang-orang lain serta badan-badan hukum.
6
 

6. Warga Negara Asing (WNA) 

Warga Negara Asing adalah orang yang berada atau tinggal di Indonesia 

baik dalam rangka bekerja atau belajar (sekolah) tetapi tidak ada 

pengakuan resmi sebagai warga Negara Indonesia. Warga negra asing 

                                                           
4
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit. hlm . 85 

5
Ibid, h. 87 

6
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2010), h. 48 
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bisa merubah status kewarganegaraannya menjadi warga Negara 

Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.
7
 

7. Perkawinan Campuran 

Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Pasal 57 Perkawinan 

Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum 

yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
8
 

8. Warga Negara Indonesia(WNI) 

Warga Negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang 

sebagai warga Negara Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk 

(KTP) dan orang-orang yang tinggal di wilayah Indonesia, ataupun tidak 

tinggal di wilayah Indonesia namun masih ada pengakuan resmi dari 

pihak pemerintah Indonesia sebagai penduduk Negara Indonesia.
9
 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Alasan penulis memilih judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap 

Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing dengan cara 

Melaksanakan Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia” adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara objektif, pernah terjadi peralihan hak atas Tanah bagi Warga 

Negara Indonesia dengan cara melaksanakan perkawinan campuran 

dengan Warga Negara Asing di Pekon Tanjung Setia. 

                                                           
7
http://www.id.wikipedia,org/wiki/WNA, akses 17 mey 2017 pukul 17:10 

8
Subekti R & Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,( Jakarta: PT 

Pradya Paramita, 2009), h.554 
9
http://www.id.wikipedia,org/wiki/WNA, akses 17 mey 2017 pukul 17:10  
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2. Secara subjektif, penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan jurusan Muamalah Fakultas Syari`ah UIN Raden Intan Lampung, 

tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana 

kajian tentang  Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warga Negara Asing 

dengan cara melaksanakan Perkawinan campuran dengan Warga Negara 

Indonesia merupakan kajian dalam bidang Muamalah yaitu dengan di 

tinjau Hukum Perdata dan Hukum Islamnya.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya 

alam yang sangat diperlukan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan baik 

langsung maupun tidak langsung seperti bercocok tanam, mencukupi kebutuhan 

tempat tinggal atau perumahan, maupun untuk melaksanakan usahanya seperti 

tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan serta sarana dan 

prasarana lainnya,
10

 sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah bagi kehidupan 

manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari 

kehidupannya tergantung pada tanah.
11

 

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah 

dengan pesatnya pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan di 

Indonesia. Dengan demikian fungsi tanah pun mengalami perkembangan sehingga 

kebutuhan masyarakat akan tanah sangat tinggi dengan disesuaikan pada tingkat 

                                                           
10

Suardi, Hukum Agraria,  2005,Badan Penerbit  IBLM, Jakarta, h. 1. 
11

 Benhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, h.2. 
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kebutuhan yang beranekaragam.
12

 Ditambah dengan pesatnya globalisasi dan 

industrialisasi menjadikan tanah memiliki nilai ekonomis dan investasi yang 

sangat berharga. 

Dengan melihat hal di atas, tentu tanah yang ada di Indonesia tidak hanya 

diminati oleh Warga Negara Indonesia (WNI) saja, akan tetapi juga Warga 

Negara Asing (WNA). Namun demikian, akses WNA untuk mendapatkan hak 

atas tanah sangatlah terbatas dan hanya WNI yang bisa mendapatkan tanah 

dengan status Hak Milik.
13

 Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) menganut prinsip 

nasionalitas yang dapat dilihat dalam Pasal 21 UUPA. 

Implementasi prinsip tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (2) UUPA 

yaitu apabila WNA mendapat hak milik maka tanah dikuasai oleh negara. Hal ini 

bertujuan untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing. 

Karena selain menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah milik orang 

asing, kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan 

tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya. 

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UUP) perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang 

yang tunduk pada hukum yang berlainan, dengan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri lagi seiring meningkatnya 

                                                           
12

Ibid, h. 2  
13

 Lihat Pasal 21 ayat (1) UUPA  
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jumlah WNA di Indonesia, hal ini juga berdampak pada meningkatnya 

perkawinan campuran antara WNI dan WNA.
14

 

Di dalam Hukum Islam sendiri, Allah SWT melarang umat Islam 

memperoleh harta benda dengan cara yang tidak halal, contohnya seperti 

melakukan riba, menerima suap, berbuat curang, ataupun dengan cara yang 

zhalim lainnya. Proses pemilikan hak atas tanah yang demikian itu tidak 

dibenarkan oleh Syari`at Islam. Banyak ayat didalam al-Qur`an yang melarang 

ummat Islam memperoleh harta dengan cara yang tidak dihalalkan, diantaranya 

surat AL-Baqaroh ayat 188 :
15

 

 

                               

               

 

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 

Padahal kamu mengetahui”. 

 

Namun demikian dengan semakin diminatinya tanah untuk keperluan 

tertentu,  tidak jarang kepemilikan hak atas tanah diperoleh oleh WNA dengan 

cara penyelundupan hukum. Maksudnya, yaitu agar dalam hubungan hukum yang 

bersangkutan dipergunakan hukum yang lain dari yang seharusnya berlaku. 

Tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut adalah untuk menghindarkan suatu 

                                                           
14

Dadang Sukandar, Agar Anda Tak Kehilangan Tanah Akibat Menikahi WNA, 

http://properti.kompas.com/read/2016/09/05/180300821/agar.anda.tak.kehilangan.tanah.akibat.me

nikahi.wna, diakses 1 November 2017. 
15

Departemen Agama R.I., 1971, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Darus Sunnah, Jakarta, h. 

46. 

http://properti.kompas.com/read/2016/09/05/180300821/agar.anda.tak.kehilangan.tanah.akibat.menikahi.wna
http://properti.kompas.com/read/2016/09/05/180300821/agar.anda.tak.kehilangan.tanah.akibat.menikahi.wna
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akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu 

akibat hukum yang dikehendaki.
16

 Salah satu cara penyelundupan hukum tersebut 

adalah dengan melakukan perkawinan campuran antara WNA dengan WNI. Tentu 

perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum maupun norma agama 

mengingat Indonesia merupakan negara yang religius. 

Sebelumnya pada Pasal 21 ayat 3 UUPA menjelaskan apabila WNI yang 

menikah secara sah dengan WNA,  dan WNI tersebut memperoleh harta benda 

tidak bergerak berupa tanah, baik karena dari  pewarisan, jual beli,  hibah ataupun 

wasiat, maka dia wajib melepaskan hak atas tanahnya. Pelepasan hak tersebut 

dengan cara menjual atau menghibahkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 

1(satu) tahun. Apabila telah melampaui jangka waktu, maka hak tersebut hapus 

karena hukum dan jatuh tanahnya kepada Negara.
17

 

Akan tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 

2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing 

yang Berkedudukan di Indonesia, syarat untuk tetap bisa memiliki hak atas tanah 

bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran adalah hak atas tanah yang 

dimiliki WNI tersebut tidak boleh masuk ke dalam harta bersama atau dengan 

kata lain pada saat perkawinan harus membuat perjanjian perkawinan atau 

perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) dihadapan pejabat Notaris yang 

menegaskan pemisahan harta kemudian dicatat di lembaga pencatat perkawinan. 

                                                           
16

Khairandy Ridwan, 2007, Pengantar Hukum Perdata Internasional, FH UII Press, 

Yogyakarta, h. 123. 
17

Maria SW Sumardjono,  Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implikasi, Op. Cit, 

h. 50 
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Tentu saja dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah di atas 

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi WNI dan WNA, dimana 

terkhusus bagi WNI tidak akan kehilangan hak atas tanah nya apabila melakukan 

perkawinan campuran. Dalam praktek, perkawinan campuran dapat dijumpai di 

Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan. Untuk itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian secara mendalam tentang persoalan apa saja yang terjadi 

dalam perkawinan campuran khususnya apabila terjadi peralihan hak atas tanah 

baik ditinjau dari segi hukum Agraria, hukum Islam, maupun perlindungan hukum 

terhadap persoalan dengan adanya peristiwa hukum tersebut. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas diantaranya: 

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perlindungan hukum dan 

peralihan hak atas tanah bagi WNA dengan cara melaksanakan 

perkawinan campuran dengan WNI? 

2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan 

terhadap peralihan hak atas tanah bagi WNA yang telah melaksanakan 

perkawinan campuran dengan WNI? 

  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap peralihan hak atas 

tanah bagi Warga Negara Indonesia.dengan cara melaksanakan 

perkawinan campuran  dengan Warga Negara Asing. 

b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh dalam 

penyelesaian permasalahan peralihanhak atas tanah bagi Warga 

Negara Indonesia.dengan perlangsungan perkawinan dengan Warga 

Negara Asing. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi 

keilmuan tentang Peralihan Hak Atas Tanah dan Perkawinan 

Campuran dalam Islam bagi Fakultas Syari`ah pada umumnya dan 

pada penulis khususnya. 

b. Secara Praktis, diharapkan akan menjadi pengembangan wacana 

pemikiran yang positif bagi penulis maupun pembaca.  

  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden 

dan mengamati secara langsung praktek peralihan hak atas tanah bagi WNA 

dengan cara melaksanakan perkawinan campuran WNI. Selain itu juga jenis 

penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu dengan 
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mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azaz-azaz hukum, 

peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.
18

 

2. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriftif,
19

 yaitu memberi 

gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, 

keadaan, atau kelompok tertentu. Penelitian dalam tulisan skripsi ini hanya 

ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan atau melaporkan kenyataan-

kenyataan yang lebih terfokus pada menganalisis perlindungan dan upaya 

hukum terhadap peralihan hak atas tanah bagi WNI yang telah melaksanakan 

perkawinan campuran dengan WNA. 

3. Sumber Data 

Fokus  penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari hak 

atas tanah dengan cara melaksanakan perkawinan campuran yang terkait 

tentang masalah bantuan hukum. Oleh karena itu sumber data yang digunakan 

dalam  penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama
20

. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi obyek penelitian 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, cet ke-

23. 2016), h. 25 
19

Ibid, hlm. 26 
20

Amirudin dan zainal asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum, (Jakarta; PT 

Raja Grafindo persada, 2003, h. 30  
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masyarakat di Pekon Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, khususnya 

perlindungan dan upaya hukum terhadap peralihan hak atas tanah WNI 

yang telah melaksanakan perkawinan campuran.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat 

dokumen.
21

 Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 

membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 

dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai 

relavansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan data Sekunder 

yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan utama data sekunder  

yaitu studi pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam.  

4. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi
22

 adalah semua individu untuk siapa kenyataan 

yang diperoleh dari sample itu hendak untuk digeneralisasikan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah untuk meneliti masyarakat di 

Pekon Tanjung Setia tentang peralihan hak atas tanah.  

                                                           
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, Op Cit , h. 37  
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, Op Cit , h. 80  
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b. Sample  

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
23

 Untuk mengetahui penerapan 

Peralihan Hak Atas bagi WNA dengan cara melaksanakan 

Perkawinan Campuran dengan WNI, dalam skripsi ini penulis 

memilih dengan berdasarkan sample 2 responden dari  masyarakat 

di Pekon Tanjung Setia. 

5. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenome yang ada pada obyek penelitian.
24

 Pengumpulan 

data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung 

yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. 

Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik peralihan 

hak atas tanah warga Negara asing dengan cara perlangsungan 

perkawinan campuran dalam masyarakat. 

 

 

                                                           
23

  Ibid, h. 81 
24

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009),  h.58 
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b. Interview(wawancara)   

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya si penanya atau pewawancara dengan si penjawab 

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara).
25

 Wawancara dilakukan guna menggali 

informasi secara langsung kepada pihak baik narasumber maupun 

responden. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi,
26

 yaitu cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data mengenai peralihan hak atas tanah dengan cara melangsungkan 

perkawinan campuraan. 

6. Pengolahan Data 

a. Editing adalah melakukan pengecekan terhadap data-data atau 

bahan-bahan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu 

cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses 

berikutnya. 

                                                           
25

Ibid, h. 59  
26

Susiadi, Metodelogi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LPP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 4 
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b. Koding adalah melakukan pemisahan terhadap data secara cermat 

dan mengelompakan menurut bagian masing-masing, kemudian 

dipilih mana yang sesuai dengan bahan pokok bahasan. 

c. Sistematisasi adalah melakukan pengecekan terhadap data-data atau 

bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan 

sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
27

 

7. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu analisis peralihan hak atas tanah warga Negara 

Asing dengan cara melaksanakan perkawinan campuran dengan Warga 

Negara Indonesia. Menurut hukum Undang-Undang No 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomer 1 

Tahun 1974 tentang Pekawinan dan KHI, yang akan dikaji menggunakan 

metode deskriftif analitis berdasarkan teori hukum undang-undang 

pertanahan. Maksudunya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui hukum Peralihan Hak atas Tanah Warga Negara Asing dengan 

cara melaksanakan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia, 

dengan ditinjau dengan norma-norma hukum yang ada di Indonesia.  

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir 

induktif. Metode induktif
28

 yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 

khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang 

lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih 

dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam 

                                                           
27

Ibid, h. 10 
28

Ibid, h. 17 
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data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan 

dalam sistematika pembahasan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

17 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hukum Islam dan Perkawinan Campuran 

1. Hukum Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam 

Dalam al-Qur’an dan hadist tidak pernah ditemukan penjelasan tentang 

perkawinan campuran. Barangkali, pada masa turunnya al-Qur’an, perkawinan 

campuran (berbeda kewarganegaraan) tidak menjadi masalah. Seseorang boleh 

menikah dengan siapa saja yang sekufu (sepantar). Hal ini baru menjadi masalah 

apabila dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan keyakinan atau agama, 

meski terdapat pengecualian untuk Ahli Kitab.
29

 Hal ini disebutkan dalam 

beberapa ayat dalam al-Qur‟ an salah satunya ada di dalam surat al-Baqarah (2): 

221 yang mengatakan : 

                          

                      

                                 

         

 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” 

                                                           
29

Moh. Taufiqur Rohman,“Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di 

Indonesia”, JurnalAl-Ahwa L, Vol. 4, No. 1, 2011, h. 60. 
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Asbab an-nuzul surat Al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut menjadi polemik di 

kalangan ahli tafsir al-Qur'an dari generasi ke genarasi. Hal ini dipicu oleh adanya 

dua periwayatan yang berbeda mengenai sebab turunnya ayat tersebut.
30

 

Pertama, diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzhir, Ibnu Abi Hatim, dan al-

Wahidi dari Muqatil, dia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan 

kasus Abu Martsad al-Ghanawi atau Martsad bin Abi Martsad, seorang laki-laki 

anggota persekutuan Bani Hasyim yang diutus Rasulullah ke Makkah untuk 

membantu mengevakuasi orang-orang  Muslim secara rahasia. Dahulu, ketika 

masih jahiliyah (di Makkah), ia memiliki seorang kekasih bernama Inaq. Tapi, 

setelah masuk Islam Martsad meninggalkan kekasihnya tersebut. Pada suatu saat, 

kekasihnya mendatangi Martsad dan menanyakan alasan mengapa ia 

meninggalkannya. Martsad menjawabnya dengan mengatakan bahwa Islam 

melarang hubungan kita sembari menegaskan bahwa ia akan meminta izin pada 

Rasulullah untuk mengawininya. Mendengar jawaban itu, Inaq kecewa, menjerit, 

dan datanglah orang-orang memukuli Martsad dengan pukulan keras lalu 

membiarkannya pergi. Setelah menyelesaikan tugasnya di Makkah dia menghadap 

Rasulullah saw. dan meminta izin untuk mengawini Inaq. Lalu turunlah ayat ini.
31

 

Kedua, al-Wahidi meriwayatkan dari jalur al-Suddi dari Malik dari Ibnu 

Abbas, dia berkata, “Ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Abdilah bin 

Rawahah yang datang kepada Rasulullah menceritakan perbuatannya yang telah 

memukul hamba perempuannya yang berkulit hitam kelam dan jelek karena 

marah. Dia merasa menyesal dan meminta petunjuk Rasulullah.” Rasulullah 

                                                           
30

Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta: Lkis, 2006), h. 

22. 
31

Muhammad Rasyid Rida, Tafsir Al-Manar, Jilid Ii (Beirut: Dar Al-Fikr,1957), h. 247. 
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bertanya, “Bagaimana keadaan hamba sahaya tersebut?” Abdillah menjawab 

bahwa budaknya itu seorang muslimah yang taat. Rasulullah kembali berkata, 

"Wahai Abdillah, dia itu adalah seorang yang beriman". Maka Abdilah 

menimpali, “Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, aku akan 

memerdekakannya dan menikahinya”. Peristiwa tersebut memancing penghinaan 

dan rasa sinis dari masyarakat, karena menganggap Abdillah menikahi budaknya 

yang hina dan jelek. Sehubungan dengan hal tersebut turunlah wahyu Allah 

tersebut.
32

 

Hadis terkait dengan larangan menikah beda agama, adalah: 

ََ َحَّدَثَنا ُمَسَّدٌد َحَّدَثَنا َيْحَيً َعْن ُعَبْيِّد الَلِه َقاَل َحَّدَثِني َسِعيُّد ْبُن َأِبي َسِعيٍّد َعْن َأِبيِه َعْن َأ َُُزْيَز ِبي 

َُ ِلَأْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َرِضَي الَلُه َعْنُه َعْن الَنِبِي َصَلً الَلُه َعَلْيِه  َوَسَلَم َقاَل ُجْنَكُح اْلَمْزَأ

 َوِلِّديِنَها َفاْظَفْز ِبَذاِت الِّديِن َجِزَبْث َيَّداَك

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami 

Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu 

Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena 

hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. 

Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (H.R. Bukhari. 

No hadis 4700) 

Sebagian ulama juga mempunyai pendapat berbeda mengenai hal ini, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Mereka menganggap “Ahlul-kitab”, dalam hal ini Kristen dan Yahudi 

bukan termasuk musyrik sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah 

dalam al-Qur`an, karena Islam pun mengakui bahwa Kristen dan Yahudi 

digolongkan dalam golongan agama Samawi atau agama berdasarkan 

Wahyu Tuhan. 

                                                           
32

L-Wahidi, Asbab An-Nuzul (Kairo: Dar Al-Ittihad Al-Arabi Li Al-Tab’ah,1968), h. 45. 
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b. Mereka digolongkan musyrik menurut al-Qur`an yaitu orang Arab yang 

menganut agama pagan atau agama nenek moyangnya. 

c. Pengertian kafir sendiri lebih ditujukan kepada orang yang beriman kepada 

selain Allah, sedangkan Kristen dan Yahudi adalah agama yang beriman 

kepada Allah, karena itu tidak dimasukkan dalam golongan “Ahlul-Kitab”. 

Selain Kafir ditujukan juga kepada orang-orang yang berhukum tidak 

menurut firman Allah SWT, dan juga kepada orang-orang yang memusuhi 

para Rasul. 

d. Para ulama berselisih pendapat mengenai wanita Masuji dan Budha, 

sebagian diantara mereka mengharamkan, karena wanita Majusi dan 

Budha dianggap wanita musyrik. Mereka beralasan kepada firman Allah 

SWT yang artinya (lebih kurang) : “janganlah kamu nikahi wanita 

musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik meskipun dia menarik 

hatimu” (Q.S. Al-Baqarah:221) 

Sebagian ulama lainnya memperbolehkan, karena orang Majusi dan Budha 

dianggap sebagai “Ahlul-Kitab” . mereka mendasarkan pendapatnya dengan 

berpedoman kepada Hadist Rasulullah SAW riwayat Asy-Syafi`i : “berlakulah 

terhadap mereka seperti kepada “Ahlul-Kitab”. Selain hadist, mereka 

mempedomi ketentuan mengenai wanita muslimah tidak diharamkan kawin atau 
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dinikahi oleh pria non muslim Ahlul-Kitab, berdasarkan Firman Allah SWT 

dalam al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 221.
33

 

Demikian juga Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) berdasarkan 

Musyawarah Nasional 1 tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 di Jakarta, yang telah atau 

diumumkan kembali pada tanggal 8 November 1986, mengeluarkan Fatwa bahwa 

mengharamkan perkawinana antara orang-orang muslim dengan non muslim 

termasuk yang dimaksudkan adalah perkawinan laki-laki muslim dengan wanita 

ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) tetapi diharamkan dengan pertimbangan karena 

mafsadnya (bahayanya) lebih besar dari maslahatnya. Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) tidak mengatur mengenai perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, 

akan tetapi perkawinan berbeda agama. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI jelas 

melarang perkawinan orang yang beragama Islam dengan orang yang bukan 

agama Islam. 

Pasal 40 huruf c : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 

pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu[...]seorang wanita yang tidak 

beragama Islam.” 

Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”
34

 

 

 

 

                                                           
33

 Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam teori dan praktiknya di 

Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2016) , h. 108 
34

 Rusli, Perkawinan antar Agama dan Masalahnya ( Bandung: Pionir Jaya, 1986), h. 15 
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2. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan), di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum 

antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang 

dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial 

Hindia Belanda yang bernama Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau 

Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi 

terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang 

berlainan seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa orang 

Cina dengan orang Eropa, antara orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun 

berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, 

sebagaimana dimuat dalam Staat sblad 1898 No. 158.
35

 

Dalam GHR, definisi perkawinan campuran adalah pelangsungan 

perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang 

berbeda atau tunduk pada hukum yang berlainan (Pasal 1). Tunduk pada hukum 

yang berlainan diartikan dengan perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau 

perbedaan asalnya (keturunannya). Perbedaan hukum karena agama, misalnya 

perkawinan orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Hindia Belanda Islam. 

Perbedaan hukum karena kewarganegaraan, misalnya perkawinan antara orang 

Hindia Belanda Kristen dengan orang Eropa Kristen. Sedang perbedaan asal, 

misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda asli Islam dengan orang Hindia 

                                                           
35

Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2013), h. 79.   
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Belanda keturunan (Tionghoa) Islam. Menurut GHR, perbedaan-perbedaan 

tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan (Pasal 7). 

Dari aturan yang terdapat dalam GHR, dapat dipahami bahwa pengertian 

perkawinan campuran sebelum adanya UU Perkawinan adalah perkawinan antara 

orang-orang di Hindia Belanda dan tunduk pada hukum yang berlainan. Tunduk 

pada hukum yang berlainan artinya terdapat perbedaan dalam agama, perbedaan 

kewarganegaraan, dan perbedaan asal (keturunan). Dengan kata lain, perkawinan 

campuran di masa sebelum adanya UU Perkawinan menjamin kebolehan 

perkawinan beda agama.  

Namun sejak Indonesia merdeka dan membentuk UU Perkawinan di 

dalam Pasal 66 tentang Ketentuan Penutup dinyatakan ketentuan yang diatur 

dalam BW, HOCI, HGR dan peraturan-peraturan lain sejauh yang telah diatur 

dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Untuk perkawinan campuran 

sendiri dipersempit pengertiannya tidak seperti di dalam ketentuan GHR.  

Dalam pasal 57 : ”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.” Bisa dilihat bahwa difinisi perkawinan 

campuran dalam ketentuan UU Perkawinan hanya mengenal perkawinan berbeda 

kewarganegaraan. 
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3. Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran 

Sebagaimana telah diterangkan di atas, ketentuan perkawinan campuran 

berbeda kewarganegaraan dapat dilihat pada hukum positif yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pengaturan tentang 

perkawinan campuran di dalam UU Perkawinan penting mengingat eksistensi 

bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan 

transnasional dan atau intemasional. 

Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di 

berbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia 

semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan 

melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan. Berikut syarat dan 

pelaksanaan perkawinan campuran : 

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di 

Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Fotokopi paspor yang sah 

2) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon 

3) Surat Status dari catatan sipil negara pemohon 

4) Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 

5) Kepastian kehadirin wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA 

Wanita. 

6) Membayar biaya pencatatan 

 

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

1) Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk 

mendapatkan :  

a) Surat Keterangan untuk nikah (N.1) 

b) Surat Keterangan asal usul (N.2) 
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c) Surat Persetujuan mempelai (N.3) 

d) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4) 

e) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7) 

 

2) Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan :  

a) Imunisasi Tetanus Toxsoid 1 bagi calon pengantin wanita,  

b) Kartu imunisasi,  

c) Imunisasi Tetanus Toxoid II,  

 

Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin 

datang ke KUA kecamatan, untuk: 

1) Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis ( menurut 

model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan 

nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya; 

2) Membayar biaya pencatatan nikah 

3) Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat - syarat pernikahan oleh 

penghulu.  

a) Surat keterangan untuk nikah menurut N.1  

b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat 

keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh 

Kepala Desa/ pejabat setingkat menurut model N2;  

c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3,  

d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ 

pejabat setingkat menurut model N4,  

e) Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum 

mencapai usia 21 tahun menurut model N5.  

f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya 

sebagaimana dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari 

pengadilan.  

g) Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.  

h) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum 

mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum 

mencapai umur 16 tahun.  

i) Jika calon mempelai anggota TNI/ polri diperlukan surat izin 

dari atasanya atau kesatuannya.  

j) Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari 

seorang.  
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k) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi 

mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang nomor 7 tahun 1989.  

l) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri 

dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang 

yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/ duda yang 

akan menikah.  

m) Surat ganti nama bagi warganegara Indonesia keturunan. 

 

4) Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah 

(menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran. 

5) Calon wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari. 

6) Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin. 

7) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu. 

8) Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah 

pelaksanaan akad nikah. 

9) Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan 

minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.  

 

4. Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan Campuran 

Pada dasarnya asas dan prinsip perkawinan campuran sama dengan 

perkawinan pada umumnya. Ada beberapa asas dan prinsip yang terkandung 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 

Perkawinan) yaitu : 

a. Azas Ketuhanan Yang Maha Esa 

Perkawinan yang dilakukan oleh WNI harus berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
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Bagi yang beragama Islam harus dilakukan menurut  ketentuan 

hukum agama Islam (hukum munakahat), begitu pula bagi mereka 

yang beragama selain agama Islam dilakukan menurut hukum agama 

yang dipeluknya. 

b. Asas Pencatatan 

Dalam Pasal 2 UUPerkawinan menetapkan bahwa Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

ketentuan pasal 2 tersebut, maka perkawinan itu selain harus 

dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang 

dipeluknya, juga harus dihadapan Pegawai Pencacat Nikah dan 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi rnereka 

yang beragama Islam. Terhadap mereka yang tidak memenuhi 

ketetentuan sebagaiman tersebut di atas maka perkawinannya 

dinyatakan tidak sah. Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) adalah 

pejabat yang diberi wewenang, hak dan tanggung jawab berdasarkan 

undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, dan pencatatan 

perkawinan. Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah 

untuk:(1).Memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang 

bersangkutan.(2). Menjadi bukti otentik dengan adanya buku 

nikah.(3). Mendapatkan perlindungan hukum, dan menjadi dasar 

bagi yang besangkutan untuk menuntut ke Pengadilan apabila salah 
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satu pihak merasa teraniaya. (4).Menjadi terlaksananya tertib 

administrasi negara, sehingga dapat diketahui jumlah penduduk 

Indonesia yang melaksanakan perkawinan setiap tahunnya. 

c. Asas Keseimbangan  

Hak dan Kewajiban bagi Suami istri dalam perkawinan mempunyai 

hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam kehidupan rumah 

tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dan masing-masing 

suami istri dapat melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala 

keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan apabila cukup 

alasan hukum bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

istri, maka suami dapat mengajukan permohonan talak, sedangkan 

istri dapat melakukan gugatan cerai pada Pengadilan. 

d. Asas Kematangan Jiwa 

Bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan 

kedewasaan dan kematangan jiwa dan raganya. Usia dewasa 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah 21 Tahun, baik 

bagi calon pria maupun wanita. Sehingga bagi mereka yang telah 

berusia 21 tahun dianggap telah dewasa untuk kawin dan tidak 

diharuskan lagi adanya surat izin untuk menikah dari kedua orang 

tuanya. Sedangkan bagi yang berusia kurang dari 21 tahun bila akan 

menikah harus ada izin dari kedua orang tuanya, dengan ketentuan 

bagi pria telah berusia 19 tahun dan bagi wanita telah berusia 16 

tahun. Kemudian bagi pria yang usianya kurang dari 19 tahun dan 
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bagi wanita yang usianya kurang dari 16 tahun, maka yang 

bersangkutan untuk dapat menikah terlebih dahulu harus mendapat 

izin/dispensasi dari Pengadilan. 

e. Poligami dibatasi secara ketat. 

Perkawinan menurut undang-undang ini adalah monogami, hanya 

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan 

agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat 

beristeri lebih dari seorang, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 

berbagai syarat tertentu secara berturut-turut yakni isteri tidak dapat 

menjalankan tugas sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Adanya persetujuan dari 

isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; Izin dari 

pengadilan. 

f. Perceraian dipersulit. 

Perceraian suatu yang amat tidak disenangi oleh isteri, merupakan 

pintu darurat dalam mengatasi krisis. Oleh karena itu undang-undang 

menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada 

alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 

pengadilan.  
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B. Konsep Hak Kepemilikan Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Konsep Hak Kepemilikan Menurut Hukum Islam 

Pemilik sesungguhnya dari sumber daya yang ada adalah Allah SWT, 

manusia dalam hal ini hanya di titipkan untuk sementara saja. Sehingga 

sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah SWT.
36

 Oleh sebab itu 

kepemilikan mutlak atas harta tidak diakui dalam Islam. Sebagaimana terdapat 

dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 284
37

: 

                           

                           

    

 
Artinya: “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau 

kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan 

kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang 

dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu”. 

 

 Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, hal ini dijelaskan dalam 

Q.S Al-Hadiid ayat 7:  

                      

              

 

Artinya: “berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. 

                                                           
36

 Anto, Penghantar Ekonomi Mikro Islam. (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) hal. 50 
37

 Departeman Agama R.I , Al-Qur`an dan Terjemahnya  Op Cit, hlm.22 
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Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 

(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.
38

 
 

 Dari dua ayat tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konsep 

kepemilikan dan harta dalam Islam tidak mengenal kepemilikan yang mutlak 

sebagaimana yang terdapat dalam konsep ekonomi konvensional. Para fuqaha 

memberikan batasan-batasan Syar`i “kepemilikan” dengan sebagai ungkapan 

yang sama. 

a. Teori Kepemilikan Menurut Hukum Islam 

Prinsip dasar yang tercantum dalam al-Qur`an dan Hadist sangat 

memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia atas sumber 

material yang diciptakan Allah untuk manusia. Islam mengakui hak 

manusia untuk memiliki sendiri, untuk konsumsi dan untuk 

produksi, namun tidak memberikan hak itu secara absolut (mutlak). 

39
Berikut ini ada beberapa ayat al-Qur`an yang ada relevansinya 

dengan teori kepemilikan, sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-

Imran ayat 189: 

                      

  

Artinya: “kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah 

Maha Perkasa atas segala sesuatu”.
40
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 Ibid. h. 430 
39

 Anto, Penghantar Ekonomi Mikro Islam.Op Cit, h. 56 
40

 Departeman Agama R.I , Al-Qur`an dan Terjemahnya  Op Cit, h.59 
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Dalam ayat tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Allah-lah 

pemilik mutlak segala sesuatunya, dan manusia hanya menjadi 

khalifah Allah di bumi ini. 

Dari Abu Umamah, yaitu Iyas bin Tsa`labah al-Haritsi 

bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang 

mengambil haknya seseorang muslim dengan sumpahnya, maka 

Allah telah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan 

syurga atasnya.” Kemudian ada seseorang lelaki yang bertanya:” 

apakah demikian itu berlaku pula, sekalipun sesuatu benda yang 

remeh ya Rasulullah” beliau menjawab “sekalipun bendanya itu 

berupa setangkai kayu penggosok gigi.” (Riwayat Muslim).  

b. Teori Hak Kepemilikan Menurut Hukum Islam 

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan 

harta yang ditetapkan oleh syara`, dimana manusia memiliki 

kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap hartanya 

tersebut.  Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk 

menikmati dan memperdayakan harta kekayaan yang ada, bukan 

sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya bisa memiliki kemanfaatan 

atas fasilitas yang ada, seperti mempunyai tanah untuk 

dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, 

ataupun sebagai ladang bisnis. Sebagaimana Firman Allah SWT  

Q.S Al-baqarah ayat 29: 
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Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. 

 

  

2. Pengertian Hak Atas Tanah 

Sebelum lebih lanjut membahas tentang hak atas tanah, maka alangkah 

lebih baik terlebih dahulu membahas tentang tanah karena pada umumnya sebutan 

tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang diberikan atau dimiliki oleh 

seseorang, agar dapat dinikmati manfaatnya, dan digunakan sesuai dengan 

peruntukkannya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan tanah 

sebagai berikut :  

(1) Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-

orang lain serta badan-badan hukum.  

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini member 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, 

demikian pula tubuh bumi   dan air serta ruang yang ada diatasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
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dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-

undang ini dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA, tanah dalam pengertian 

yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas 

sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran 

panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada pemegang hak, dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Diberikan dan 

dimilikinya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika 

penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja, untuk 

keperluan apapun pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang 

ada dibawahnya, air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu dalam ayat 

(2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang 

untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan 

yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta 

ruang yang ada diatasnya.  

Dengan demikian, hak yang dimiliki terkait hak atas tanah adalah 

tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang 

menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang 

yang ada diatasnya. Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi 

berapa ruang yang ada diatasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan 

penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, kemampuan pemegang haknya 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
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i. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Mengingat bahwa semua hak atas tanah itu adalah hak untuk memakai 

tanah, maka semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama 

sebutan Hak Pakai. Tetapi mengingat bahwa dalam masyarakat modern tanah 

bermacam-macam, maka untuk memudahkan pengenalannya, Hak Pakai untuk 

keperluan yang bermacam-macam itu masing-masing diberi nama sebutan yang 

berbeda, yaitu :
41

 

a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, 

yakni sebagai berikut: 

1) Hak Milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah. 

2) Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai  langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu, 

guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.  

3) Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.   

4) Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 

milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan 

                                                           
41

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak – hak atas Tanah (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2007), h. 87. 
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pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan ketentuan UUPA. 

b. Hak atas tanah wakaf, yang merupakan hak penguasaan atas suatu 

bidang tanah tertentu bekas Hak Milik, yang oleh pemiliknya 

dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakannya selama-

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya, sesuai ajaran agama islam. Perwakafan tanah Hak Milik 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagai 

pelaksanaan Pasal 49 UUPA.   

c. Hak Tanggungan adalah satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam 

Hukum Tanah Nasional yang merupakan hak penguasaan atas tanah 

yang memberi kewenangan kepada kreditor tertentu untuk menjual 

lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan 

piutang tertentu dalam hal debitor cedera janji dan mengambil 

pelunasan dari hasil penjualan tersebut dengan Hak Mendahulu 

daripada kreditor yang lain.   

Hak-hak perorangan atas tanah (yang meliputi hak-hak atas tanah dan hak 

jaminan atas tanah) tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung 

bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Karena semua tanah dalam 

wilayah Republik Indonesia, baik yang berupa tanah hak (tanah tanah yang 

dikuasai dengan sesuatu hak atas tanah) maupun tanah negara (tanah yang 

langsung dikuasai negara) keseluruhannya diliputi oleh Hak Bangsa Indonesia 
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maupun Hak Menguasai Negara tanpa kecuali. Boedi Harsono berpendapat bahwa 

hak menguasai sebagai Hak Bangsa Indonesia, tanah adalah kepunyaan bersama 

rakyat Indonesia.
42

 

Berdasarkan hierarki tersebut di atas dapat diketahui bahwa hak menguasai 

negara itu merupakan perwujudan dari hak bangsa yang memberi wewenang 

kepada negara untuk mengatur penggunaan, pengusahaan, dan peruntukan tanah, 

yang implementasinya dapat diberikan kepada perorangan/individu atau badan 

hukum berupa hak-hak atas tanah. Negara mempunyai kewenangan yang penuh 

atas tanah negara dalam arti dapat mengatur peruntukan dan penggunaan tanah 

negara yang bersangkutan dan oleh karenanya negara dapat pula memberikan 

tanah-tanah tersebut kepada pihak lain dengan sesuatu hak atas tanah, yaitu hak-

hak atas tanah yang primer seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. 

 

ii. Peralihan Hak Atas Tanah 

Di dalam UUPA terdapat “jiwa dan ketentuan-ketentuan” yang harus 

dipergunakan sebagai ukuran bagi berlaku atau tidaknya peraturan-peraturan yang 

lama, yang dalam hal ini harus dibatasi pada hal yang pokok-pokok saja, 

misalnya: 

1. UUPA tidak menghendaki berlangsungnya dualisme dalam hukum 

agraria.  
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Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang – Undang 

PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya), (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 24. 
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2. UUPA tidak mengadakan perbedaan antara Warga Negara Indonesia 

asli dan  keturunan asing.  

3. UUPA tidak mengadakan perbedaan antara laki-laki dan wanita 

dalam hubungannya  dengan soal-soal agraria. UUPA tidak 

menghendaki adanya exploitation de l’homme par l’homme 

(penghisapan manusia oleh manusia). 

Hukum Adat yang berlaku bukanlah Hukum Adat yang murni. Hukum 

Adat ini perlu disesuaikan dengan asas-asas dalam UUPA. Hukum Adat ini tidak 

boleh bertentangan dengan :
43

 

a. Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa.  

b. Sosialisme Indonesia.  

c. Peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA.  

d. Peraturan-peraturan perundangan lainnya.  

e. Unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

 

Seperti kita ketahui bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 

memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan 

dihadapan pejabat yang ditunjuk Menteri yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) memang tidak ada sanksinya bagi para pihak, 

namun para pihak akan menemukan kesulitan praktis, yakni penerima hak tidak 

akan dapat mendaftarkan peralihan haknya sehingga tidak akan mendapatkan 

sertifikat atas namanya. Oleh karena itu, jalan yang dapat ditempuh adalah dengan 
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Sudargo Gautama, Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung : Alumni, 1981), 

h. 16 
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mengulangi prosedur peralihan haknya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Tetapi cara ini tergantung dari kemauan para pihak yang bersangkutan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa Peralihan hak atas tanah 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 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

peralihan hak atas tanah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan 

hukum dan dihadiri juga oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang 

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan lama 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur bahwa 

terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, pembuatan akta dimaksud 

harus disaksikan oleh seorang kepala desa dan seorang pamong desa. Hal tersebut 

merupakan salah satu penyempurnaan peraturan pendaftaran tanah yang lama, 

khususnya untuk mewujudkan peran aktif pendaftaran tanah dalam rangka turut 

membangun desa tertinggal dan sekaligus memberikan sumbangsih bagi program 

pengentasan kemiskinan. Hal ini berarti pula bahwa profesi Pejabat Pembuat Akta 
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Tanah (PPAT) harus sampai ke pelosok-pelosok tanah air, tidak hanya 

berkonsentrasi di pusat kota yang ramai.
44

 

Namun demikian, yang perlu disadari adalah bahwa intrumen litigasi 

bukan satu-satunya upaya hukum yang ada dan bersifat tunggal. Terdapat upaya 

hukum lain yang dapat di tempuh untuk melindungi kepentingannya dan 

mendapatkan hak nya khususnya bagi suami atau istri WNA. Upaya hukum 

tersebut yaitu upaya yang ditempuh di pengadilan atau di luar jalur pengadilan 

atau biasa di sebut dengan jalur litigasi dan non litigasi. Menurut pengertiannya, 

litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana 

setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan 

gugatan dan bantahan, sedangkan non litigasi adalah menyelesaikan masalah 

hukum di luar pengadilan.
45

  

Jalur non litigasi ini sendiri dapat kita temui di dalam Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) yaitu konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari beberapa cara tersebut, yang dapat 

dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah dalam kasus ini adalah negosiasi dan 

mediasi. 

Menurut pengertiannya, negosiasi dalam Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan 

APS disebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para 

                                                           
44

Soelarman Brotosoelarno, Aspek Teknis Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah, 

(Yogyakarta : Deputi Menteri Negara Agraria Kepala Bpn ,Makalah Seminar, 1997), h. 9 
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 Rusmadi murad, Penyelesaian sengketa hukum atas tanah, (Bandung: Alumni, 1991), 

h. 20 
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pihak. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal yang dimaksud dengan 

”pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang 

dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung 

tersebut disebut negosiasi. Negosiasi ini juga dapat disebut sebagai musyawarah. 

Menurut para ahli, seperti Gary Goodpaster, negosiasi merupakan proses 

konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara 

mereka.
46

 

Sedangkan untuk mediasi, dalam Pasal 6 ayat (3) adalah penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 

penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Maksudnya, Mediasi 

merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral 

untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba 

menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. 

Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu 

persengketaan.
47
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Djafar Al Bram, , Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi, (Jakarta :PKIH FHUP, 

2011), h. 7. 
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 Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di 

Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 2010, h. 

220. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Pekon Tanjung Setia 

Nenek monyang Tanjung Setia yang sudah ada sejak tahun 1800-an, 

berasal dari Sekala Berak, Batu Berak Belalau yang tinggal di Padang Manis 

atau lebih dikenal dengan Masigid. Wilayahnya dari Pelita Jaya berada di 

Pagar Dalam, sedangkan Sumur Jaya masih bernama Tanjung Setia. Pada 

masa itu, hidup seorang tokoh adat masyarakat Masigid bernama Raden Tegi, 

yang punya anak bernama Raden Jaya dan sesepuh adat bernama Raden Saksi. 

Kedua orang inilah yang membuka awal wilayah Pekon Tanjung Setia. 

Mulanya pada tahun 1901, terjadi kebakaran hebat yang melahap wilayah 

Masigid yang membuat warga setempat menyususl Raden Jaya dan Raden 

Saksi pindah ke Pekon Tanjung Setia, meski banyak juga yang masih bertahan 

di Masigid. Di Pekon Tanjung Setia, yang diberi nama Ujung Jaya, sesuai 

dengan nama pendirinya, Raden, Jaya yang sudah mempunyai anak bernama 

Raden Syah Alam.
48

 

Raden Syah Alam dan Raden Saksi kemudian mengganti nama pedukuhan 

Ujung Jaya menjadi Ujung Setia. Selang beberapa tahun kemudian, Raden 

Saksi meninggal dunia. Dia memiliki anak bernama Barang yang bergelar 

Gajah, karena saking tinggi dan badannya besar. Raden Syah Alam dan 

Barang akhirnya pada tahun 1920-an mengganti nama pedukuhan ujung setia 
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menjadi tanjung setia. Pada 1930, datanglah sekelompok masyarakat dari 

pesisir utara yang menetap dan mengembangkan wilayah yang bernama bumi 

agung. Pada 1948, lambat laun lating beberapa kepala keluarga dari belalau 

yang membuka lahann perkebunan pertanian di sekitar hanura, yang sekarang 

dikenal orang sebagai ham balalau. Pada 1958 datang pula beberapa KK dari 

meranjat dan Kisem da tahun 1968 datang beberapa KK dari daerah Karya 

Penggawa dan Lay membeli wilayah Masiqid (Sumur Jaya sekarang). Sejak 

itu, Sumur Jaya menjadi wilayah kekuasaan Padang Manis (Tanjung Setia). 

Tak lama berlalau, Kampung Padang Manis dipecah menjadi 4 Pekon yakni 

Tanjung Setia, Padang Dalam, Tanjung Jati dan Sumur Jaya. Pekon Tanjung 

Setia sejak berdiri hingga memiliki kepala kampong sejak tahun 1950 hingga 

periode 2010-2016. Adapun nama dan periode pemimpin sebagai table 

berikut
49

: 

No                 Periode                Nama-nama           Keterangan  

1          1950 - 1972 Syahruddin  Kepala Kampung 

2          1972 - 1982 MA Yusirwan Kepala Desa 

3          1982 - 1986 MA Yusirwan Kepala Desa  

4          1992 - 1999 Jarji Zaidan, Kamsir Kepala Desa  

5          1999 - 2004 Iskandarsyah  Peratin Definitip 

6          2004 - 2010 Iswandi  Peratin Definitip 

7          2010 - 2016 Iskandarsyah  Peratin Definitip 
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 Dokumentasi, Data Pekon Tanjung Setia 2016, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten 

Pesisir Barat.. 



 
 

45 
 

 
 

8          2016 - 2022 M.Darwan Efendi, S.Sos. Peratin Definitip 

 

1. Kondisi Geografis  

a) Batas Wilayah Desa/Pekon 

Letak geografis Desa/Pekon Tanjung Setia, terletak diantara: 

Sebelah Utara  : Pekon Pagar Dalam dan Pekon Sumur 

Jaya 

Sebelah Selatan  : Pekon Biha dan Ulok Manik 

Sebelah Barat : samudra Hindia (Laut) 

Sebelah Timur : Hutan Produksi Terbatas 

b) Luas Wilayah Desa 

1. Pemukiman   : 70 ha 

2. Pertanian sawah  : 80 ha 

3. Ladang/tegalan : 2150 ha 

4. Hutan   : 149 ha 

5. Rawa-rawa  : 10 ha 

6. Perkantoran  : 0, 10 ha 

7. Sekolah   : 20 km 

8. Lapangan Sepak Bola : 1 ha 

c) Orbitasi  

1. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat  : 4 km 

2. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan : 15 menit 

3. Jarak ke ibukota Kabupaten    : 20  
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4. Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten : 1 jam 

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

1. Kepala Keluarga   : 426 KK 

2. Laki-laki    : 932 Orang 

3. Perempuan    : 842 Orang 

 

2. Kondisi Sosial  

a). Keadaan Sosial 

1. SD/MI   : 216 Orang 

2. SLTP/MTs  : 115 Orang 

3. SLTA/MA  : 455 Orang 

4. S1/Diploma  : 30   Orang 

5. Putus Sekolah  : 192  Orang 

6. Buta Huruf  : 8  Orang 

b).  Lembaga Pendidikan  

      1. Gedung TK  : 1 Unit gedung TK 

      2. SD/MI   : 115 0rang 

      3. SLTP/MTs  : tidak ada 

      4. SLTA/MA  : tidak ada 

  5. Gedung TPA  : 2 Unit 
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  c). Kesehatan 

1. Kematian Bayi  

 Jumlah Bayi lahir pada tahun ini   : 62 

0rang 

 Jumlah Bayi meninggal tahun ini   :… 

Orang 

2. Kematian Ibu melahirkan 

 Jumlah Ibu melahirkan tahun ini  : 62 

Orang 

 Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini :… 

Orang 

3. Cakupan imunisasi 

 Cakupan Imunisasi Polio 3   : 125 Orang 

 Cakupan Imunisasi DPT-1   : 72 Orang 

 Cakupan Imunisasi Cacar  : …. Orang  

4. Gizi Balita 

 Jumlah Balita     : 289 Orang 

 Balita gizi buruk   : …. Orang 

 Balita gizi baik   : 289 Orang 

 Balita gizi kurang   : …...Orang 

5. Pemenuhan air bersih 

 Pengguna sumur galian  : 426 KK 

 Pengguna air PAH   : ….KK 
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 Pengguna sumur pompa  : ….KK 

 Pengguna sumur hidran umum :…..KK 

 Pengguna air sungai   :…..KK 

d). Keagamaan 

 1. Data Keagamaan Pekon Tanjung Setia Tahun 2016 

  Jumlah pemeluk: 

 Islam   : 1753 Orang 

 Katolik   : 0 Orang 

 Kristen   : 5 Orang 

 Hindu   : 3 Orang 

 Budha   : 3 Orang 

2.Data Tempatt Ibadah 

 Masjid/Musholla : 3 buah Masjid/4 buah Musholla 

 Gereja   :- buah 

 Pura   :- buah  

 Vihara   :- buah  

 

3. Kondisi Ekonomi 

a) Pertanian  

Jenis Tanaman: 

 Padi Sawah   : 80 ha 

 Padi Ladang  : 70 ha 
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 Jagung   : 2 ha 

 Palawija   : … ha 

 Tembakau   : ….ha 

 Tebu    :…. ha  

 Kakao/coklat  : 20 ha 

 Sawit   : 40 ha 

 Karet   : 40 ha 

 Kelapa   : 240 ha 

 Kopi   : ….ha 

 Singkong  : ….ha 

 Lain-lain  :…..ha 

b).  Pertenakan   

  Jenis ternak: 

 Kambing   : 231 ekor  

 Sapi    : 122 ekor 

 Kerbau   : 105 ekor 

 Ayam   : 347 ekor 

 Itik   : 268 ekor 

 Burung  :……ekor 

 Lain-lain  :……ekor 

c). Perikanan 

 Tambak ikan   : …...ha 
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 Tambak udang  :……ha 

 Lain-lain  :…….ha  

d).Struktur Mata Pencarian  

 jenis pekerjaan: 

 Petani   : 610 ha 

 Pedangan  : 39 0rang  

 PNS   : 30 orang 

 Tukang  : 10 orang 

 Guru   : 7 orang  

 Bidan/Perawat  : 2 orang 

 TNI/Polri  : 10 orang 

 Pesiunan  : 7 orang 

 Sopir/Angkutan : 6 orang 

 Buruh   : 73 orang  

 Jasa Persewaan : 4 orang 

 Swasta   : 20 orang
50
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 Dokumentasi, Data Pekon Tanjung Setia 2016, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten 

Pesisir Barat. 
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B. Peralihan Hak Atas Tanah bagi WNA dengan cara melaksanakan 

Perkawinan Campuran dengan WNI di Pekon Tanjung Setia Kec. 

Pesisir Selatan 

 

Pertama yaitu Ibu Nuri
51

, yang pada tahun 2003 lalu telah menikah 

dengan seseorang lelaki berkewarganegaraan Australia bernama Steven Jhon 

Andefoun. Mereka menikah di Australia dan pada saat melangsungkan 

perkawinan memakai hukum yang ada di Australia. Ibu Nuri mengatakan 

bahwa, selama perkawinan berlangsung dirinya dan suami memperoleh harta 

berupa rumah dan sebidang tanah. Rumah tersebut berada di Australia dan 

tanah berada di Indonesia. Ibu Nuri mengatakan bahwa rumah yang ada di 

Australia tersebut diatas namakan bersama dan tanah diatas namakan dirinya 

karena berada di Indonesia. Menurut Ibu Nuri
52

, suaminya yang berstatus 

WNA tidak berhak atas tanah yang setelah perkawinan mereka beli di 

Indonesia. Kecuali rumah yang ada di Australia karena status kepemilikannya 

milik bersama karena negara tersebut tidak melarang WNA untuk memiliki 

status kepemilikan. Menurutnya sejak awal sudah jelas bahwa tanah yang ada 

di Indonesia merupakan atas namanya. Akan tetapi, apabila suami meninggal 

dunia, maka tanah dan rumah mereka beralih menjadi hak istri karena hal 

tersebut sejak awal sudah diperjanjikan. 
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 Ibu Nuri, wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Nuri di Pekon Tanjung Setia, 

Lampung, 28 Desember 2017. 
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Kedua yaitu Nurkholilah Hasibuan
53

, yang pada tahun 2010 lalu 

telah menikah dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Amerika bernama 

Murray. Berbeda dengan Ibu Nuri yang melangsungkan perkawinan di 

Australia yang dikarenakan berbeda agama, Ibu Nurkholilah melangsungkan 

perkawinannya di Indonesia dan memakai hukum yang berlaku di Indonesia 

karena sang suami berpindah agama dari Kristen menjadi Islam. Menurut 

penuturan dari Ibu Nurkholilah, dirinya beserta suami setelah pernikahan 

berlangsung telah membeli sebidang tanah yang dibeli dari uang suami akan 

tetapi diatas namakan dirinya. Berbeda dengan Ibu Nuri, Ibu Nurkholilah
54

 

masih menganggap bahwa suaminya yang berkewarganegaraan Amerika 

masih berhak atas tanah tersebut. Ibu Nurkholilah beralasan bahwa walaupun 

tanah tersebut beratas namakan dirinya, akan tetapi tanah dibeli dengan uang 

suaminya dan hanya memakai namanya saja. 
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 Ibu Nurkholilah Hasibuan, wawancara dengan penulis, Kediaman Ibu Nurkholilah 

Hasibuan di Pekon Tanjung Setia, Lampung, 29 Desember 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum dan Peralihan 

Hak Atas Tanah Bagi WNA dengan Cara Melaksanakan Perkawinan 

Campuran dengan WNI 

 

Dalam al-Qur’an dan hadist tidak pernah ditemukan penjelasan 

tentang perkawinan campuran. Barangkali, pada masa turunnya al-Qur’an, 

perkawinan campuran (berbeda kewarganegaraan) tidak menjadi masalah. 

Seseorang boleh menikah dengan siapa saja yang sekufu (sepantar). Hal ini 

baru menjadi masalah apabila dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan 

keyakinan atau agama, meski terdapat pengecualian untuk Ahli Kitab. Hal ini 

disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur‟an salah satunya ada di dalam 

surat al-Baqarah (2): 221 yangg mengatakan : 

                      

                      

                          

                  

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 



 
 
54 
 

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.” 

 

Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di 

Indonesia juga tidak ada ketentuan yang melarang perkawinan campuran dan 

hanya mengenal larangan perkawinan beda agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. 

Pasal 40 huruf c :  

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita karena keadaan tertentu[...]seorang wanita yang tidak beragama 

islam.” 

 

Pasal 44 

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

pria yang tidak beragama Islam.” 

 

Dari segi legalitas, dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada 

peraturan hukum yang melarang seseorang untuk menikah dengan warga 

negara asing (WNA). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutnya dengan perkawinan campuran, 

dimana diterangkan dalam Pasal 57 yang menyatakan : 

”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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Kebutuhan akan tempat tinggal sangat penting bagi setiap pasangan 

yang sudah berumah tangga dan tanpa terkecuali bagi pasangan yang 

melangsungkan perkawinan campuran khususnya yang menetap di Indonesia. 

Setelah menikah, suami istri kemudian membeli sebidang tanah dan rumah 

untuk dihuni bersama. Apalagi harta tersebut berupa sebidang tanah dan 

rumah. Tentu salah satu dari mereka suami istri yang berbeda 

berkewarganegaraan tersebut sangat berbeda kedudukannya di mata hukum 

Indonesia khususnya yang di atur dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). 

UUPA sendiri sebagaimana diketahui sangat menjunjung nilai-nilai 

nasionalisme yang meninggikan harkat dan martabat warga negara Indonesia 

dalam status kepemilikan tanah dimana hal ini dapat disebut dengan prinsip 

nasionalitas yang dapat dilihat dalam Pasal 21 UUPA. Implementasi prinsip 

tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (2) UUPA yaitu apabila WNA 

mendapat hak milik maka tanah dikuasai oleh negara. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing. Karena selain 

menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah milik orang asing, 

kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan 

tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya. 

Dalam praktek, ketentuan di atas sesuai dengan apa yang telah 

penulis temui di lapangan yaitu di Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan, 

dimana ada 2 responden hasil penelitian pasangan yang telah melangsungkan 
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perkawinan campuran dan kemudian memiliki tanah, maka tanah tersebut 

atas nama istri atau suami WNI. 

Pertama yaitu Ibu Nuri, yang pada tahun 2003 lalu telah menikah 

dengan seseorang lelaki berkewarganegaraan Australia bernama Steven Jhon 

Andefoun. Mereka menikah di Australia dan pada saat melangsungkan 

perkawinan memakai hukum yang ada di Australia. Ibu Nuri mengatakan 

bahwa, selama perkawinan berlangsung dirinya dan suami memperoleh harta 

berupa rumah dan sebidang tanah. Rumah tersebut berada di Australia dan 

tanah berada di Indonesia. Ibu Nuri mengatakan bahwa rumah yang ada di 

Australia tersebut diatas namakan bersama dan tanah diatas namakan dirinya 

karena berada di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh 

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, syarat untuk tetap bisa 

memiliki hak atas tanah bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran 

adalah hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut tidak boleh masuk ke dalam 

harta bersama atau dengan kata lain pada saat perkawinan harus membuat 

perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) 

dihadapan pejabat Notaris yang menegaskan pemisahan harta kemudian 

dicatat di lembaga pencatat perkawinan. 

Kedua yaitu Nurkholilah Hasibuan, yang pada tahun 2010 lalu telah 

menikah dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Amerika. Berbeda 

dengan Ibu Nuri yang melangsungkan perkawinan di Australia yang 

dikarenakan berbeda agama, Ibu Nurkholilah melangsungkan perkawinannya 
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di Indonesia dan memakai hukum yang berlaku di Indonesia karena sang 

suami berpindah agama dari Kristen menjadi Islam. Menurut penuturan dari 

Ibu Nurkholilah, dirinya beserta suami setelah pernikahan berlangsung telah 

membeli sebidang tanah yang dibeli dari uang suaminya akan tetapi diatas 

namakan dirinya. Berbeda dengan Ibu Nuri, Ibu Nurholilah masih 

menganggap bahwa suaminya yang berkewarganegaraan Amerika masih 

berhak atas tanah tersebut. Alasannya tanah tersebut di belikan oleh 

suaminya, namun hanya memakai uangnya saja. Disini dapat kita lihat bahwa 

Peralihan hak atas tanah tersebut dapat terjadi kapan saja, baik pada saat 

perkawinan masih berlangsung atau ketika sudah terjadi perceraian. Dengan 

melihat status hukum, tentu suami atau istri WNA bisa kapan saja 

mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain seperti menjual atau 

menghibahkannya. Tentu hal ini sangat merugikan bagi suami atau istri WNA 

yang sebenarnya juga memiliki hak atas tanah tersebut. Dapat kita lihat disini, 

bahwa suami atau istri warga negara asing (WNA) tidak memiliki kedudukan 

di dalam status peralihan hak tanah. Suami atau istri WNA dalam hal ini 

berarti tidak memiliki perlindungan sama sekali terhadap sebenar-sebenarnya  

hartanya tersebut. Satu-satunya kepastian yang dapat melindungi WNA 

apabila terjadi peralihan hak atas tanah adalah menurut Hukum Islam. 

Hukum Islam mengatur segi-segi kehidupan manusia agar tenteram 

dan damai yang berlandaskan moral yang baik. Tentu dalam hal ini setiap 

insan manusia yang mengaku dirinya beragama Islam haruslah memiliki jiwa 

dan moralitas keislaman sebagaimana yang termuat di dalam hukum islam 
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yaitu Al-Quran dan Hadist. Allah SWT telah melarang kepada hambanya 

untuk tidak bersikap tamak terhadap harta dan dunia. Sebagaimana Firman 

Allah SWT dalam QS. Fatir ayat 5 : 

                             

     

“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali 

janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali 

janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang 

Allah.” 

 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda : 

“Tidaklah dua ekor srigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu 

lebih berbahaya daripada tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan 

dalam membahayakan agamanya.” (HR. al-Tirmidzi, beliau berkata: 

Hadits hasan shahih) 

Berdasarkan penjelasan hukum Islam di atas, bisa kita simpulkan dan 

tarik sebuah hikmah bahwa seseorang tidaklah seharusnya bersikap tamak 

dan selalu mementingkan harta. Apabila kita kaitkan dengan kasus yang telah 

dibahas sebelumnya, maka suami atau istri WNI apabila melakukan peralihan 

hak atas tanah maka haruslah secara moral melihat kepentingan dari suami 

atau istri nya yang berkewarganegaraan WNA dan tidak boleh tamak dengan 

harta tersebut terlebih harta tersebut sejatinya dimiliki bersama antara 

keduanya walaupun secara hukum tanah tersebut atas nama dirinya. 

Dengan adanya dua pendapat yang berbeda tersebut, maka apabila 

diperbandingkan dapat memiliki implikasi yang berbeda pula. Pertama, sesuai 
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dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Nuri bahwa suaminya yang 

merupakan WNA tidak berhak atas harta berupa tanah, maka apabila terjadi 

peralihan hak atas tanah dalam hal ini adalah jual-beli atau pun hibah maka 

suami atau istri WNA tidak akan diikut sertakan dalam proses dan bahkan 

tidak mendapatkan hasil dari peralihan hak atas tanah tersebut.  

Kedua, hal yang berbeda apabila suami atau istri masih menganggap 

bahwa pasangannya yang WNA masih memiliki hak atas tanah yang dimiliki 

bersama. Seperti yang terjadi pada Ibu Nurkholilah yang menganggap bahwa 

kepemilikan tanah yang di dapat setelah perkawinan adalah harta bersama 

dirinya dengan suaminya walaupun tanah tersebut berates namakan dirinya 

namun dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Tentu implikasinya ketika 

terjadi peralihan hak atas tanah tersebut maka suami atau istri WNA tetap 

dilibatkan dalam proses walaupun hanya sekedar pengambilan keputusan dan 

kemudian hasil dari peralihan hak atas tanah tersebut dapat dinikmati 

bersama. Hal ini sesuai dengan syariat hukum Islam yang telah dijelaskan di 

atas, agar manusia tidak tamak terhadap hartanya. 

B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Apabila Terjadi Permasalahan 

Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi WNA yang Telah 

Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan WNI 

 

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan melalui 

instrumen yang telah diatur. Seperti yang terdapat dalam asas hukum bahwa 

setiap manusia diberlakukan sama di hadapan hukum (equality before the 

law). Di Indonesia sendiri, sebagai perwujudan asas tersebut telah tercantum 
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dalam konstitusi negara yaitu  Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi : 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan  perlindungan, dan 

kepstian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 

 

Penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa prinsip nasionalitas yang 

diterapkan di Indonesia dibidang agraria memiliki manfaat yang sangat besar 

dan sangat melindungi masyarakat indonesia dan tidak untuk orang asing 

khusunya apabila terdapat perkawinan campuran dan terjadi peralihan hak 

atas tanah yang merupakan harta yang di dapatkan setelah perkawinan. 

Dengan prinsip nasionalitas tersebut suami atau istri WNI yang mendapatkan 

hak atas tanah tersebut terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 

103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian 

oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, harta berupa tanah 

tersebut harus pisah dengan harta. 

Jadi, hukum Indonesia tidak melihat harta berupa tanah tersebut di 

dapat oleh siapa dan/atau atas usaha siapa, akan tetapi hanya melihat status 

kepemilikan atas nama siapa sebagai legalitas dan kepastian hukum. 

Walaupun misalnya, tanah tersebut ternyata diperoleh atas usaha dan biaya 

dari suami atau istri WNA, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan 

hukum untuk diakuinya status kepemilikan atas tanah. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa setiap insan 

manusia tanpa terkecuali memiliki hak asasi dalam melindungi setiap 
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kepentingan-kepentingan yang ada pada dirinya. Termasuk suami atau istri 

WNA yang sebenarnya memiliki hak atas harta berupa tanah yang di 

dapatkannya sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri WNA setelah 

perkawinan. 

Namun demikian, instrumen hukum telah membatasi suami atau istri 

WNA untuk melakukan upaya hukum dalam melindungi hak dan 

kepentingannya tersebut. Menurut pengertiannya, upaya hukum adalah hak 

yang diberikan kepada seseorang, baik dalam ranah perdata maupun pidana 

untuk melakukan perlawanan secara berjenjang dan bertingkat berdasarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jenjang dan tingkatan 

tersebut yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 

Melihat prinsip nasionalitas merupakan hukum pemaksa (dwingend 

recht) yang terdapat dalam Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) 

menutup kemungkinan suami atau istri WNA dapat melakukan upaya hukum 

baik secara keperdataan maupun pidana karena tidak ada sama sekali dasar 

hukum untuk melindungi hak nya dimuka pengadilan untuk mendapatkan 

status tanah tersebut apabila terjadi peralihan hak. 

Namun demikian, yang perlu disadari adalah bahwa instrumen 

litigasi bukan satu-satunya upaya hukum yang ada dan bersifat tunggal. 

Terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk melindungi 

kepentingannya dan mendapatkan hak nya khususnya bagi suami atau istri 
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WNA. Upaya hukum tersebut yaitu upaya yang ditempuh di luar jalur 

pengadilan atau biasa disebut dengan jalur non litigasi. 

Jalur non litigasi ini sendiri dapat kita temui di dalam Pasal 1 angka 

10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) yaitu konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari beberapa cara tersebut, yang 

dapat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah dalam kasus ini adalah 

negosiasi dan mediasi. 

Menurut pengertiannya, negosiasi dalam Pasal 6 ayat (2) UU 

Arbitrase dan APS disebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa atau beda 

pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam 

pertemuan langsung oleh para pihak. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang 

hal yang dimaksud dengan ”pertemuan langsung” itu. Jadi, secara subjektif 

dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa 

dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi. Negosiasi ini 

juga dapat disebut sebagai musyawarah. Menurut para ahli, seperti Gary 

Goodpaster, negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para 

pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. 

Sedangkan untuk mediasi, dalam Pasal 6 ayat (3) adalah 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 

seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 

Maksudnya, Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/nprt/572/uu-no-30-tahun-1999-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/nprt/572/uu-no-30-tahun-1999-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa
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menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam 

mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk 

menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi 

itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. 

Negosiasi atau musyawarah dan mediasi dapat ditempuh oleh suami 

atau istri WNA untuk melindungi kepentingannya dan hanya kedua cara 

tersebutlah yang dapat ditempuh. Untuk negosiasi sendiri, suami atau istri 

WNA sebelum atau setelah peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh 

suami atau istri WNI meminta untuk dialog terkait permasalahan tersebut. 

Tentunya hal ini tergantung dari itikad baik dari suami atau istri WNA apakah 

menerima atau tidak ajakan tersebut. 

Kemudian, dalam melangsungkan negosiasi, suami atau istri WNA 

harus menggunakan Teknik negosiasi kooperatif, yaitu menganggap pihak 

negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk 

mencari commond gound. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki 

kepentingan, nilai-nilai bersama, dan saling bekerja sama. Hal yang dituju 

oleh seorang negosiator dalam teknik ini ialah penyelesaian sengketa yang 

adil berdasarkan analisis objektif dan atas fakta hukum yang jelas. Di sini, 

suami atau istri WNA harus pula memberikan pengertian yang baik kepada 

suami atau istrinya untuk mengupayakan penyelesaian terbaik dan harus 

saling bekerja sama menyelesaikan masalah layaknya suami dan istri yang 

harmonis agar semua kepentingan terakomodasi. 
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Negosiasi atau musyawarah dalam hukum Islam disebut dengan 

Syura yang memiliki pengertian yaitu menjelaskan, menyatakan atau 

mengajukan pendapat  yang baik, di sertai dengan menaggapi dengan baik 

pula  pendapat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT juga telah 

menganhurkan kepada hambanya untuk bermusyawarah apabila tersjadi suatu 

sengketa. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Ali Imron ayat 159 : 

                       

                         

                

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

 

Menurut hierarki atau tingkatannya negosiasi atau musyawarah ini 

dianjurkan untuk diupayakan terlebih dahulu atau didahulukan dibandingkan 

dengan upaya mediasi. Hal ini beralasan karena negosiasi tanpa melibatkan 

pihak ketiga sehingga dapat lebih intim antara para pihak untuk bertukar 

fikiran tanpa harus permasalahannya diketahui oleh orang lain. Dengan 

demikian dapat mencari solusi bersama yang terbaik yang timbul sendiri dari 

pemikiran para pihak. 
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Dengan dilakukannya proses tersebut baik musyawarah dan mediasi 

tentunya diharapkan mendapatkan solusi penyelesaian kasus. Hasil yang 

didapatkan atas kedua proses penyelesaian tersebut tentunya bersifat win-win 

solution yang disepakati oleh para pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa 

pembagian hasil atas peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh suami atau 

istri WNA.  

Kesepakatan tersebut tentunya hanya dapat dijalankan atas dasar 

itikad baik dari para pihak. Untuk mengikat kesepakatan tersebut, para pihak 

dan/atau dibantu oleh mediator membuat perjanjian tertulis yang memuat 

klausul yang telah disepakati para pihak. Penelitian ini akan mengungkapkan 

dua kemungkinan waktu kesepakatan yang dilakukan. Pertama, terjadi 

kesepakatan terhadap peralihan hak atas tanah setelah perceraian. Kedua, 

terjadi kesepakatan terhadap peralihan hak atas tanah pada saat perkawinan. 

Untuk itu akan dibahas sebagai berikut : 

1. Kesepakatan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Setelah Perceraian 

Dasar hukum atas kesepakatan tersebut dapat digolongkan sebagai 

perjanjian hibah. Dengan syarat apabila suami istri tersebut sudah bercerai 

dan setelahya suami atau istri WNI sebagai pemegang hak memutuskan untuk 

menjual tanah. Hal ini dikarenakan terdapat larangan hibah antara suami istri 

sesuai dengan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang  menyatakan : 

“Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih 

berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap 
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hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang 

harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan 

penghibah.” 

 

Lain hal jika suami dan istri tersebut telah bercerai dan tidak ada 

ikatan lagi, maka kesepakatan hibah antara mereka untuk pembagian hasil 

peralihan hak atas tanah diperbolehkan sebagaimana yang dinyatakan Pasal 

Pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata yaitu : 

“Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang 

penghibah rnenyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat 

menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang 

itu.” 

Kemudian, apabila telah disepakai bersama bahwa terhadap hasil 

penjualan tanah tersebut dihibahkan, maka harus dibuat akta notaris sesuai 

dengan Pasal Pasal 1682 KUHPerdata yang menyebutkan : 

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 

dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus 

disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka 

penghibahan itu tidak sah.” 

Apabila ini telah disepakati dan telah dibuat akta notaris, maka akta 

bisa dijadikan kepastian hukum bagi WNA yang pada akhirnya hak nya telah 

terpenuhi. Akta notaris merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya 

sempurna, sehingga dapat dijasikan alat bukti di depan persidangan, sehingga 

apabila diingkari maka yang menghibahkan dapat diproses hukum. 

2. Kesepakatan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Saat Perkawinan 

Apabila peralihan hak tersebut akan dan/atau telah dilakukan dan 

suami istri tersebut masih dalam status belum bercerai, sebagaimana yang 



 
 

67 
 

 
 

diterangkan di atas, maka tidak dapat dilakukan perjanjian hibah. 

Kesepakatan yang dapat dimungkinkan dibuat misalnya suami atau istri WNI 

tidak boleh sepihak untuk menjual atau menghibahkan tanah dan harus seijin 

pasangan.  

Kekuatan kesepakatan ini tidaklah mengikat secara sempurna dan 

tidak ada landasan hukum, karena sudah sangat jelas bahwa status tanah 

merupakan hak suami atau istri WNI dan pisah dengan harta bersama, 

sehingga tergantung dari itikad baik untuk menjalankannya. Namun 

demikian, ini dapat dijadikan salah satu solusi karena walaupun kesepakatan 

tersebut di mata hukum tidak mengikat, namun harus disadari bahwa 

kesepakatan ini timbul atas kemauan para pihak untuk menemukan solusi 

yang terbaik terlebih mereka masih merupakan pasangan suami istri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Analisi hukum Islam terhadap perlindungan hukum dan peralihan hak atas 

tanah tidak ada ketentuan di dalam Hukum Agraria maupun hukum Islam, 

dan tidak ada peraturan di dalam hukum Islam mengenai perkawinan 

campuran karena hanya melarang perkawinan berbeda agama. Dengan 

demikian tidak ada perlindungan hukum bagi suami istri yang berstatus 

warga negara asing (WNA) apabila terjadi peralihan hak atas tanah seperti 

jual beli atau hibah yang dilakukan oleh suami atau istrinya yang WNA. 

Akan tetapi, hukum Islam melarang kegiatan tersebut dan menganjurkan 

agar manusia tidak tamak terhadap hartanya, sehingga akan lebih baik 

suami atau istri WNA dapat diikut sertakan dalam peroses pengambilan 

keputusan dan bahkan dapat menikmati hasilnya bersama. 

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan terhadap 

peralihan hak atas tanah yang dilakukan sepihak suami atau istri nya yang 

merupakan orang Indonesia tidak dapat ditempuh menggunakan sarana 

litigasi baik secara keperdataan maupun pidana. Akan tetapi, bukan berarti 

tidak ada cara untuk mendapatkan hak nya terlebih harta tersebut secara 

materil merupakan harta milik bersama. Apabila terjadi peralihan hak atas 

tanah maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan jalur di luar 

pengadilan atau non litigasi. Caranya adalah menggunakan sarana 

negosiasi atau mediasi untuk mendapatkan kesepakatan yang sifatnya win-
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win solution. Tentu pelaksanaan dengan cara tersebut dibutuhkan itikad 

baik dari para pihak untuk menjalankannya. 

 

B. Saran 

1. Pada dasarnya dalam menjalankan rumah tangga sebaiknya diupayakan 

menjadi keluarga yang selalu harmonis agar permasalahan yang dapat 

memecah belah dapat dihindari. Setiap suami dan istri harus memahami 

hak dan kewajibannya. Suami atau istri harus sadar diri  terhadap harta 

yang diperoleh secara bersama-sama dengan suami nya terlepas suami atau 

istri nya tersebut secara hukum tidak dapat memiliki hak khusunya tanah 

bagi warga negara asing. Dengan demikian perlindungan akan hak dari 

setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan campuran diharapkan 

tidak akan terjadi. 

2. Pemerintah harus lebih berperan aktif untuk memberikan perlindungan 

bagi setiap warga negara baik Indonesia maupun asing. Akan tetapi harus 

dilihat kepentingan dan masalah yang akan timbul di kemudian hari. 

Dengan adanya perkawinan campuran tentu permasalahan akan semakin 

kompleks karena terdapat pandangan hukum yang berbeda bukan hanya 

nasional akan tetapi antar negara, untuk itu pemerintah harus tegas dalam 

melindungi setiap hak-hak suami dan istri tersebut. 
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