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MOTTO HIDUP 

 

 

َع ذُلَّ اْلَجْهِل ُطْوَل َحيَاتِهِ   َمْن لَْم يَذُْق ذُلَّ التَّعَلُِّم َساَعة  تََجرَّ

 

Whoever Has Never Tasted The Bitterness Of Seeking Knowledge Even For A Moment, 

He Will Swallow The Humiliation Of  Stupidity All His Life 

Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau 

sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan 

  sepanjang hidupnya 
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IKHTISAR  

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dan hak bagi warganera asing yang 

kawin dengan warganegara Indonesia, menganalisis bagaimana peraturan perundang-

undangan ayng tertulis dalam penerapan di Indonesia dan bagaimana pelaksaannya yang terjadi 

di kecamatan aek kuo kabupaten labuhan batu utara, berdasarkan undang-undang mawaris dan 

undang-undang pokok agrarian yang berkenaan dengan hak milik bagungan , pertanahan atau 

hak pakai bagunan maupun hak pakai pertanahan.   

Penelitian ini berjenis kualitatif, sistematis dan logis dari pencarian data terhadap 

masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara 

pemecahan masalah yang terjadi. Sumber data terdiri dari Sumber data primer, Yaitu data yang 

diambil dari sumber asli yang memuat informasi.Adapun sumber data yang digunakan 

merupakan karya langsung dari tangan pertama yang terkait pada penelitian ini.Dan Sumber 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis melalui pihak lain, tidak langsung dipeoleh 

dari subyek penelitiannya.Metode penilaian kepustakaan ini dilakukan dengan cara 

menghimpun, membaca dan mencari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-

undangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi dan  karya penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa warganegara asing 

berhak memiliki hak waris dari perkawinan campuran dengan warganegara Indonesia. 

Sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang mawaris Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :“Bagi orang-orang yang berlainan 

kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh 

kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, 

menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia yang berlaku”. Sedangkan dalam undang-undang pokok agraia pasal 21 nomor 5 

tahun 1960 bahwa “ hanya warganegara indonesia yang berhak menjadi hak milik tanah” . 

namun dalam pasal 21 ayat tiga bahwa “ orang asing yang sudah berlsku undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewaris tanpa wasiat. Namun diberi kurun satu tahun untuk 

kehilangan kewarganegaraannya, Jika lewat dari satu tahun maka tanah tersebut terhapus atas 

nama pewaris karena  tanah jatuh pada Negara.  

 

 

 

 

Kata Kunci :  Warisan Bagi Warganegara Asing,  Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan 

Dan Undang-Undang Pokok Agraria 
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BAB  I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada dasarnya manusia termasuk dalam makhluk zoon politicon, seorang filusuf 

Yunani yang terkemukaHidup bersama merupakan sebuah kenyataan jelas yang dialami oleh 

manusia.1Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yakni makhluk yang tidak 

dapat hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain disekelilingnya dalam suatu pergaulan. 

Dalam hal tersebut, dapat di artikan bahwa hidup bersama dimulai adanya suatu keluarga. 

 َوِمۡن ُكل ِ َشۡىٍء َخلَۡقنَا َزۡوَجۡيِن لَعَلَُّكۡم تَذَكَُّرۡونَ 

 “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat 

(kebesaran Allah). “ ( QS. Az-Zariyat Ayat 49 )2 

 Suatu keluarga dapat terbentuk karena adanya perkawinan.Perkawinan merupakan 

suatu hal yang paling penting dalam realita manusia. Dari perkawinan, rumah tangga dapat 

dibina dan ditegakkan sesuai dengan norma agama dan pola kehidupan masyarakat. Dalam 

rumah tangga tersebut akan timbul hubungan hukum suami-isteri, memiliki keturunan akan 

timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak, dan memiliki harta kekayaan akan timbul 

hubungan hukum suami istri dengan harta kekayaan tersebut. Dalam hukum perkawinan, bagi 

suatu negara dan bangsa seperti bangsa Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang 

Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan 

hukum perkawinan.Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan.3 

 Seiring perkembangan zaman, banyak cara ataupun jalan untuk menemukan pasangan 

hidup dalam membina suatu hubungan berumah tangga, salah satunya yaitu saling berinteraksi 

                                                           
1Al-Qur’an 

2Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal 

Center Publishing, 2002, Cet. Pertama), h.5 
3Amir Syarifuddin, Hukum Mawaris Islam, ( Jakarta Timur : Kencana,2004 ) H.12 
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dengan lawan jenis. Adanya globalisasi serta meningkatnya teknologi dan komunikasi yang 

semakin meluas membuat kita semakin mudahnya untuk berinteraksi dengan seseorang antar 

negara.4 

Sebagaimana juga disebutkan Dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah S-WT 

berfirman:  

َ  ئَِل ِلتََعاَرفُوا  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَا ِ أَتْقَاُكْم   إِنَّ َّللاَّ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ  َعِليٌم َخبِيرٌ --

“Wahai manusia, sesungghunya Kami menciptakan kamu dari s-eorang laki-laki dan 

seorang wanita dan menjadikanmu bersuku-suk-u dan berbangsa-bangsa agar kamu saling 

mengenal.Sesungguhnya oran-g yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 

yang ber-takwa.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” 

Pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali pasangan-pasangan beda 

kewarganegaraan yang hidup dalam membangun bahtera rumah tangga dengan perbedaan 

bahasa, suku ataupun kewarganegaraannya. Dan bukanlah suatu hal yang mustahil apabila 

terjadi perkawinan yangdilakukan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang 

warga negara Asing yang sering kita kenal dengan sebutan perkawinan campuran.5 Perbedaan 

hukum yang telah ada menyebabkan berbagai macam perkawinan campuran antara lain: 

1. Perkawinan campuran antar golongan (Intergentiel). 

2. Perkawinan campuran antar tempat (Interlocal). 

3. Perkawinan campuran antar agama (Interrelegius). 

 Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan menyatakan bahwa: 

                                                           
4Wahyuno Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 

Indonesia, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004), h. 44 

5Sajuti Talib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Oktober 1987 ). 

H.66 
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 “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, 

karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.6 

Serta salah satu pihak berkewarganegaraan Asing.Sehingga perkawinan campuran ini 

hanya pada perbedaan kewarganegaraan antara seorang suami maupun isteri yang tunduk pada 

hukum yang berbeda.Dan perbedaan tersebut dimulai dari sejak awal perkawinan melainkan 

sampai perkawinan campuran tersebut berlanjut.7 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa 

: 

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 

campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan 

kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”. 

 Sistem hukum Seiring perdata yang berlaku di Indonesia beranekaragam 

(pluralitas).Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, dikala itu Indonesia memiliki tiga 

golongan penduduk dengan masing-masing hukum yang berlaku. Menurut Pasal 163 IS 

(Indische Staatsregeling) penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, antara lain: 

a. golongan Eropa, 

b.  golongan Timur Asing (bangsa Cina, India dan Arab), 

c. Bumiputera (pribumi/bangsa Indonesia asli). 

 Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan 

hukum akan melahirkan persoalan Hukum Perdata Internasional, misalnya terkait waris. Waris 

merupakan suatu proses pemindahan atau penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke 

generasi yang berikutnya. pada dasarnya semua orang dapat menjadi ahli waris dan berhak atas 

                                                           
6K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Cet 

Ketujuh), h. 11 
7Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), h. 5 
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warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan kewarganegaraan maupun jenis 

kelaminnya (baik laki-laki maupun perempuan). 8 

 Sejak kemerdekaan Indonesia, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan 

pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala 

peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD termasuk 

di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonsia. Dalam hal ini Hukum Perdata 

Nasional Indonesia untuk menentukan hukum mana yang berlaku tentu memerlukan status. Di 

bidang hukum perdata seperti Hukum Agraria, Hukum Perkawinan, Hukum Islam yang 

Direseptio, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, 

Jaminan Fidusia dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam hal harta warisan berupa 

tanah.9seorang Warga Negara Asing selanjutnya disebut WNA dapat mewarisi hak atas tanah 

di di Indonesia. Disebabkan dua hal : 

1. warga negara asing yang lahir karna perkawinan campuran.  

2. kedua warga negara asing akibat dari melakukan naturalisasi, naturalisasi bisa dipahami 

sebagai perubahan status kewarganegaraan penduduk Indonesia jadi WNA maupun 

sebaliknya. Dalam hal terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan 

ahli waris, hal ini tidak menyebabkan gugur atau hilangnya ataupun menghalangi 

seseorang untuk mendapatkan hak mewaris seseorang selaku ahli waris dari pewaris. 

 Dalam Hukum Perdata Internasional, warisan untuk seluruhnya diatur oleh hukum 

orang yang meninggalkan harta (pewaris), baik yang mengenai barang-barang bergerak 

maupun tidak bergerak, yang mengenai bagian-bagian warisan (erfportie), mengenai legitime, 

pemecahan dan pembagian dan sebagainya. Adapun beberapa asas Hukum Perdata 

Internasional untuk menentukan hukumyang berlaku dalam persoalan pewarisan. Hukum atas 

                                                           
8Abdul Manan, Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada,2000), h. 96 
9Darwis L. Rampay,(Hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan 

undang-undang nomor 12 tahun 2006 Tentang kewarganegaraan), Jurnal Morality, Volume 2 

Nomor 2, diakses pada tanggal 18/05/2020 
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tanah merupakan benda tetap tak berubah, bilamana tanah tersebut dipegang oleh orang yang 

pada umumnya tunduk pada hukum yang lain. Hal ini juga senada di anut dalam hukum 

nasional Indonesia, KUHPerdata yakni terkait Hukum Kebendaan, dikenal dengan asas ( droit 

de suite), yakni selalu mengikuti bendanya ( droit de suite), bahwa hak kebendaan itu mengikuti 

bendanya, didalam tangan siapapun benda itu berada. 

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang dimaksud 

dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga 

negara.Dengan demikian, hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang terkait tentang 

status kewarganegaraan seseorang.Dalam status kewarganegaraan seseorang, di Indonesia 

menganut Ius Sanguinis.10Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia 

menganut asas ius sanguinis dan ius soli. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan 

perjanjian Pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang 

ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;  

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara 

Indonesia. 

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan 

ibu Warga Negara Asing 

4.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan 

ibu Warga Negara Indonesia 

5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi 

ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak 

memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 

                                                           
10Lihat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
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6.  Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal 

dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia 

7.  Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia 

ini 

8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang 

diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu 

dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin 

9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas 

status kewarganegaraan ayah dan ibunya 

10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah 

dan ibunya tidak diketahui 

11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak 

mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 

12.  Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan 

ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut 

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 

13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, 

kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau 

menyatakan janji setia. 

 Namun terkait pemindahan hak atas tanah dari pewaris ke ahli warisnya yang 

mempunyai kewarganegaraan berbeda, terdapat adanya pembatasan-pembatasan terkait 

pemindahan hak atas tanah tersebut yaitu membatasi terkait kecakapan berhak,  dalam hal ini 

yaitu kewarganegaraan. 11 

menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tetang Pokok Agraria 

disebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan 

                                                           
11Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, ( Jakarta: 

Djambatan,2007 )H. 571 
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sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini kemudian diperkuat lagi dalamPasal 

21 ayat 1 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Pokok Agraria hanya Warga 

Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.  

Hal ini menunjukkan bahwa bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia dapat 

diberikan Hak Pakai sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-UndangNomor 5 tahun 

1960 tentang Pokok Agraria . Perbedaan warga negara ini dapat terjadi karena adanya 

naturalisasi maupun karena adanya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia 

(WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok 

Agraria, yang menentukan bahwa untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam 

setiap peralihan hak atas tanah karena kewarisan. 

 Maka dalam hukum waris mewarisi warga negara asing itu tidak ada halangan 

sebagaimana warisan pada umum nya yang telah di tetapkan dalam hukum islam .karna hukum 

waris yang tertulis dalam al-qur’an tidak ada perbedaan di antaranya baik itu warga negara 

asing maupun warga negara asli. Hukum mawaris memberikan hukum yang universal selama 

hukum yang mewarisi itu tidak termasuk dalam menghalangi ahli waris . sedangkandidalam 

pokok agraria yaitu hukum tanah dimana warga negara asing juga bisa mendapat warisan 

namun tidak dapat menjadi hak sepenuhnya. Itu hanya bisa menjadi hak pakai selama iya 

berada di indonesia dan masih  menjadi ahli waris dari pewaris. Namun jika ia sudah mengurus 

surat penetapan tinggal di indonesia ia bisa menjadi hak milik seutuhnya dengan syarat menjadi 

warganegara asli dan menetap di negara indonesia.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menggali langsung 

hak-hak waris bagi berkewarganegaraan Asing dari hasil perkawinan campuran. Maka dari itu 

penulis merumuskannya dalam sebuah karya tulis, yakni skripsi dengan berjudul “ Warisan 

Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Hukum Mawaris Dan Undang- 

Undang Pokok Agraria “ ( Studi Kasus Keb. Labuhan Batu Utara Kec.Aek Kuo )” 
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  Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi inti dari 

permasalahan dalam pembahasan ini adalah “Bagaimana Warisan Bagi Warga Negara Asing 

Dari Perspektif undang-undang  hukum  Mawaris Dan Undang-undang Pokok Agraria Di 

Kab.Labuhan Batu Kec. Aek Kuo“?. Berdasarkan inti permasalahan tersebut, maka 

disususanlah rumusan masalah sebagai beriku : 

B. Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang tersebut penelitian ini fokus kepada permasalahan : 

1. Penyebab terjadinya pembagian waris tehadap warga negara asing 

di atur dalam UU No.12 tahun 2006. 

2. Kepastian pembagian warisan bagi warganegara asing yang diatur dalam undang-

undang mawaris BAB II yang diatur dalam pasal 172-193 dan UU Pasal 832 

Kuhperdata. 

3. hak kepemilikan tanah dalam warisan dikarenakan perkawinan campuran yang di 

atur dalam undang-undang pasal 21 ayat(1,2,3)No. 5 Tahun 1960. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan inti permasalahan tersebut, maka disususanlah rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah  yang dimaksud dengan mawaris antar bangsa itu.?  

2. Bagaimanakah perspektif undang-undang hokum mawaris dan undang- 

undang pokok agrarian.?  

3. Bagaimanakah .kronologis yang terjadi di kecamatan Aek Kuo kabupaten Labuhan 

Batu Utara.? 

4. Bagaimanakah perspektif yang terkuat dalam kaitan kasus yang terjadi di 

kecamatan Aek Kuo kabupate Labuhan Batu Utara. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan warganegara asing yang mewarisi 

di karenakan perkawinan campuran. 

2. Untuk mengetahui perbedaan mewarisi bagi warga negara asing yang menikah 

dengan warga negara indonesia dengan warga negara asli menikah dengan 

warga negara asli indonesia. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah kronologis yang sebenarnya terjadi pada 

masalah yang di ambil penulis yang terjadi di kec. Aek Kuo kab. Labuhan Batu 

Utara. 

4. Untuk mengetahui pendapat yang kuat terhadap penelitian hukum mewarisi 

bagi warganegara asing yang di bandingkan Antara UU Hukum Mawaris 

Dengan UU Pokok Agraria  di kab. Labuhan batu utara kec. Aek kuo dan 

kabupaten-kabupaten lainnya. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya mewarisi, 

yang kawin dengan beda negara yang di atur dalam UU hukum mawaris dan UU pokok 

agraria dalam hal warisan tanah. 

2. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan Warga 

negara asing ( WNA )  tentang memiliki hak dalam warisan yang telah kawin dengan 

Warga negara indonesia  ( WNI ). 

3. Secara kronologis penelitian ini dapat memberikan masukkan  agar lebih 

mengembangkan pengetahuan masyarakat yang kawin dengan warganegara asing 

khususnya di kec. Aek Kuo kab. Labuhan batu utara. 

4. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah 

keilmuan tentang keadilan dalam mewarisi harta warisan yang disebabkan perkawinan 

campuran sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam permasalah yang sering 

terjadi di masyarakat.  
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F. Batasan istilah 

Batasan masalah ini memiliki tujuan untuk menjelaskan batasan-batasan dari berbagai 

permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis memberikan membatasi masalah hanya 

pada: 

1. Perbedaan Warisan Kewarganegaraan yang di atur dalam UU No.12 tahun 

2006. 

2. pembagian warisan bagi warganegara asing yang diatur dalam undang-undang 

mawaris BAB II yang diatur dalam pasal 172-193 dan UU Pasal 832 

Kuhperdata. 

3. hak kepemilikan tanah dalam warisan dikarenakan perkawinan campuran yang 

di atur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 21 ayat ( 1,2,3 ). 

G. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan penentuan hak waris bagi warga negara asing di 

seakan perkawinan campuran  ini bukanlah suatu hal baru dalam disiplin ilmu mawaris . 

Namun setidaknya penyusun menemukan beberapa penelitian seperti skripsi dan beberapa 

buku yang berkaitan dengan warisan bagi warganeg-ara asing perspektif hukum mawaris 

KUHperdata  dengan hukum Undnag-undang  pokok agraria  no. 5 tahun 1960. 

Pertama, penulis belum menemukan skripsi mengenai pembagian warisan bagi 

warganegara asing yang  berkaitan dengan UU No. 5 tahun 1960 pokok agraria,undang-undang 

tentang pembagian warisan tanah terhadap warga negara indonesia dengan warganegara asing. 

Namun penulis menemukan judul skripsi yang hampir mendekati dengan judul 

penyusun skripsi ini namun bedanya penyusun skripsi hanya menyusun bagaimana 

penyelesaian pembagian warisan bagi warga Negara asing yang berupa tanah saja seperti yang 

berjudul “ Hak Waris Bagi Anak Warga Negara Asing Perspektif Hukum Mawaris “ , 

sedangkan ini hanya bagaimana hak warisana anak saja .  
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Kedua, skripsi yang berjudul “Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-

Undang Hukum Mawaris  Dan Undang- Undang Pokok Agraria” Skripsi ini masih ada benang 

merah dengan membedakan pembagian antara hukum islam dengan hkum positif dalam 

pembagian warisan berupa tanah . dimana apakah bisa seorang WNA bisa memiliki tanah 

Indonesia melalui perkawinan campuran. 

H. Kerangka Pemikiran 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan 

bahwa, “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 

campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan 

kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”. 

 Sedangkan dalam GHR pasal 1 menyatakan bahwa: “Yang dinamakan perkawinan 

Campuran ialah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-

hukum yang berlainan”.  

             Berdasarkan pasal tersebut diatas, tampak jelas bahsawanya pengertian menurut 

Undang-Undang Perkawinan lebih sempit dari pada GHR, karena Undang-Undang Perkawinan 

lebih membatasi pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia, sedangkan menurut GHR lebih kepada orang-orang yang di Indonesia tunduk 

kepada hukum-hukum yang berlainan. Hukum berlainan di sini maksudnya karena perbedaan 

tempat, golongan dan kewarganegaraan serta agama.Seiring banyak terjadinya perkawinan 

campuran, tidak sedikit dalam membina rumah tangganya yang harmonis. Banyak sekali 

permasalah-permasalahan yang akan terjadi jika tidak harmonis . 

Sebagaimana dalam hukum Islam pembagian warisan warga negara asing tidak lah 

suatu hal yang menghalanginya dalam mewarisi . Dalam hukum Islam waris itu hukumnya 

formal tidak pandang suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda. 

Hanya saja dalam hukum Islam seseorang yang mewarisi harus lah seagama dan terputus 
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warisnya apabila seseorang keluar dari agama Islam atau disebut sebagai murtad Keluar dari 

agama Islam ,Maka terputuslah hubungan waris baginya . 

 Kedudukan ahli waris yang telah murtad  pewaris hal ini dikarenakan bahwa 

pembagian harta warisan harus diberikan kepada para ahli waris yang beragama Islam dan 

seperti yang dihadistkan Baginda Rasulullah S.A.W : 

 اليريثيي المسلم الكافر المسلم

 “Bahwa Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula 

orang kafir mewarisi harta muslim." (HR.Bukhari dan Muslim). 

معن أسامة ابن زيد قال رسول اللٌة ال يرث المسلماالكافروالالكافر المسل  

 “Dari usamah zaid ra berkata bahwa rasulullah SAW bersabdah : “ seorangmuslim 

tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang 

muslim”. 

 Begitu pula yang tertulis dalam undang-undang Pasal 832 KUHPer Menurut undang-

undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-

undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut 

peraturan-peraturan Undang-Undang. 

 Demikian ditentukan dalam Pasal 852 KUHPerdata bahwa pada dasarnya semua ahli 

waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan 

jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Sedangkan dalam Hukum 

Islam, terdapat pembedaan persentase warisan yang diperoleh antara ahli waris perempuan 

dengan laki-laki. Hal ini didasarkan pada Al-quran, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). 

Mengenai terhalang atau tidak berhaknya seseorang mendapatkan warisan telah diatur 

dalam Pasal 838 KUHPer jo Pasal 173 KHI. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa 

”Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, dihukum karenadipersalahkan telah membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah 
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mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.” 

 Karna dalam hal perkawinan campuran sekali pun warganegara asing tidak dapat 

memiliki hak milik tanah seutuhnya .                                                                                         

 تصرفَاالماَمعلىَالرعيةَمنوَطبالمصلحةَ 

fikih Kaidah : 

‘’kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan’’.  

Kaidah ini menegaskan bahwa tindakan atau kebijakan seorang pemimpin harus 

berorientasi kepada kemashlahatan rakyat bukan untuk golongan ataupun dirinya sendiri. 

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. 

Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal 

ini ditegaskan oleh Nabi SAW.dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap 

manusia itu memimpin dirinya sendiri dan kelak dimintai pertanggung jawaban. Begitu juga 

dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai 

pertanggung jawaban. 

Pada kenyataannya saat ini seorang Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan 

campuran tidak membuat perjanjian perkawinan maka harta yang di Indonesia hanya sebatas 

hak pakai bukan hak milik.Jika dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami-

isteri tetap terpisah dan tidak dalam bentuk harta bersama. Sewaktu-waktu akan berpisah harta 

akan tetap menjadi hak milik. Selain itu, sebagian orang tidak mengetahui bagaimana status 

hak mewaris tanah yang akan menajadi hak milik untuk dipakai dan digunakan. Dengan 

ketidaktahuan tersebut maka akan timbul persoalan baru dalam menyelesaikan permasalahan 

apabila ada sengketa tentang hak mewaris dikemudian hari. Dan akan terjadinya perpecahan 

hubungan persaudaraan jika permasalahan tersebut tidak dijalankan dengan seadil-adilnya. 
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Bahkan akan timbul permasalahan Negara yang memberikan hak milik tanah bagi 

warga Negara asing tanpa adanya surat izin hak milik tanah seutuhnya. Sebagaimana dalam  

Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) menyatakan bahwa: “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak 

milik ”. Artinya, WNA di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mempunyai tanah dan/atau 

bangunan dengan status hak milik. 

Namun, meskipun warga Negara asing (WNA)  dilarang untuk mempunyai hak milik 

atau properti di Indonesia, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa: “Orang asing yang 

sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu 

atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang 

mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraanya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak 

diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut”.  

Oleh karena itu, meskipun pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan hanya WNI yang dapat 

mempunyai hak milik, hal ini tidak melarang seorang WNA untuk mendapatkan warisan tanah 

dan/atau bangunan berstatus hak milik dari pewaris yang berstatus WNI. Seorang WNA boleh 

menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik (dalam hal ini 

rumah), tetapi dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya atas 

tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain. 

Dengan demikian, ahli waris yang berstatus WNA tetap berhak mendapatkan warisan 

rumah dari pewaris yang berstatus warganegara Indonesia (WNI) . Namun, dalam kurun waktu 

satu tahun warganegara asing (WNA) tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain 

yang berstatus WNI atau dapat juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional supaya tanah 

tersebut statusnya diturunkan menjadi hak pakai. Jangka waktu satu tahun ini merupakan 

‘kesempatan’ yang diberikan oleh undang-undang bagi warganegara asing (WNA) . Apabila 
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warganegara asing (WNA) tersebut sebagai ahli waris tersebut tidak melakukan perbuatan apa-

apa atas rumah tersebut hingga lebih dari 1 tahun, tanah tersebut akan menjadi tanah negara. 

Sepeti persoalan yang akan di jelaskan oleh penyusun, bahwa penulis meneliti 

bagaimana seorang warganegara Indonesia (WNI) mewarisi hartanya berupa tanah kepada 

warga Negara asing (WNA) yang dikarenakan perkawinan campuran. Seperti yang telah terjadi 

pada ibu saudara penulis kawin dengan warganegara asing (WNA) , dan memiliki banyak harta 

tanah di Indonesia padahal mereka masih menetap di luar negri. Namun tanah itu diwarisin 

kepada suaminya dan menjadi hak milik suaminya .namun masih jadi permasalahan karena 

tanpa adanya izin menjadi hak milik dari Negara maka itu tidak bisa menjadi hak milik hanya 

saja menjadi hak pakai.  

Jadi inilah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti lebih lagi bagaimana 

sebenarnya hak waris tanah bagi warga Negara asing. Dalam hukum mawaris islam sendiri 

tidak ada batasan bagi seseorang dalam mewarisi selagi ahli waris tidak melakukan hal yang 

memabatalkan warisan kepadaya. Sedangkan dalam undang-undang pokok agrarian sendiri 

yang tertulis dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960, bahwa menjadi ahli waris dari 

perkawinan campuran harta hanya bisa menjadi hak pakai sebelum ia menjadi warga Negara 

asli atau pindah warga Negara atau tidak adanya izin kepada Negara maka WNA tidak bisa 

mewarisi tanah warga Negara asli ( Indonesia ). 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 

sistematis dan logis dari pencarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, 

dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahan. Dalam hal lain dirumuskan 

metode penelitian merupakan cara yang di pakai dalam mngumpulkan data sementara 
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intrumennya berupa alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut. Adapun 

metode penelitian skripsi ini sebagai berikut:12 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui metode penelitian  kualitatif. yaitu 

dengan memanfaatkan sumber untuk memperoleh data penelitian yang lebih ke umum, 

penelitian ini bersifat kualitatif. Library research menurut sutrisno Hadi adalah suatu riset 

kepustakaan atau penelitian murni. 

b. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam melakukan pengambilan data untuk 

menjalankan penelitian ini adalah di Labuhan Batu Utara Kec. Aek Kuo .Alasan memilih 

tempat tersebut karena banyaknya warga negara asli indonesia menikah dengan warga 

negara asing termasuk ibu saudara penulis skripsi  sehingga dengan mudah untuk 

mengumpulkan data nantinya. 

Menurut David Wiliam (2008) karakteristik penelitian itu sendiri yaitu 

pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (natural settings).Penelitian 

kualitatif lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya secara 

wajar/alamiah. 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data library research dengan 

studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa undang-

undang, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan lain sebagainya. 

 

                                                           
12Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet.I), (Makassar: Alauddin Press, 2013),  hal. 17. 
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c. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan secara yuridis, 

sosiologis, dan syar’i. 

1. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang dilakukandengan 

melakukan pengkajian suatu peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan inti dalam penelitian. 

2. Pendekatan sosiologis merupakan suatu proses pengamatan berupa analisa 

terkait kadaan dalam masyarakat berdasarkan hukum perundang-undangan 

dan hukum islam dan barlaku dan berhubungan dengan penelitian. 

3. Pendekatan syar’i marupakan suatu proses pendekatan yang dilakukan 

dengan menggunakan ilmu syari’ah khususnya dalam fiqih islam yang 

berhubungan dengan permasalahan warisan yang sesuai dengan penelitian. 

Ada dua bentuk sumber data penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai 

pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu : 

a. Sumber data primer 

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat 

informasi.Adapun sumber data yang digunakan merupakan karya langsung dari 

tangan pe-rtama yang terkait pada penelitian ini.Sumber data primer d-alam 

penyusunan skripsi ini adalah wawancara dan observasi dan undang-undang.13 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui pihak lain, 

tidak langsung dipeoleh dari subyek penelitiannya. Penulis menggunakan data 

                                                           
13Sofya A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum IslamPenuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis 

(Cet; I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 155 
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ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini diperoleh 

melalui buku-buku, jurnal, undang-undang, pendapat para ahli dan sumber lain 

yang dianggap relevan dan berhubungan dengan pembagian warisan bagi warga 

negara asing. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Meteode yang digunakan dalam upaya pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: 

a.  Meteode penilaian Kepustakaan (library research) 

Metode penilaian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menghimpun, 

membaca dan mencari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, 

karya penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode 

penilaian kepustakaaan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, melakukan 

penilaiaan dengan melakukan kutipan langsung yaitu menggutip pendapan para ahli 

secara keseluruhan tanpa mengubah kalimat aslinya. Kedua, melakukan penilaian 

dengan melakukan kutipan tidak langsung yaitu mengutip pendapat para ahli akan 

tetapi dengan cara mengganti redaksi kalimatnya tanpa menghilangkan maksud dari 

pendapat para ahli tersebut terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Metode Penilaian Lapangan (field reseach) 

Teknik penilaian lapangan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat 

penelitian guna melakukan pengamatan secara langsung.14 Meteode penilaian 

lapangan ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

1) Wawancara 

                                                           
14Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195 
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Wawancara merupakan data yang didapatkan dalam penelitian dengan cara 

bertemu langsung dan melakukan interaksi dengan partisipan. Dalam melakukan 

teknik wawancara ini, beberapa pertanyaan yang diajukan harus berupa pertanyaan 

yang singkat dan jelas dan juga seluruh pertanyaan harus yang mudah dipahami oleh 

yang diwawancarai. Dalam wawancara ini langkah pertama yang dilakukan adalah 

dengan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para responden. 

2) Observasi  

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik penhimpunan data 

yang sangat sering digunakan dalam proses penelitian kualitatif. Observasi 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, baik 

itu penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk mendapatkan hasil yang diperlukan 

guna menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Hasil dari observasi ini berupa 

kegiatan, kejadian, keadaan atau situasi tertentu, serta perasaan seseorang. Observasi 

juga dilaksanakan untuk mendapatakan gambaran nyata dari suatu kejadian guna 

menjawab pertanyaan selama proses penelitian. 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode penghimpunan data yang dipakai dalam 

metode untuk mencari data berupa dokumen dan arsip. Dokumentasi ini dapat 

berbentuk catatan pribadi, rekaman video, suara, dan foto.Dalam hal ini, dokumentasi 

dilakukan dengan mencari informasi terkait bullying yang pernah atau mungkin masih 

terjadi dilingkungan pelajar. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mewawancarai 

narasumber. 

e. Metode Analisis Data 

Langkah awal yang penulis lakukan dalam menganalisis data ini adalah 

pengorganisasiaan data dalam bentuk mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan 
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data sesuai dengan katagori, tujuan pengolahan serta menganalis data-data yang 

terkumpul dengan metode deskriptifan analitik yaitu metode yang menekankan pada 

pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul. 

J. Sistematika Pembahasan 

Agar memberi gambaran yang jelas serta menciptakan bentuk tulisan yang 

sistematis maka penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan 

yang terdiri dari bab dan sub bab, sebagai berikut : 

BabI,pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang pengenalan terhadap 

penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II,pengetahuan umum tentang pembagian warisan bagi warga negara asing 

, meliputi pengertian, dalil serta ragam penentuan warisan bagi warga negara asing 

menurut UU hukum mawaris dan UU hukum pokok agraria. 

Bab III ,dalam bab ini, menguraikan tentang profil dari Keb. Labuhan Batu 

Utara Kec.Aek Kuoyang menjadi tempat penelitian. 

Bab IV , berisi hasil dari penelitian yang membahas mengenai pembagian 

warisan bagi warga negara asing melalui perkawinan campuran dengan  warga negara 

asli indonesia Menurut Undang- Undang Hukum Mawaris Dan Undang- Undang Pokok 

Agraria serta analisa dari penulis. 

BabV ,Dalam bagian ini berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari 

penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian 

ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini. 
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 BAB II 

PENGETAHUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN PEMBAGIAN 

WARISAN BAGI WARGA NEGARA ASING 

A. PENGERTIAN MAWARIS  

Mawarits jama’ dari mirats,15 ( irts, wirts, wiratsah, dan turats, yang dimaknakan 

dengan mauruts ) adalah “ harta peninggalan orang yang diwariskan kepada para waritsnya”. 

Orang yang meninggalkan harta disebut mawarits. Sedang yang berhak menerima pusaka 

disebut warits.  

Masalah-masalah mewarisi didalam syari’at islam, merupakan salah satu pembahasan 

ilmu fiqh yang terpenting. Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan 

warisan , dan penulis-penulis buku lainnya telah penulis analisis mengenai masalah-masalah 

ini, merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya sebagai  ilmu mawaris atau 

ilmu faraidh. Sehingga orang yang mahir dalam ilmu ini, disebut sebagai faridh, farhdi, 

faraidhi, firridh.Para fuqoha menta’rifkan ilmu ini dengan : 

بِِه َمْن يَِرُث َو َمْن الَ يَِرُث َوِمْقدٌَر ُكل ِ َواِرٍث َوَكْيِفيَِّة التَّْوِزعِ  ِعْلم يُْعَرفٌ   

“ ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat 

menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.” 

Atau dengan ibarat yang lain : 

ٍ فِي التَِّر َكِة َوتَِصيَب ُكل ٍ َواِرٍث ِمنَها  قَ  َواِعدَ ِمَن الِفقِه ِوالِحَساِب يُعَرُف بَِها َما يَُخصُّ ُكلٌّ ِذى َحق   

 “ Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang 

secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan 

bagianmasing-masing waris dari harta peninggalan tersebut “ 

                                                           
15Tengku Muhammad Hasbi, Fiqh Mawaris, ( Semarang : Pt.Pustaka Rizki Putra, 2002 ) Hal. 7 
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Karena dalam ilmu waris islam merupakan bagian dari fiqh, tentu tidak memiliki 

sumber sebagaimana layak ilmu fiqh lainnya. I lmu waris bersumber dari pokok ajaran islam 

yaitu al-qur’an dan al-sunnah. 16 

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jamiul Ulum Wal Hikam Ibnu Rajab: 

ُ َعلَْيِه َو َسلََّم : اِلْلَحقُّْو الفَرَ ئُِض بِأَْهِلَهأ ,  ِ َصلَّ َّللا  ُ َعْنُهِما قَا َل : قَاَل النَّبِي  ِ َّللا  َعِن اْبِن َعب ِاٍس ِرِضي 

َجهُ  البَُخاِريُّ  َوُمْسِلمٌ   (  فََما بَِقيِ فَُهَو ألولى َرُجٍل ذَْكٍر   )  َخرَّ

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwaRasululah Saw bersabdah :“ 

Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang 

laki-laki yang lebih utama ."(HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615) 

 Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam al-qur’an surah an-nisa ayat 11 dan 12 : 

 

ْْ َوا ِصْيُكُم هللاُ فِْي أِْوالَ ِدُكْم ِمثَْل َحظ ِ ااْلُْنثَيَْيِن , فِإِْن ُكنَّ نَِسأًَء فَْوَق ثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلًثَا مَ يُ  اتََرَك َواِْن َكانَ

أ تََرَك اِْن َكا َن لَهُ َولَدٌ , فَِا ْن لَّْم يَُكْن لَّهُ َولَدً وَّ  ْنُهَما السُّدُُس ِممَّ ِه ِحٍد م ِ الثُّلُُث, فَِاْن  َكا َن لَّهُ ِوِرثَهُ اَبََوهُ فَِِلُم ِ

ِه السُّدُُس ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُّْوِصْي بَِهآاَْو دَْينٍٰابَۤاُؤُكْم َواَْبنَۤاُؤُكْم  اَل تَدُْرْوَن اَيُُّهْم اَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا  فَِرْيَضةً  اِْخَوةٌفَِِلُم ِ

َ  َكاَن َعِلْيًماَحِكْيًما  ) 11 ( ِ  اِنَّ َّللاه َن َّللاه  م ِ

بُُع مِ  ا تََرْكَن ِمْنْۢ بَْعِد َوِصيٍَّة َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك اَْزَواُجُكْم اِْن لَّْم يَُكْن لَُّهنَّ َولَدٌ  فَِاْن َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ فَلَُكُم الرُّ مَّ

بُُع ِممَّ  ْنْۢ يُّْوِصْيَن بَِهآ اَْو دَيٍ َولَُهنَّ الرُّ ا تََرْكتُْم م ِ ا تََرْكتُْم اِْن لَّْم يَُكْن لَُّكْم َولَدٌ   فَِاْن َكاَن لَُكْم َولَدٌ فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

ٓ اٌَخ اَْو اُخْ  لَه  ْنُهَما  ٌْ فَِلُكل ِ بَْعِد َوِصيٍَّة تُْوُصْوَن بَِهآ اَْو دَْيٍن  َواِْن َكاَن َرُجٌل يُّْوَرُث َكٰللَةً اَِو اْمَراَةٌ وَّ َواِحٍد م ِ

ا اَْكثََر ِمْن ٰذِلَك فَُهْمُشَرَكۤاُء فِى الثُّلُِث ِمْنْۢ بَْعِد َوِصيٍَّة يُّْوٰصى بَِهآ اَْو دَ  ْيَر ُمَضۤار ٍ   َوِصيَّةً السُّدُُس  فَِاْن َكانُْوٓ ََ ْيٍن  

ُ َعِلْيٌم َحِلْيٌم   ِ  َوَّللاه َن َّللاه (  11)      م ِ  

 

 

                                                           
16Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), hal. 22 
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Yang artinya : 

Allah mensyari’atkan ( mewajibkan ) kepadamu tentang pembagian harta warisan 

untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka 

bagian mereka dua pertiga ( 2/3 ) dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu 

seorang saja maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan.Dan untuk kedua orang 

tua ibu dan bapak bagian masing-masing seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan.Jika dia 

yang meninggal mempunyai anak.Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua ibu dan bapaknya saja.  Jika dia anak perempuan itu maka ibunya mendapat 

sepertiga ( 1/3 ) . Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam ( 1/6 ). Pembagian-pembagian tersebut iyalah setelah terpenuhinya wasiat 

yang dibuatnya atau telah di bayar hutang-hutangnya. Dan tentang orang tuamu dan anak-anak 

mu.Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini 

adalah ketetapan allah, sungguh allah maha mengetahui lagi maha bijaksana .( 11 )  

Dan bagianmu suami-suami seperdua ( ½ ) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

istrimu, Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, 

maka kamu mendapat seperempat ( ¼ ) dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat-

wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Para istri memperoleh 

seperempat ( ¼ ) harta yang kamu tinggalkan, Jika kamu tidak mempunyai anak . tapi jika 

kamu mempunyasi  anak maka istrimu memperoleh seperdelapan ( 1/8 ) dari harta yang kamu 

tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayarnya hutang-hutang. Jika 

seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saydara laki-laki ( seibu ) atau saudara 

perempuan ( seibu ) maka bagian masing-masing  dari keduanya seperenam ( 1/6 ) dari harta 

peninggalan. Tetpi jika saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bagi bersama-

sama dalam bagain sepertiga ( 1/3 ). Setelah dipenuhi wasiat dan telah dibayar hutang-hutang 
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yang di buat dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris.Demikianlah ketentuan Allah, Allah 

maha mengetahui lagi maha menyantun.( 12 )  

( Qs. An-Nisa : 11-12 ) 

Kompilasihukumislammenentukan, bahwaseorangahliwarisyangmemilikiagamayang 

berbeda dengan orangtuanya maka warisannya tersebut terputus. Ketentuan dalam kompilasi 

hukum islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat 

mewarisi, namun pasal 172 huruf ( c ) dalam kompilasi hukum islam menyatakan bahwa 

pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama islam, maka diantara keduanya apabila 

salah satu tidak beragama islam maka terputuslah ia sebagai ahli waris, dan ia akan menjadi 

pewasiat wajibah ( seseorang yang wajib mendapatkan wasiat dari pewaris ).  

a. Islam Mengakui Hak Milik Perorangan  

Tata aturan  pembagian harta pustaka antara para waris, adalah manifestasi dari 

pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun harta yang tidak 

bergerak. Dan suatu manifestasi bahwasanya harta milik, seseorang setelah mati, berpindah 

pada ahli warisnya. Dan harus dibagi secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak 

kecil maupun orang dewasa apabila telah terpenuhi syarat-syarat menerima warisan atau 

pusaka.17 

Hak milik menurut Pasal 20 ayat satu(1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. 

Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih 

hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli 

warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.  

Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah 

yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak 

                                                           
17Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), Hal. 9 
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lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada 

pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk 

bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan 

tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.18 

b. Sumber-Sumber Hukum Dalil Mawaris 

Alqur’an telah menerangkan hukum-hukum mawaris, dimana hanya sedikit saja dari 

hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan sunnah atau ijma’ atau ijtihad sahabat. Suatu 

wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari 

seorang kepada yang lainnya. 

Islam telah mengatur sebagaimana : 

a. Hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan 

b. Tertib hak-hak urutan-urutan wasilahnya 

c. Syarat-syarat memberikan harta kepada para waris 

d. Sebab-sebab pusaka 

e. Penghalang-penghalang pusaka 

f. Bagian-bagian masing-masing waris 

g. Orang-orang yang mendapat pusaka 

h. Cara-cara membagi harta pusaka dan 

i. Hukum-hukum yang berpautan dengan harta pusaka. 

Semua masalah-masalah ( hukum-hukum yang berpautan dengan masaah mawaris ), 

dijelaskan dengan sempurna untuk menghindarkan persengketaan diantara para ahli waris. 

Sebagaimana sumber-sumber mawaris ( faraid ) disebutkan bahwa : 

1. Sebagian besarnya dari al-qur’an majid 

2. Sebagiannya dari as-sunnah dan putusan-putusan rasul 

                                                           
18K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Cet Ketujuh), Hal. 
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3. Sebagian kecilnya dari ijma’ para ahli ijma’. 

4. Beberapa masalah diambil dari ijtihad sahabat 

Dari uraian diatas kedudukan ilmu mawaris ini di pandang sebagai separuh ilmu, 

syari’ah,  karenanya kalau bidang-bidang yang lain dari ilmu syari’ah berpautan dengan 

keadaan mereka sudah wafat. Karena dengan mempelajarinya kita mengetahui bagaimana  

acara  kita  menyampaikan atau meneruskan tarikhah-tarikhah orang yang telah meninggal 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

B. KEWARGANEGARAAN  DI INDONESIA  

a. Pembagian Kewarganegaraan Menurut Perundang-Undangan 

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dimana segala 

aturannya didasarkan atas hukum yang berlaku dan dalam segala hal yang mengenai dengan 

urusan negara serta yang bersangkutan dengan warga negara diatur dalam suatu aturan yang 

baku dimana aturan itu dipakai sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan 

bernegara. Salah satu hal dimana aturan hukum yang masih belum mencapai suatu keadilan 

yakni mengenai aturan tentang kewarganegaraan atau status kewarganegaraan Indonesia, disini 

hal tentang status kewarganegaraan masih belum mendapat jaminan dan masih belum tercipta 

adanya keadilan karena masih terdapat diskriminasi. 19 

Aturan mengenai status kewarganegaraan dari perkawinan campur masih belum dapat 

menjamin hak, kewajiban serta wewenang yang harus dimiliki oleh seorang warga negara 

kuturunan. Dalam kenyataanya aturan hukum tentang status kewarganegaraan masih bersifat 

diskriminatif dan sering timbul permasalahan yang dialami oleh seorang yang melakukan 

perkawinan campur mengenai status anak dari hasil perkawinan campur tersebut. 

                                                           
19Darwis L. Rampay,Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Jurnal Morality, Volume 2 Nomor 2, Diakses Pada Tanggal 

18/05/2020. 
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Secara filosofis, misalnya undang-undang yang lama masih mengandung ketentan-

ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena masih bersifat 

diskriminatif, kurang menjamin hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang 

memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis landasan 

kostitusional pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama ini adalah Undang-

Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden Tahun 

1959 yakni dengan kembali berlakunya UUD 1945. UUD 1945 ini pun sudah pula 

diamandemen sehingga lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia  (HAM) dan hak 

warga negara. 

Undang-undang nomor no. 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa 

kewarganegaraan adalah segala hal ikhwa yang berhubungan dengan warga Negara.20Hak atas 

kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu 

Negara terhadap warga negaranya. Status warganegara akan memberikan kedudukan khusus 

bagi seorang warga negaranya, dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbale 

balik.  

Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan 2 ( dua ) asas, yaitu Asas Ius 

Sanguinis Dan Asas Ius Soli. Ius Sanguinis merupakan ( asas keturunan ), suatu asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang menurut kewarganegaran orang tuanya, dengan tidak 

mengindahkan dimana ia dilahirkan. Contoh : seseorang dilahirkan di Negara Indonesia, yang 

orang tuanya adalah warganegara malasya, maka anak yang lahir adalah warganegara malasya. 

21 

Sedangkan Asas Ius Soli ( asas tempat kelahiran ) yaitu asas yang menetapkan 

kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau Negara tempat ia dilahirkan. Contohnya : 

                                                           
20Lihat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. 

21 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2006), 

Hal. 242 
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seseorang dilahirkan dinegara Indonesia , maka  ia termasuk warganegara Indonesia walaupun 

orang tuanya warganegara malasya. Sementara, sejak dikeluarkan undnag-undang no. 12 tahun 

2006 lenih memperlibatkan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal. 

Yaitu : 

1. Asas Ius Sanguinis ( Law Of The Blood) adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat 

dilahirkan. 

2. Asas Ius Soli ( Law Of The Soli ) secara terbatas, adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya, yang diberlakukan bagi 

anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.  

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu 

kewarganegaraan bagi setiap orang. 

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang. 

Yang menjadi masalah kewarganegaraan adalah  munculnyaapatride dan bipatride 

.dimana apatride dimaksud dengan orang yang hilang kewarganegaraannya. Sedangkan 

bipatride itu adalah seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan .Dan dituliskan dalam 

undang-undnag No 12 Tahun 2006  Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: 

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan 

perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum 

UndangUndang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia 

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara 

Indonesia 

c.  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara 

Indonesia dan ibu warga negara asing 
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d.  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing 

dan ibu Warga Negara Indonesia 

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, 

tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya 

tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya 

meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; 

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara 

Indonesia 

h.  anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing 

yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan 

pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun 

atau belum kawin 

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak 

jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya 

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen 

sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih 

kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling 

lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 

 Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat 

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan 

menjadi warga negara di hadapan Pejabat. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik 

Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10tahun tidak berturut-

turut,kecualidengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan 

ganda. 
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Dengan adanya UU No12 Tahun 2006 ini diharapkan dapat menghilangkan dampak 

buruk dari UU yang lama. Melalui undang-undang ini telah menghapus semua aturan 

kewarganegaraan yang diskriminatif sehingga dapat memperlakukan warga keturunan sama 

seperti warga bangsa Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan sebuah terobosan 

dimana memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak hasil perkawinan campur antara 

WNI dengan WNA sebelum anak itu berusia 18 tahun dan belum menikah.  

Ketentuan ini untuk melindungi hak-hak anak karena sebelum UU ini disahkan anak 

dari hasil kawin WNI dengan WNA statusnya WNA dan apabila orang tua lupa 

memperpanjang visa atau kedua orang tua telah bercerai maka anak tersebut akan dideportasi 

ke negara asal ayahnya. Lebih kompleks lagi jika negara asal ayahnya ternyata menolak 

memberikan kewargangaraanya kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan kehilangan 

kewarganegaraanya (stateless).22 

Dengan demikian mau tidak mau ibunya harus mengajukan permohonan kepengadilan 

agar anaknya mendapat kewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini hal 

semacam itu dapat dihapus dan tidak ada lagi. Syarat-Syarat  Memperoleh Kewarganegaraan 

Indonesia Dalam hubungannya dengan negara status warga negara sangatlah penting dalam 

kehidupan setiap orang karena negara memberikan jaminan secara hukum terhadap warga 

negaranya, hal ini dilakukan karena mengingat bahwa yang menjadi negara tidak hanya yang 

ada di wilayah negara tetapi bisa juga berada di luar wilayah negara tersebut.23Dalam asas 

kewaganegaraan dijelaskan bahwa status hak-hak dan kewenangannya tetap melekat dimana 

pun ia berada, jadi jika ia merantau ke luar negeri maka hukum yang berlaku atau yang 

                                                           
22Santoso, Urip, 2010, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, ( Jakarta : Kencana, 2010 ) Hal. 33 

23Abdul Manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,2000), Hal. 96 
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digunakan ialah hukum nasionalnya dan umumnya hukum yang merupakan bagian dari hukum 

kekeluargaan.  

b. Naturalisasi Indonesia 

Naturalisasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. 

Pengertian naturalisasi ini adalah perolehan kewarganegaraan bagi warganegaraan asing. 

Naturalisasi (pewarganegaraan) merupakan tata cara  bagi orang asing untuk memperoleh 

kewarganegaraan republic Indonesia melalui permohonan, setelah memenuhi syarat 

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang 

tercantum dalam undang-undang no.12 tahun2006 pasal 1 ayat 3.Permohonan tersebut disebut 

sebagai naturalisasi yang diajukan kepada presiden Indonesia melalui menteri yang kemudian 

diserahkan kepada presiden.Karean presiden memiliki wewenang untuk menolak dan 

menerima suatu permohonan naturalisasi tersebut.24 

Persyaratan permohonan naturalisasi di Indonesia tercantum dalam pasal 9 undang-

undang no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menentukan bahwa permohonan 

kewarganegaraan dapat diajukan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Telah dewasa atau berusia 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin 

2. Saat mengajukan permohoanan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara republik 

Indonesia paling lama selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 

selama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 

3. Sehat jasmani dan rohani. 

4. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang yang diancam 

dengan tindak pidana penjara. 

5. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap 

                                                           
24M. Alvi Syahrin, Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan 

Isu Hukumnya, ( Jakarta : Pt. Sentosa, 2003 ) Hal. 121 
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6. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara pancasila dan undang-

undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 

7. Membayar uang kewarganegaraan ke kas Negara 

C. Perkawinan  Campuran  

Perkawinan campuran yang terdapat pada pasal 57 undang-undang nomor 1 ayat 1974 

tentang perkawina, menjelaskan perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada 

hukum yang berlainan, dikarenakan perbedaan beda kewarganegaraan. Sebagaimana 

dijelaskan pada pasal 58 bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan 

perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula 

kehilangan kewarganegaraanya. 

Perkawinan campuran tidak dapatdilangsungkan sebelum terbukti bahwasyarat-syarat 

perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah di 

penuhi, Perkawinan campuran tidak dapat di langsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-

syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah 

di penuhi. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangantidak mempunyai kekuatan 

lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 

(enam)bulansesudahketeranganitudiberikan.Sebagaimana cara-cara yang telah tertulis dalam 

undang-undang kewarganegaraan republik Indonesia yqang berlaku  pada pasal 59 , 

menyatakan bahwa : 

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 

perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum politik 

maupun mengenai hukum perdata. 

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut 

undang-undang perkawinan. 
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Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.  Setiap orang 

yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau 

keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat 4 ,tentang hukuman 

kurungan yang tidak memperlihatkan surat keterangan bagi setiap warganegara yang 

melakukan perkawinan campuran maka di kurung selama-lamanya 1 (satu) bulan.   

Retno S. Darussalam SH. Dalam artikelnya menjelaskan bahwa perkawinan yang 

dilakukan di luar Indonesia, tentunya harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang 

berlaku di Negara tersebut, dan selanjutnya dicatat pada dicatat pada institusi catatan sipil 

setempat. Dengan demikian, selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di 

luar negeri sesuai hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan tersebut berlangsung, 

maka perkawinan tersebut sah dengan segala akibat hukumnya.25 

Sebagaimana hukum di Indonesia untuk sahnya perkawinan yang berlangsung di luar 

negeri, harus melakukan pencatatn dan pelaporan pada dinas kependudukan dan catatan sipil 

di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dan apabila lewat waktu yang ditetapkan maka 

harus melalui pengadilan negeri sesuai dengan domisi yang bersangkutan dan akan dikenakan 

sanksi denda sesuai dengan peraturan daerah setempat.  

 

 

 

 

 

                                                           
25Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku Ke-7, Bandung: 

Penerbit Alumni, 1995, Hal. 43. 
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BAB III 

MENGURAIKAN TENTANG PANDANGAN WARISAN ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI 

KECAMATAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA 

1. Status kewarganegaraan ahli waris dan kewarisan 

a.  Status kewarganegaraan ahli waris setelah berlakunya undang-undang 

no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan  

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang 

telah meninggal.26 Dimana siapapun berhak mendapat ahli waris, baik laki-laki maupun 

perempuan, baik anak-anak maupun orang yang sudah dewasa.  Jadi meskipun ahli 

waris adalah seorang warga negara asing ( WNA) ahli waris tersebut tetap berhak untuk 

menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan indonesia (WNI).   

Sebagaimana menurut J.C.T Simorangkir dan woerjono sastropranoto, 

perkawinan campuran melibatkan status kewarganegaraan para pihak pada dasarnya 

menyangkut dua bidang hukum perkawinan (huwelijksrecht). Kewarganegaraan 

merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi hidup seseorang, karena 

menyangkut kehidupan sehari-hari seseorang dalam lapangan hukum privat. 

Salah satu cara yang dapat menentukan kewarganegaraan seseorang 

berdasarkan asas yang di anut oleh satu negara. Pentingnya kewarganegaraan bagi 

sesorang dapat dilihat dari cara penentuan kewarganegaraan itu sendiri, maka setiap 

negara mempunyai ketentuan masing-masing.  Setiap negara memiliki asas 

kewarganegaraan yang berbeda berdasarkan apa yang diterapkan dalam negara  

                                                           
26Gautama, Sudargo, Warga Negara Dan Orang Asing, ( Jakarta : Visi Media, 1992 ) Hal. 108 
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tersebut. Namun pada umumnya, terdapat dua asas tersebut itulah yang disebut dengan 

Asas Ius Sanguinin (keturunan) dan Asa Ius Soli (kelahiran). 

Pada umumnya negara tidak memilih  secara konsekuensi pada salah satu asas tersebut. 

Kebanyakan yang digunakan pada salah satu negara hanyalah kombinasi dari asas-asas 

tersebut. Namun suatu negara hanya memiliki asas yang dapat diterapkan dari suatu negara 

tersebut. Sebagaimana menurut Sudargo Gautama, setiap negara dapat menentukan sendiri 

siapakah yang dikehendakinya sebagai warganegara. Hal ini dipandang sebagai salah satu hak 

yang tidak dapat dilepaskan dari pada kedaulatan masing-masing negara.Sehubung dnegan 

kedaulatan tersebut, maka pemerintah indonesia telah mengeluarkan undang-undang nomor 12 

tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia. Yang di undangnya pada tanggal 01 

agustus 2006, sebagai dasar hukum bagi kewarganegaraan republik indonesia.27 

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang dimaksud 

sebagai kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. 

Dengan demikian, hukum kewarganegaraan dengan kewarganegaraan merupakan hukum yang 

terkait tentang status kewarganegaraan sesorang. Dimana indonesia menganut Asa Ius 

Sanguinis dan Asas Ius Soli.  Hal ini terlihat dalam pasal 4 undang-undnag nomor 12 tahun 

2006 sebagaimana yang tertulis bahwa : 

1. Setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan 

perjanjian pemerintah Indonesia dengan Negara lain  

2. Anak yang telah terlahir dari perkawinan campuran yang sah dari ayah aatu 

ibu yang berkewarganegaraan asli Indonesia.  

3. Perkawinan  sah dari seorang ibu warganegara Indonesia, akan tetapi 

ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara . 

                                                           
27Srijanto, Djarot Dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Kedua, ( Surakarta : Pt. Pabelan Winamo, 

2004 ). Hal . 87 
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4. Anak yang lahir dilur perkawinan yang sah dari seorang ibu 

berkewarganegaraan asing yang diakui oleh ayah berkewarganegaraan 

Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan yang di lakukan sebelum anak 

tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 

5. Suami atau istri yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, 

kemudian suami atau istri meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah 

atau menyatakan janji setia. 

Perkawinan campuran di Indonesia melibatkan salah satu pihak warganegara 

asing sehingga tunduk pada dua yaitu yuridiksi hukum yang berbeda. Karena undang-

undang kewarganegaraan indnesia hanya mengenal dua golongan penduduk yaitu 

warga Negara Indonesia dan warga Negara asing disebut juga orang asing.  Yang di 

nyatakan dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaraan, yaitu : “ setiap orang yang bukan warga Negara Indonesia 

diperlakukan sebagai orang asing “. 

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan 

anak yang lahir diperkawinan seorang wanita warga Negara Indonesia  dengan pria 

warga negara asing maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang ayah 

berkewarganeraan asing dan ibu berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan 

berkewarganegaraan ganda (bipatride).  Sedangkan menurut undnag-undang 

kewarganegraan yang lama Indonesia menganut asas ius sanguitus (keturunan), 

meskipun lahir di inndonesia. Status kewarganegraannya adalah warga negara asing, 

karena menguikut ada kewarganegaraan ayahnya. 28 

Menurut zulfa Dzoko Basuki, dengan adanya berbagai masalah yang timbul 

sebagai akibat terjaddinya perkawinan campuran di Indonesia seperti perceraian. 

Dengan prinsip kewarganegaraan ganda bagi anak dalam perkawinan campuran, maka 

                                                           
28Seorjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, (  Jakarta:UI Press, 1986 )  Hal 12. 
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sejalan pula dengan hal yang berlaku di dalam hokum perdata internasional. Ini di 

cenderungkan memakai prinsip domisili daripada nasionalitas (kewarganegaraan). 

Akan tetapi dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan 

tidak mengatur lebih lanjutmengenai hak dalam perkawinan campuran yang bercerai, 

dimana hanya mengatur mengenai jangka waktu yang hak berkewarganegaraan ganda 

perkawinan campuran.  

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraann juga telah 

menngahapus semua aturan kewarganegaraan yang dideskriminikasi. Selain 

memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa iindonesia lainnya. 

Undang-undang ini juga melakukan terobosan penting yakni dengan memberi 

kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campuran.Status 

kewarganegaraan akan membawa implikasi adanya kepastian hokum, mengenal hak 

dan kewajiban yang berkaitan dengan pewarisan, perwalian, maupun pengampunan. 

Namun hukum Indonesia tidak membolehkan untuk berkewarganegaraan ganda. Maka 

ia harus melepaskan salah satu kewaragenagaraann yang dimilikinya. 
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b. Ketetapan Dalam Pengelolaan Ahli Waris   
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29Ashobah adalah seseorang yang mendapat warisan jatah yang terbatasi, atau setiap orang yng 

mengambil semua hartanya bila sendiri. yang mendapatkan sisa harta warisan pewaris setelah harta warisan 

tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama atau Zawil Furud. 

30Ashabul furudh  adalah orang-orang yang mempunyai bagian yang pasti dan terperinci sehubungan 

dengan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan  telah ditetapkan di dalam al-qu’an dan hadist nabi, ahli waris 

yang secara hukum syara’ berhak menerima warisan . 
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  Di Indonesia terdapat 3 sistem pewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris 

perdata, dan hokum waris islam.  Ketiganya memiliki beberapa perbedaanmengenai unsure-

unsur pewarisan. Menurut ahli waris perdata barat prinsip dari pewaris yakni pada asasnya 

yang dapat beralih kepada pada ahli waris ialah hak dan kewajiban pewaris yang terletak di 

bidang hukum harta benda atau harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang maka 

seketika itulah beralih semua hak kewajiban pewaris kepada ahli warisnya, sebagaimana diatur 

dalam pasal 833 ayat 1 (satu) Kuhperdata. 31 

Yang berhak untuk mewarisi adalah keluaraga atau ahli waris yang mempunyai 

hubungan darah dengan pewaris. Oleh karena itu, pada awalnya suami atau istri yang hidup 

terlama tidak punya hak untuk mewarisi. Karena pada asasnya seseorang sekalipun bayi yang 

baru dilahirkan adalah cakap untuk mewarisi, kecuali ,ereka yang di nyatakan tidak patut untuk 

mewarisi, sebagaimana kuhperdata pasal 2 (dua) menyatakan bahwa bayi yang belum lahir 

(masih dalam kandungan) mempunyai hak waris apabila ketika dilahirkan dalam keadaan 

hidup.  

Undang-undang tidak membedakan ahli waris alaki-laki maupun perempuan, juga tidak 

membedakan urutan kelahiran, hamya ada bahwa ketentuan ahli waris golongan pertama jika 

masih ada menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. 

Demikian pula golongan yang lebih dekat dengan derajatnya menutup yang lebih jauh 

derajatnya. 

Golongan pertama yang meliputi suami istri dan keturunan, mendapatkan bagian yang 

sama besar.  Menurut kuhperdata mereka mewarisi kepala demi kepala. Jika dengan orang yang 

meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunai hak 

karena diri sendiridan mereka mewarisi pancang demi pancang, apabila   mereka  dan sekedar 

                                                           
31M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, ( Yogyakarta, Gajah Mada Universiy Press, 1999 

) hal. 74 
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sebagain mereka bertindak sebagai pengganti. Diantara keturunan, orang lebih dekat derajatnya 

kecuali pelaksanaan aturan pengganti, menyampimgkam orang yang lebih jauh derajatnya. 

Golongan kedua meliputi golongan yang terdiri dari bapak, ibu, saudara kandung laki-

laki, Dan saudara perempuan (kakak atau adik) orang yangn meinggal dunia.dan golongan 

ketiga adalah kakek, nenek, serta leluhur selanjutnya, merupakan golongan ketiga dari ahli 

waris. Dan golongan keempat, adalah sanak keluarga dalam garis menyamping, sesudah garis 

keatas panggian sanak keluarga dari garis menyamping di luar golongan kedua. Setiap ahli 

waris yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris harus dapat dibuktikan kepada pihak 

ketiga. Hal ini penting utnuk dilakukan untuk pengurusan pembagian harta peninggalan 

tersebut.   

B. Kedudukan warisan warganegara asing dalam pandangan undang-undang 

pokok agrarian  

Pewarisan dimaknai sebagai pemindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal 

dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia baik itu hukum 

waris perdata, hukum waris islam maupun hukum waris adat menempatkan anak-anak dari 

pewaris sebagai golongan ahli waris yang utama, dalam, arti sanak saudara yang lain tidak 

menjadi ahli waris apabila pada saat meninggal dunia pewaris memiliki anak-anak.32 

Kedudukan warganegara asing dalam hukum merupakan bagian dari hukum keluarga 

yang ada di dalam dalam kuhperdata, dimana asas monogami yang dianut secara konsekuen 

dan perlindungan terhadap lembaga perkawinan  sebagai lembaga yang sakral mengakibatkan 

adanya campur tangan Negara dalam masalah perkawinan dengan banyaknya ketentuan yang 

mengatur formalitas yang mendahului maupun menyertai perkawinan.  

                                                           
32R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1998) Hal. 48 
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Ketentuan mengenai pewarisan di Indonesia bersifat plural. Secara umum ketentuan 

mengenai pewarisan di Indonesia diatur dalam hukum waris perdata, hukum waris islam dan 

hukum waris adat. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan hukum waris sebagai segala 

peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena 

kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. 

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 33saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 

ayat 1 (satu) UUPT merupakan benda bergerak. Pada bagian penjelasan Pasal 60 ayat (1) 

UUPT disebutkan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak 

kebendaan (vermogensrecht) kepada pemiliknya. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak 

atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan 

dapat dipertahankan terhadap siapapun.  

Begitu pula dengan pembagian pokok agrarian yang di atur dalam undang-undang 

nomor 5 tahun 1960 bahwa seorang yang melakukan perkawinan campuran maka seseorang 

yang berkewarganegaraan asing hanya bisa menjadi hak pakai terhadap tanah tersebut. Untuk 

menjadi hak milik harus mendaftar atau menetap sebagai warga negara Indonesia. 

Sebagaimana disebutkan dalam pengertian pokok agrarian yakni : 

a. Pengertian  Pokok Agrarian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Agraria berasal dari bahasa Yunani, 34Ager yang berarti ladang atau tanah.  Pengertian 

agraria secara luas dapat kita temukan dalam Pasal 1 (satu)  ayat  2 (dua) undang-undang pokok 

agrarian (UUPA), meliputi bumi, air dan ruang angkasa. penyusunan hukum agraria nasional, 

yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 

Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 

                                                           
33Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya : Airlangga University Press 2000), 

Hal.16. 

34Boedi Harsono, Hukum Agrarian Indonesia, Pementukan Undang-Undang Pokok Agraria,( Jakarta : 

Djambatan, 2007 ). Hal.  112 
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Berdasarkan budaya tanah harus dilihat dari sudut pandang bahwa sumber hukum 

agaria adalah hukum adat. Karena tanah bukan sekedar permukaan bumi, tetapi juga 

merupakan bagian menyeluruh dari kehidupan. Sebagaimana menurut hukum adat, tanah 

merupakan hal yang sangat penting, karena hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. 

Pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok berbagai bidang hukum yang masing-

masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang meliputi:  

1.  Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah 

2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air 

3.  Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan bahan- bahan galian 

yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan 

4.  Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang 

terkandung didalam air 

Hukum Agraria Administrasi, adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi 

wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum Negara dan mengambil tindakan 

dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contohnya :  

1.  pendaftaran tanah 

2. pengadaan tanah dan  

3. pencabutan hak atas tanah 

Sedangkan Hukum Agraria Adat, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah Hukum Agraria 

yang bersumber pada Hukum Adat dan berlaku terhadap tanah yang memiliki dengan hak-hak 

atas tanah yang diatur oleh hukum adat, yang selanjutnya sering disebut tanah adat atau tanah 

Indonesia. Hukum Agraria Adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air yang bersifat 

intern, yang memberikan pengaturan bagi sebagian terbesar tanah di Negara. Hukum Agraria 

Adat diberlakukan bagi tanah tanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah hak ulayat, 

tanah milik perseorangan yang tunduk pada hukum adat. 
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b. Peralihan Hak Atas Tanah  

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemilik hak yang lama 

kepada pemilik  hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan 

dialihkan. Beralih artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak 

lain karena suatu peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum adalah meninggal dunianya 

seseorang. Dengan meninggal dunianya pemegang hak atas tanah, Maka hak atas tanah secara 

yuridis berpindah kepada ahli waris sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek 

hak dari objek hak atas tanah yang diwariskan.35 

Hak Milik Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang terdapat 

dalam Pasal 20 ayat satu (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ayat dua (2) Hak 

Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik merupakan hak yang paling 

kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali 

suatu hak lain diatas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut yang hampur sama 

dengan kewenangan Negara sebagai penguasa  untuk memberikan hak atas tanah kepada 

warganya. 

Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan hak 

eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan 

kewenangan yang paling luas kepada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan 

ketentuan Pasal 6 undang-undang pokok agrarian (UUPA) yang menyatakan “Semua hak atas 

tanah memiliki fungsi social “. 

Sedangkan hak guna bangunan yang terdapat dalam pasal 35 ayat 1 (satu) hak guna 

bangunan adalah mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri, dengan 

ajngka waktu paling lama 30 tahun. Namun atas permintaan pemegang hak dan dnegan 

keperluan serta keadaan bangunan-bangunan, jangka waktu tersebut terdapat dalam ayat 1 

                                                           
35Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori 

Dan Praktik, ( Jakarta : Balai Pustakan, Edisi Ke-3, 2003 ) Hal. 55 
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(satu) yang diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.  Sehingga hak guna 

bangunan dapat beralih kepada pihak lainnya. 36 

Jadi hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan yang 

bukan miliknya sendiri dalam jangka 30 tahun. Jadi, hal ini pemilik bangunan berbeda pemilik 

hak atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan. Jadi, seseorang pemegang hak guna 

bangunan memiliki hak atas mendirikan bangunan tersebut.  

Sedangkan Hak Pakai adalah  Hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria . Rumusan umum mengenai Hak tanah tersebut, dalam undang-undang pokok agrari 

(UUPA) ditentukan bahwa perjanjian tersebut haruslah bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah. Karena Hak Sewa yang terdapat dalam  Pasal 44 ayat satu  (1) 

seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 

menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada 

pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak sewa sebagaimana dikatakan di atas, dalam 

penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwaoleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang 

mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. 

 Sifat-sifat khusus yang dimaksud adalah adanya kewajiban penyewa membayar uang 

sewa kepada pemilik tanah, yang dilakukan satu kali atau pada tiap tiap waktu, baik sebelum 

maupun sesudah tanah yang disewa itu dipergunakan. Hak sewa yang dimaksud oleh pasal 

tersebut adalah untuk keperluan bangunan, yakni tanah tersebut disewa dengan maksud di atas 

tanah tersebut untuk didirikan bangunan. 

Dalam penjelasan pasal 46 di atas antara lain dikatakan bahwa hak hak ini perlu diatur 

dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan 

orang atau masyarakat umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat 

hukum adat yang bersangkutan. Yang dapat mempunyai hak untuk membuka tanah dan 

mengambil  hasil hutan hanyalah warga Negara Indonesia.  Tanah-tanah Indonesia ada yang 

                                                           
36Ali Achamad Chomad, Hukum Agraria(Pertanahan Di Indonesia) Jilid I,  ( Jakarta Prestasi Pustaka 

Publisher, 2003 ) Hal. 66-88 
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berstatus sebagai hak-hak asli adat dan ada yang berstatus dari pemerintah contohnya tanah 

agraris eigendom. Tanah-tanah Indonesia tunduk pada hukum agraria adat sepanjang tidak 

diadakan ketentuan khusus untuk hak-hak tertentu. 

Indonesia membuat suatu peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang 

pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pertanahan atau 

undang-undang pokok agrari (UUPA 1960). Undang- Undang tersebut diciptakan untuk 

mengadakan unifikasi hukum pertanahan nasional. Setelah berlakunya undang-undnag pokok 

agrari (UUPA), syarat-syarat mengenai timbulnya hak milik atas  hukum adat telah di melalui 

peraturan pemerintah seperti disebutkan dalam Pasal 22 ayat  1 (satu) undang-undang pokok 

agrari (UUPA)  bahwa :“Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

C. Peralihan Harta Warisan Berupa Hak Milik Warganegara Indonesia Dengan 

Warganegara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  

Seperti yang diketahui bahwa peralihan hak atas tanah maupun bangunan , adalah 

peralihan atau perpindahan hak atas kepemilikan lama untuk kepemilikan baru.  Sebab 

perpindahannya hak atas kepemilikan  disebabkan karena adanya kewarisan harta yang di 

tinggalkan oleh ahli waris.  Dan yang berhak mendapat warisan adanya nasab dan sebab 

terjadinya ia menjadi ahli waris, seperti karena keturunan dan perkawinan. 37 

Selama menjadi ahli waris ia berhak mendapat apa yang menjadi hak miliknya. Begitu 

pula apabila terjadinya perkawinan beda negara , tidak ada batasan bagi seseorang yang 

menjadi ahli waris kecuali terhalangnya seseorang menjadi ahli waris. Hukum kewarisan Islam 

pada dasarnya berlaku untuk seluruh ummat Islam di dunia. Baik itu beda daerah , maupun 

                                                           
37Santoso, Urip,  Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, ( Jakarta : Kencana Pradana, 2010 

) Hal. 66 
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beda negara sekalipun kecuali beda agama. Jika seorang ahli waris yang berbeda agama maka 

terputuslah kewarisan bagi dirinya. 

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 852 KUHPerdata bahwa pada dasarnya semua ahli 

waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan 

jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Sedangkan dalam Hukum 

Islam, terdapat pembedaan persentase warisan yang diperoleh antara ahli waris perempuan 

dengan laki-laki.Hal ini didasarkan pada Al-quran, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).38 

Mengenai terhalang atau tidak berhaknya seseorang mendapatkan warisan telah diatur 

dalam Pasal 838 KUHPerdata dan Pasal 173 KHI. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa 

”Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :  

1.  dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat 

para pewaris. 

Sebagaimana yang di jelaskan oleh imam Syafi'i bahwa " semua jenis pembunuhan itu 

menjadi penghalang dalam menerima warisan " . Dan menurut imam Hanafiyah pembuhunah 

yang dikenai sanksi pembunuhan sengaja (qhisas) dan sanksi pembunuhan karena tidak sengaja  

namun ada niat untuk membunuh sanksi ( kifarat). 

 لَْيَس ِللقَاتِِل ِمَن الِمَراِث َشيِءٌ 

"Tidak ada bagi seseorang pembunuh yang mendapatkan warisan" 

                                                           
38Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Bw), ( Jakarta : Pt. Bina Aksara, 1984 )  Hal.7. 
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2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah 

melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman 

yang lebih berat. 

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya tidak 

terdapat halangan atau hal yang menyebabkan tidak berhaknya seorang WNA untuk menjadi 

ahli waris.Sehingga meskipun ahli waris yang sebelumnya WNI tersebut telah berpindah 

kewarganegaraan, ahli waris tersebut tetap berhak menerima warisan dari pewaris yang 

merupakan seorang WNI. 

Namun demikian, perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

bahwa “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.” Ketentuan tersebut 

mengatur bahwa WNA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah dan/atau bangunan dengan 

status hak milik. 

Jadi sudah jelas bahwa dalam undang- undang hukum mawaris, siapapun berhak 

mendapat warisan baik  beda daerah maupun beda wilayah bahkan warganegara Indonesia dan 

warganegara asing  sekalipun berhak menjadi ahli waris , dan berhak memiliki warisan yang 

di tetapkan dengan seutuhnya dikarenakan sudah menjadi hak milik untuknya, Baik itu berupa 

bangun maupun tanah. 

Sedangkan dalam undang- undang pokok agrari nomor 5 tahun 1960 bahwa 

warganegara negara asing tidak dapat menjadi hak milik tanah dan hanya bisa menjadi hak 

pakai saja. Dikarenakan dalam peraturan pemerintahan Indonesia warganegara asing tidak akan 

bisa memiliki tanah di Indonesia begitu pula dengan negara negara lainnya, sudah memiliki 

ketentuan- ketentuan dalam memilki tanah bagi warganegara asing.  39 

                                                           
39Ibid, Hal. 14-16 
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Jadi bagaimana kontradiksi antara undang- undang mawaris dengan undang- undang 

pokok agraria.?  Sedangkan dalam undang undang  mawaris warisan tanah akan menjadi hak 

milik si pewaris baik suami maupun istri. 

SebenarnyaseorangwargaNegaraAsingdapatataubisamemperolehhakmilikkarenaterbenturdala

m undang undang pokok agraria yang di tuliskan dalam pasal 21 ayat satu (1) nomor 5 tahun 

1960 tentang hukum pertanahan "bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat menjadi 

hak milik atas tanah" , dan untuk warisan warganegara asing hanya sebatas hak pakai saja.  

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan : 

َم َحِلاَلً أَْو أََحلَّ َحَراًما  اْلُمْسِلُمْوَن َعلَى ُشُرْوِطِهْم إِالَّ َشْرًطا َحرَّ

“ Kaum muslimun, harus memnuhi syrat-syarat yang telah mereka sepakati 

kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang 

haram “ 

 Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berhak menerima warisan wajib 

meminta pendaftaran  peralihan hak tersebut dalam jangka waktu satu (1) tahun menjadi 

warganegara Indonesia sejak meninggalnya orang yang semula mempunyai hak milik tersebut 

dengan tidak melanggar ketentuan bahwa   menerima hak milik atas tanah harus sesuai dengan 

Undang–undang Pokok Agraria pasal 21 ayat tiga (3). 

Sebagaimana Dalam suatu negara setiap wilayah dan daerah memiliki peraturan 

wilayah masing-masing sehingga ketika warganegara asing mewarisi tanah hanya dapat 

menjadi hak pakai, bagaimana jika hendak menjadi hak milik.? 

Dalam Pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikatakan bahwa dengan pendaftaran hak milik tanah 

yang di alihkan dengan nama orang lain sebagai status warganegara Indonesia atau mengubah 

status dirinya menjadi warganegara Indonesia .  pendaftaran tanah d imaksudkan untuk 
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memeberikan kepastian hukum dan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah 

memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Adapun cara-cara pendaftaran tanah yang 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. 

Pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, pemohon hanya cukup 

menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang kesemuanya tertuang dalam fatwa waris, 

mengapa harus menyertakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah?Karena ahli waris 

berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam 

kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya.Maka dengan sendirinya hak penguasaan atas 

tanah dan atau bangunan jatuh secara otomatis pada ahli waris. Namun demikian seperti halnya 

perbuatan hukum lain, ahli waris harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut pada kantor 

Pertanahan terlebih dahulu guna kepastian hukum atas tanah yang didapat dari pewarisan 

tersebut. 

Setelah dilakukan pendaftaran tanah, maka akan diperoleh sertifikat. Sertifikat 

merupakan salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu. Di dalamnya disebut 

dengan lengkap identitas subyek pajak yang bersangkutan dan keterangan secara terperinci 

obyek haknya. 

D.  Pengaturan Kepemilikan Hak atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 waris Tentang Pokok-Pokok Agraria  

Pengaturan mengenai tanah secara hukum masuk kedalam benda yang tidak 

bergerak, yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan cara pendaftara kepemilikan hak atas 

tanah kelemabagaan yang diberikan untuknya, sehingga untuk mencapai tertib hukum 

kepemilikan tanah pemerintahan dengan lembaga Negara membuat dan mengesahkan. 

Pengertian dan pembahasan dari pengertian secara umum  dalam kamus bahasa 

Indonesia setiap harta benda masuk dalam kategori harta bersama, maka harta yang 

diperoleh suami selama perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk harta bawaan 
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merupakan harta bukan harta bersama, namun harta si suami maupun si istri sendiri.  

Karena harta bersama itu merupakan keseluruhan harta bersama yang ada pada saat 

perkawinan sedang berlangsung.40 

Dimana harta bawaan itu merupakan harta yang telah ada sebelum perkawinan. 

Sedangkan harta bersama itu harta disaat telah berlangsung perkawinan. Sedangkan 

harta yang pada saat perkawinan berupa hadiah, hibah, itu tidak termasuk kedalam 

warisan. Karena keberadaan harta bersama dalam perkawinan sesungguhnya 

ditentukan saat perkawinan antara suami dan istri berlangsung dengan hasil pencarian 

masing-masing, baik hasil pencarian suami maupun istri, Namun tidak termasuk 

kedalam hadiah yang diberikan suami kepada istri atau hadiah yang diberi istri kepada 

suami.  

Sebagaimana mengenai kepemilikan tanah terhadap warga Negara Indonesia 

yang menjadi harta bersama dikarenakan perkawinan campuran, suami maupun istri 

yang masih terdaftar sebagai warganegara indonesia sesuai asas nasional tetap menjadi 

kepemilikan suami maupun kepemilikan istri yang menjadi warga Negara Indonesia 

tersebut.dan ini tidak  berlaku terhadap warganegara asing, sesuai dengan peraturan 

agrarian terhadap suami mapun istri yang berkewarganegaraan asing hanya bisa 

menjadi hak pakai.41 

Hal ini tidak berlaku untuk suami atau istri yang berwarga negara asing, sesuai 

dengan peraturan agrarian terhadap suami atau isteri yang berkewarganegaraan asing 

tersebut kepemilikan atas haknya terbatas hanya berhak dengan status hak pakai. 

Penguasaan hak terhadap tanah yang menjadi obyek tersebut sesungguhnya tetap 

menjadi milik bersama namun dikarenakan adanya unsur orang asing maka status tanah 

tersebut berubah tidak lagi sebagai hak milik. Dalam rangka mengatasi kekakuan 

                                                           
40Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tantang 

Pendaftaran Tanah Dan Pelaksanaannya, ( Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2003 ) Hal. 87 

41Ibid.Hal. 126-135 



 
 

51 
 

 
 

hukum yang cenderung menyulitkan masyarakat, pihak-pihak yang merasa dirugikan 

akan aturan ini kemudian mengajukan uji materil ke Mahmakah Kosntitusi. 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya telah mengeluarkan 

Putusan terhadap perkara ini dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebelum 

dilkeluarkannya putusan ini peraturan perundang-undangan telah mengeluarkan 

tentang perjanjian perkawinan pada intinya menyatakan adalah perjanjian perkawinan 

dilaksanakan seharusnya dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung, perjanjian ini 

dibuat secara tertulis atas kesepakatan masing-masing mempelai, isi perjanjian 

merupakan juga mengikat kepada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian 

perkawinan yang dibuat dan terhadap perjanjian bersama tersebut disahkan dan 

dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam perkawinan. 

Masa berlaku perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan diantara kedua 

mempelai dilangsungkan, batasan terhadap perjanjian ini adalah selama perkawinan 

berlangsung para pihak tidak dapat mengubah perjanjian perkawinan kecuali terhadap 

kesepakatan untuk melakukan perubahan dan terhadap perubahan tersebut tidak ada 

unsur merugikan pihak ketiga. 

 Mahkamah konstitusi memandang bahwa perjanjian perkawinan merupakan 

perjanjian yang merupakan perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata, dimana 

dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak, sehingga pembatasan berkontrak 

yang ada dalam undang-undang perkawinan selama ini dan cenderung merugikan 

masyarakat dalam lapangan hukum keperdataan sudah sepatutnya dilakukan 

perubahan, sehingga sejak keputusan ini dikeluarkan mahkamah memperluas 

pembuatan perjanjian perkawinan bukan hanya sebelum perkawinan akan tetapi dapat 

dibuat selama perkawinan berlangsung. 42 

                                                           
42Ibid, Hal. 142 
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Pemindahan hak milik merupakan berpindahnya hak atas pemiliknya, karena 

ada suatu perbuatan hukum.  Contoh perbuatan hukum adalah tentang perkawinan 

campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, sehingga pada 

saat perkawinan campuran tersebut adalah perbuatan hukum yaitu menjadi harta 

bersama, dikarenakan adanya hubungan antara suami dan istri. Sehingga timbullah 

warisan yang akan menjadi hak milik ahli waris. 

Berpindahnya hak milik atas tanah harus karena dialihkan atau dipindahkan 

haknya dengan pembuktian dengan akta yang di buat oleh pejabat pembuatan akta tanah 

(PPAT). Sebagaimana berpindahnya hak atas tanah harus di daftarkan ke kantor 

pertanahan dengan dibuktikan akta sebab ia menjadi hak milik atas tanah tersebut. 

Menurut pasal 8 ayat satu (1) agrarian atau kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang 

tata cara pemberian dan pemabatalan tanah hak milik adalah bank pemerintah, badan 

keagamaan, dan badan social yang ditunjukkan oleh pemerintah.  

Sebagaimana bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat subjek hak milik 

atas tanah, maka dalam waktu 1 (satu) tahun harus melepaskan atau mnegalihkan hak 

milik tanah kepada pihak lain yang memenuhi syarat.  Apabila hal ini tidak dilakukan 

maka tanah tersebut kembali kepada pemilik tanah tersebut atau menjadi tanah yang di 

kuasai oleh Negara, pasal 21 ayat 3s ( tiga) dan ayat 4 (empat) undang-undang pokok 

agrarian (UUPA). 
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BAB  IV 

Analisis Tentang pembagian warisan bagi warga negara asing 

melalui perkawinan campuran dengan  warga negara asli indonesia 

Menurut Undang- Undang Hukum Mawaris Dan Undang- Undang 

Pokok AgrariaUntuk Di Terapkan Di Kecamatan Aek Kuo 

Kabupaten Labuhan Batu Utara 

A. Warisan  Menurut Undang-Undang Mawaris  

Pada dasarnya Warisan  dalam hukum merupakan ilmu yang berkaitan Dengan 

pembagian warisan harta yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. 

Dengan  berdasarkan prinsip syariat Isla, dimana dalam agama Islam warisan laki-laki dengan 

perempuan di sebut sebagai 2 banding 1 ( 2:1 ) , serta telah di tetapkan bagian-bagiannya dalam 

al-quran dan Sunnah.  43 

Dalam Negara Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan yaitu hukum waris adat, 

hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan 

mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya mengenai ahli waris.Dalam hukum mawaris 

islam semua berhak mendapat warisan, baik seorang anak maupun seorang yang telah tua 

namun masih hidup. Baik beda wilayah, daerah maupun beda negara, yang berhak mendapat 

warisan akan tetap dapat.  

Pada asasnya yang dapat beralih kepada para ahli waris ialah hak dan kewajiban 

pewarisanyang terletak di bidang hukum harta benda atau harta kekayaan. Dengan 

meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris 

kepada para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Yang 

                                                           
43Abdullah, Siddik, Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Konsorsium Llmu Hukum, 

Dunia Dalam, Wijaya, ( Bandung : Mandar Maja, 2002 ) Hal. 24 
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berhak untuk mewaris adalah keluarga atau ahli waris yang mempunyai hubungan darah 

dengan pewaris.  

Oleh karena itu, pada awalnya suami atau isteri yang hidup terlama tidak punya hak 

untuk mewaris, Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak 

terbagi, kecuali jika hal itu terjadi, dengan persetujuan para ahli waris.  Pada asasnya setiap 

orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap untuk mewaris, kecuali mereka yang 

dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Bahkan  lebih  lanjut KUHPerdata Pasal 2 menyatakan 

bahwa bayi yang belum lahir masih dalam kandungan mempunyai hak waris apabila ketika 

dilahirkan dalam keadaan hidup. 

Dimana dalam mawaris Islam untuk pembagian warisan ada ketentuan-ketentuan 

dalam asal masalah pembagian warisan Islam . Manfaatnya agar memudahkan pembagian harta 

warisan dan apakah  warisan tersebut cukup. Apabila seseorang ahli waris murtad atau pindah 

agama maka terputuslah warisan baginya dan ditetapkan sebagai wasiat wajibah. 

Karena dalam bentuk warisan itu ada diantaranya : 

1. Hibah  

2. Hadiah  

3. Sadaqah  

4. Zakat  

5. Wakaf  

6. Infaq  

Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya denganReceptoin In Complex 

yang menyatakan bahwa hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian 
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dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronye dengan Teori Receptie, Teori ini 

menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat.44 

Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa : 

1. bagi orang Islam berlaku hukum Islam 

2. hal tersebut sesuai dengan  

3. keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral 

4. hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam 

dan hukum Islam.45 

Dalam hadist yang di riwayatkan oleh imam bughori dan imam Muslim : 

متفق عليه اليَِرُث الُمْسِلُم الَكا فِِر َوال يَِرُث الَكِفُر اْلُمْسِلمُ    

" Tidak mewarisi seorang muslim dari orang kafir begitu pula tidak mewarisi orang kafir 

kepada seorang muslim". ( Hr. Buhkori Dan Muslim ) 

B. Analisis Hak Waris Bagi Warganegara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan 

Undang-Undang Pokok Agraria 

Pernikahan bagi sesama warga negara Indonesia (WNI) menjadi hal yang lazim dalam 

hukum perkawinan. Tapi bila pasangan WNI dan warga negara asing (WNA) menikah dan 

memiliki anak (perkawinan campuran), ada hukum tambahan yang perlu diperhatikan terutama 

dalam hal hak mewaris. 

perkawinan campur yakni perkawinan antara orang Indonesia dengan pasangan yang 

berasal dari negara lain. Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 

perkawinan campur yakni perkawinan antara 2 orang  yang tunduk pada hukum yang 

berlainan,  karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

                                                           
44 Sayuti Thalib, Receptie A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, (Jakarta: Bina 

Aksara, 1980), H. 15 

45Ibid, Hal.32  
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Indonesia. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan bagi pelaku perkawinan campur 

membuat perjanjian kawin terutama terkait kepemilikan aset (benda) tidak bergerak seperti 

tanah dan bangunan. Untuk hak waris berupa aset (benda) bergerak, seperti kendaraan 

bermotor, perhiasan, koleksi lukisan,  aset bergerak relatif lebih mudah pembagiannya 

dibanding aset tidak bergerak. 

Jadi sudah dijelaskan bahwa warganegara asing tetap memiliki hak atas kewarisan yang 

disebabkan perkawinan beda Negara. Asalkan perkawinan tersebut tercatat dalam 

Negara.Terkait hak atas tanah, sedikitnya ada 4 jenis hak yaitu :  

1. sertifikat hak milik (SHM) 

2. hak guna bangunan (HGB)  

3. hak pakai 

4. dan hak guna usaha (HGU) 

Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh WNI, tapi untuk orang asing 

(WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan hak guna usaha (HGU). Masalah yang kerap terjadi 

terkait waris dalam perkawinan campur antara lain tentang pembagian harta warisan terutama 

aset tidak bergerak. 

Notaris Elizabeth Karina Leonita mengatakan dalam praktik,mengesampingkan hukum 

Islam dan memilih pembagian menurut hukum perdata Barat asalkan semua ahli waris 

memberi persetujuan, “Apabila mau mengenyampingkan hukum Islam dan menggunakan 

hukum perdata, hal itu dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris telah bersepakat untuk 

menggunakan hukum perdata. 

Jadi sebelum adanya perkawinan, maka dalam perjanjian sebelum perkawinan sudah 

dibuat perjanjian, Karena segala sesuatu harus di buat dengan bukti. Maka sebelum adanya 

perkawinan, maka hendaklah suami/istri membuat kontrak perkawinan seperti : 

1. ketika pewaris meninggal, segera buat daftar aset yang dimilikinya secara detail . 
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misalnya : lokasi, luas tanah, dan bangunan, serta status kepemilikan. 

2. harus dicek apakah pewaris memiliki surat wasiat, jika wasiat itu sesuai peraturan 

perundang-undangan, maka harus segera dijalankan 

3. pihak pewaris untuk berkonsultasi kepada konsultan hukum karena diupayakan jangan 

sampai ada perselisihan dalam pembagian harta warisan 

4. harta warisan harus secepatnya dibagikan sesuai hak masing-masing karena persoalan 

akan semakin rumit jika salah satu pasangan yang ditinggalkan kemudian menikah lagi 

dengan orang lain. 

5. Dan terkahir, segera melakukan proses peralihan hak karena ada ketentuan bagi WNI 

yang mewarisi hartanya kepada WNA atau keturunannya berupa benda tidak bergerak 

harus segera dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun. 

Jadi pengaturan hukum waris di Indonesia menurut hukum mawaris dan undang-

undang hukum perdata (KUHperdata), pasal 852 KUHPerdata menentukan bahwa orang yang 

berhak menerima warisan adalah anak-anak,suami atau istri yang tercatat sah bagi negara. 

Pembagian warisan tersebut sudah diatur dan sama besar, sehingga tidak ada yang 

membedakan warisan tersebut. Sama halnya dengan warisan bagi Negara asing mereka juga 

berhak mendapat warisan dari mana pun jika ia memang ahli waris. 46 

Sama halnya dalam warisan islam juga di katakan setiap orang memiliki nasab dan 

keturunan terhadap pewaris maka ia berhak mendapat warisan. Sebagaimana dalam undang-

undang mawaris kompilasi hukum islam yang terdapat dalam pasal 71 ayat (a) yang  berbunyi 

: 

                                                           
46Menurut A. Hamid S. Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 

Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesiaµ dalam Amrullah Ahmad (Eds.)KHI adalah 

hukum tidak tertulis, meski formatnya ditulis. KHI merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan 

dan disusun secara teratur. KHI menunjuk adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan 

sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menulusuri norma-norma hukum 

bersangkutan apabila diperlukan, baik di dalam mau pun di luar pengadilan. 
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” hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yayng berhak menjadi hak milik dan 

beberapa  bagianya masing-masing.” 

Dan disebutkan  dalamPasal 852 KUHPerdata menentukan, bahwa orang-orang 

pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak dan 

suami atau istri hidup terlama. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu 

yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada 

perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa anak-anak dan suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di 

antara mereka. 47 

Sedangkan dalam Pasal 832 KUH Perdata menyatakan: Menurut undang-undang, yang 

berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-

undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. 

Lalu bagaimana dengan ahli waris yang berstatus warganegara asing mendapatkan 

warisan tersebut, termasuk warisan bangunan maupun tanah. Disebutkan dalam pasal 21 ayat 

1 bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1960 undang-undang pokok agraria (UUPA) 

menyatakan bahwa : “ hanya warganegara Indonesia dapat menjadi hak milik” , sedangkan 

waeganegara asing tidak bias menjadi hak milik hanya sebatas hak pakai.  Jika adanya 

keinginan hak memiliki, hanya memiliki batas satu tahun  baginya untuk mendaftarkan diri 

sebagai ahli waris dan menjadi hak miliknya, dari sejak meninggalnya pewaris .  

                                                           
47Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberiakuan Hukum Islam Dan Permasalahan , Hukum 

Implementasi , Hukum Waris Islam, ( Surabaya : Airlangga University Press, 2003) Hal. 44 
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Jadi jika belum menjadi warganegara Indonesia ia belum bias menjadi ahli waris yang 

menjadi hak milik, hanya ahli waris yang hanya bias menjadi hak pakai, sampai ia menjadi 

warganegara asli indonesia . 

Begitu juga yang penulis teliti di kecamatan aek kuo kabupaten labuhan batu utara, 

yang terdiri dari 8 desa ada lebih dari 12 orang yang menikah dengan warganegara asing  kalau 

dari semua kecamatan terhitung sekitar 28 orang yang menikah dengan warganegara asing. 

mereka juga menerapkan apa yang ada dalam undang-undang, karena setiap wilayah juga 

memiliki peraturannya masing-masing. Sehingga warganegara yang ada di kecamatan aek kuo 

kabupaten labuhan batu utara tersebut jika menikah dengan warganegara asing , harus adanya 

perjanjian sebelum pernikahan.  

Sehingga ketika salah satu dari mereka meninggal dan pembagain warisan sudah lebih 

mudah untuk dijelaskan. Dan di kecamatan aek kuo dan kabupaten labuhan batu utara 

menerapkan apa yang ada di undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang warisan tanah yang 

tidak bisa menjadi hak milik jika warisan tersebut masih atas nama ahli waris maka warisan 

tersebut belum sah menjadi hak milik ahli waris, suatu saat dapat di tarik oleh Negara. Maka 

Negara memberikan batasan waktu kepada warganegara asing yang mendapat warisan dari 

suami atau istri yang telah meninggal, sebagai peralihan hak tanah yang menjadi warisan  hak 

pakai menjadi ahli waris pemilik. 

C.  HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP 

HARTA WARISAN BERUPA TANAH  

Didalam proses pewarisan berhubungan erat dengan hukum waris. Hukum waris 

adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya 

seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat 

dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara 

mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. 
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Adapun tiga kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, harta warisan, dan 

ahli waris. 

 Peninggal warisan atau disingkat Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan 

meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris ialah orang yang menggantikan 

pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk 

sebagian tertentu. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang 

meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.5 Dalam Pasal 852 ayat (1) dan 

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan menyatakan bahwa ahli waris 

berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin baik 

laik-laki maupun perempuan.  

Yang perlu ditekankan disini bahwa ahli waris berkewarganegaraan asing, hal ini 

mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa orang asing yang sesudah 

berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 

satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika 

sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut 

hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 

pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.48 

Jadi, selama seseorang berkewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai  

hak milik atas tanah,   melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

                                                           
48Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 
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Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai ialah 

orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata bahwa ahli waris berewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh hak milik atas 

kebendaan yang menjadi objek warisan. Meskipun demikian, mereka yang berstatus warga 

negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Mereka tetap berhak atas bagian waris, tetapi 

tidak untuk dimiliki. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang 

sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.  

Ditinjau dari hukum nasional, pemberian harta warisan berupa tanah terhadap ahli 

waris berkewarganegraan asing bertentangan dengan hukum nasional yaitu Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat 

(3), bahwa pemberian warisan berupa tanah dilakukan kepada ahli waris 

berkewarganegaraan Indonesia. Akibat dari pemberian warisan berupa tanah terhadap ahli 

waris berkewarganegaraan asing adalah batal demi hukum. 49 

Batal demi hukum terdapat dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yaitu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau 

yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Makna dari kata tidak mempunyai kekuatan 

disebut juga batal demi hukum. Sehingga pemberian harta warisan berupa tanah terhadap 

ahli waris berkewarganegaraan asing dianggap tidak pernah ada karena dilakukan 

berdasarkan sebab yang terlarang yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 21 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Maka dari itu pemberian warisan berupa tanah terhadap ahli waris 

berkewarganegaraan asing, dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut 

                                                           
49 Busthanul Arifin,  Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional ( Jakarta : Gema Insani 

Press, 1996 ) Hal. 147-155 
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wajib melepaskan hak itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak 

dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, 

dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 

D. Analisi Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Hak Asasi Waris 

Warganegara Asing Kronologis Yang Terjadi Di Kecamatan Aek Kuo 

Bakbupaten Labuhan Batu Utara  

Adapun putusan yang akan di analisi dalam penelitian ini adalah persoalan hak 

waris bagi suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan 

warganegara asing, dimana seorang wanita yang memiliki banyak warisan tanah 

dikarenakan dia anak pertama dari dua bersaudara  dari bapak zulkifli.  perkawinan lilis 

suliawati ( warga Negara Indonesia ) dengan syafiq zamzuri ( warganegara asing ), 

Mereka menikah di Indonesia pada tahun 1995 dan menjadi warganegara Indonesia,  dan 

sejak tahun 1999 mereka pindah kewarganegaraan ke malasya. Dan pada tahun 2014 lalu, 

istri dari syafiq zamzuri yaitu lilis suliawati meninggal dunia karenakan kena penyakit 

lambung. 

Dikarenakan istrinya meninggal yang menjadi ahli waris iayal suaminya, 

sedangkan harta yang dimiliki istrinya sangat banyak di Indonesia berupa lahan 

ladang.Setelah sebulan istrinya meninggal suami akhirnya mengambil hak waris dari 

almarhum istrinya, dan hendak menjual lahan tanah ladang tersebut. Akhirnyna sudah 

sepakat dengan si pembeli untuk menjual tanah tersebut dikarenakan ia menggunakan 

kewarganegaraannya dulu pernah menjadi warganegara indonesia selama 3 tahun,dan 

setelah itu kembali lagi menjadi warganegara malasya. Dikarenakan suaminya hendak 

menjual tanah warisan dari almarhum istrinya, adek kndung dari almarhum istri syafiq 

melaporkannya dikarenakan menjual hak pakai tanah sebagai hak milik tanah. 

Dengan adanya bukti akhirnya hakim menyetujui laporan atas menggunakan 

data yang salah dikarenakan menjual hak pakai menjadi hak milik pewaris, Dalam 
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persidangan ia di tuntut dikarenakan pemalsuan data dan melanggar hukum pertanah 

yang telah diperjanjikan di awal pernikahan.  

Padahal menurut Penggugat, syafiq zamzuri adalah sebagai Warga Negara 

Asing maka tidak berhak memperoleh Hak Milik di Indonesia hal tersebut sebagimana 

diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-

undang Pokok Agraria yang berbunyi: ”Hanya Warga Negara Indonesia dapat 

mempunyai hak milik”. Sehingga pada akhirnya, menurut para Penggugat, Surat 

Keterangan Hak Mewaris bertentengan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 ayat (1) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria dan juga Surat 

Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),50 yaitu asas tentang tidak adanya kepastian hukum 

yang asas kecermatan . 

Terakhir,menurut penggugat, Bahwa alasan menyebutkan bahwa syafiq 

zamzuri berkewarganegaraan asing, ia tidak berhak memperoleh hak milik di 

Indonesia, merupakan dalil yang sangat keliru karena berdasarkan pasal 21 ayat 3 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria 

(UUPA), Pada pokoknya mengatur bahwa orang asing yang sesudah berlakunya 

Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 

1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut. namun ia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 

harus melepaskan hak itu. Pelepasan hak dapat dilakukan dengan menjual hak milik 

                                                           
50AAUPB ( Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) adalah prinsip yang digunakan sebagai 

pengguna wewenang bagi pejabat pemerintah dalam menegeluarkan keputusan atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintah.Sebagaimana telah di tuangkan secara formal pada undang-undang 30 tahun 2014 

tentang administrasi pemerintahan. 
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yang diperolehnya kepada pihak lain. Sehingga tergugat mencapai kesimpulan bahwa 

berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas.  

Dari penjelasan-penajelasan diatas maka syafiq zamzuri dapat masuk penjara 

selama 5 tahun dikarenakan pemalsuan data.Namun dikarenakan belum terjadi dan si 

penggugat memaafkan akhirnya syafiq zamzuri dilepas dan mendaftarkan diri menjadi 

warganegara Indonesia dan tinggal di Indonesia. 

a. Pertimbangan hukum Aspek Yuridis 

Aspek yuridis merupakan aspek yang paling penting, utama dan pertama yang 

harus digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, di mana hakim harus 

berpatokan pada undang-undang109 dan peraturan yang berlaku. Tidak hanya sebagai 

pelaksana undang-undang saja, melainkan hakim juga harus menilai apakah undang-

undang tersebut adil, memiliki manfaat, memberikan kepastian hukum dan 

menciptakan keadilan. Lebih lanjut, dalam metode pendekatan perundang-undangan 

wajib hukumnya bagi hakim untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan 

perundang-undangan. 51 

Berbicara tentang kasusu di atas , penulis membenarkan hakim telah memutus 

perkara berdasarkan aspek yuridis, diman ahakim telah memutuskan warisan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang seharusnya digunakan. Penegakan 

hukum harusharus terpenuhi seutuhnya.termasuk aspek keadilan dalam yuridis. Kasus 

ini berawal dari Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengeluarkan surat keterangan 

Hak Mewaris tersebut. 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya di singkat AAUPB 

adalah prinsip yang digunakan sebagai ajuan penggunaan Wewenang bagi pejabat 

                                                           
51Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), hal. 126 
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Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan (Pasal 1 Angka 17 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan). Mengutip Ridwan HR113, Pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya 

dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini 

timbul dari sejarah juga.  

AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata 

cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari 

kezaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan 

sewenangwenang. Berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 pasal 1 beserta penjelasannya 

tentang Administrasi Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas 

kepastian hukum“ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 

Kemudian menurut Dr.S.F Marbun,SH., MHum dalam bukunya yang berjudul 

peradilan Administrasi Negara Upaya Administratif di Indonesia, mengatakan bahwa 

Asas kepastian hukum ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti: 

1. Dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu 

keputusan badan/pejabat tata usaha Negara dan keputusan itu tidak di cabut 

kembali oleh badan/pejabat tata Usaha Negara, meskipun surat ini 

mengandung kekurangan, Asas ini mempertegas bahwa terhadap sesuatu 

kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha 

Negara merupakan akibat yang di tanggung oleh badan / pejabat Tata Usaha 

Negara bukan sebaliknya akibat dibebankan kepada pihak penerima 

keputusan 
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2. Suatu surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat administrasi 

Negara tidak boleh di berlakukan surut terhadap suatu keadaan atau objek 

tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebankan dan 

merugikan pihak penerima keputusan. 

Kepastian hukum adalah kepastian undang-undang atau peraturan. Segala 

bentuk macam perbuatan, cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan pada 

undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan 

hukum tertulis. Hukum ditulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang, memiliki sanksi 

yang tegas, sah dengan sendirinya yang ditandai dengan diumumkannya dilembaga 

negara. Berdasarkan asas kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintahan tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam 

proses peradilan.52 

Di samping itu, aparat pemerintah diharuskan pula mengikuti beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana 

dikutip Ridwan HR : 

1. Efektifitas, kegiatan yang telah di tetapkan 

2. Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai 

menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat 

setempat atau lingkungan yang bersangkutan.  

3.  Yuridiktas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat 

administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.  

4.  Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan 

administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang 

                                                           
52Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, ( Jakarta : 

rajawali pers, 2004 ) hal. 118 
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(tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan 

darurat”, kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian, jika kemudian tidak 

terbukti; maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan.  

5.  Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; 

moral dan etik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; perbuatan 

tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak 

pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan.  

 

b. Aspek filosofi  

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim harus berorientasi pada kebenaran 

dan keadilan. Jaap Hage berpendapat bahwa pada dasarnya suatu hukum atau keputusan 

harus mencerminkan dua hal, yaitu HStandar atau Happines Standar yang dapat 

diartikan sebagai hukum itu harus memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk hidup 

dalam jangka waktu yang panjang atau dalam bahasa penulis biasa disebut dengan 

maqasid syariah dan yang kedua hukum atau suatu putusan itu harus menyediakan 

kepastian hukum. 

Secara teoritis, Happines standar oleh Jaap Hage adalah tujuan hukum secara 

umum (khususnya putusan hakim) untuk terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan. 

Happines standar salah satunya dapat diperoleh dengan aliran hukum yang menjadi 

pedoman dalam melihat tujuan hukum yang harus diperoleh. Aliran Utilitarian 

mengharapkan sebuah kemanfaatan, sedang aliran leglistik bertujuan untuk 

mewujudkan kepastian hukum, sementara aliran Islam mendambakan terwujudnya 

keadilan untuk keseimbangan dunia dan akhirat. 53 

                                                           
53 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Ed. 1, Cet. Ke-2,, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), Hal.223 
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Ketika berbicara tentang tujuan hukum, maka alangkah baiknya jika kita 

merujuk teori Gustav Radbruch, seorang filosofi hukum dan legal scholar dari Jerman 

yang sangat terkemuka dan mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yaitu 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya 

tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak,suatu hal yang sudah tentu.54 

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan 

dengan cara yang baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 

berlaku. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Idealnya hukum itu harus dapat mengakomodasikan ketiga tujuan itu. Akan tetapi 

dalam realitasnya ketiga tujuan itu sulit dicapai karena di antara ketiga tujuan hukum 

itu terdapat ketegangan. Antara keadilan dengan kepastian hukum terdapat ketegangan, 

dalam arti jika keadilan diutamakan maka kepastian hukum harus dikorbankan. 

Sebaliknya jika kepastian hukum yang diutamakan maka keadilan akan 

dikorbankan. Bahkan yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Baik 

keadilan maupun kepastian hukum merupakan sifat hakiki dari hukum, agar hukum 

memiliki daya ikat, ia harus adil dan sekaligus harus pasti. Hanya hukum yang adil dan 

dilaksanakan secara pasti secara factual hukum. 

 Hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang bersih 

melainkan bukan hukum sama sekali.Keadilan dan kepastian hukum biasa selalu 

dipertentangkan.Mengutamakan keadilan berarti mengorbankan kepastian hukum dan 

begitu juga sebaliknya mengutamakan kepastian hukum berarti mengorbankan 

keadilan. Menurut Purbacaraka ialah mengemukakan bahwa keliru mempertentangkan 

antara keadilan dengan kepastian hukum. Keadilan adalah hal yang hendak dicapai oleh 

hukum. 

                                                           
54Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989) Hal. 72 
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 Dengan perkataan lain, keadilan merupakan tujuan hukum. Sedangkan 

kepastian hukum merupakan tugas dari kaidah hukum di samping kesebandingan 

hukum. Dengan perkataan lain, tugas kaidah hukum itu adalah dwitunggal yaitu di 

samping melaksanakan kepastian hukum juga melaksanakan kesebandingan hukum. 

Jika kedua tugas itu dapat dilaksanakan dalam keadaan yang serasi maka tercapai apa 

yang dinamakan keadilan. Keadilan merupakan nilai pencakup yang bermakna 

integrasi. Keadilan mencakup nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum. 

Kepastian hukum bukan tempatnya dibandingkan dengan keadilan, melainkan ia lebih 

tepat dipertentangkan dengan kesebandingan hukum. 

pasangan nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum masih terdapat 

pasangan-pasangan nilai yang berperan di dalam hukum. Pasangan nilai tersebut 

berkaitan dan berhubungan erat satu sama lainnya sehingga membentuk sistem jalinan 

nilai. Sistem jalinan nilai di dalam hukum akan nampak sebagai pasangan-pasangan 

tertentu, yang masing-masing pasangan terdiri atas nilai-nilai yang saling bertegangan 

dalam hal ini ialah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan 

tertentu, nilai yang satu pada hakikatnya bersifat mendesak nilai yang lain, namun 

kedua nilai itu tidak boleh saling menghilangkan.55 

 Hakim dalam memutuskan perkara tersebut harus mendasarkan kepada nilai-

nilai keadilan dan kepastian hukum. Sehingga tujuan hukum dan para pencari keadilan 

mendapatkan hal yang semestinya dan sepantasnya.Aspek kepastian hukum dalam 

perkara ini sudah mendapatkan, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

Aspek keadilan ada beberapa sisi yang harus dipenuhi agar para pihak mendapatkan 

keadilan yang utuh.  

                                                           
55Syukri Albani,Rahmad Hidyata,  Filsafat Hukum Islam Maqasihid Syariah, ( Jakarta : Kencana, 2020 

) Hal. 24 
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Maka dengan demikian, penulis berpendapat Hakim harus mempertimbangkan 

kembali mengenai keadilan yang ada dalam kasus ini. Pertimbangan hakim dalam 

peradilan yang adil dan tidak memandang serta harus berdasarkan pada asas 

kemanfaatan atau Happines standar yang dikatakan oleh Jaap Hage adalah tujuan 

hukum secara umum (khususnya putusan hakim) untuk terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan. 

 

E. Pendapat Hukum Yang Relevan Dalam Mewarisi Warganegara Asing Menurut 

Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria 

Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris 

yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).  hukum seringkali memandangnya 

sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. 

Sistem hukum seiring perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam 

(pluralitas).Dimana warganegara memiliki hak dalam aturan –aturan hukum yangberlaku 

dinegaranya masing-masing.Berdasarkan dari skripsi penulis, pendapat-pendapat yang telah di 

tela’ah dan telah di teliti langsung di kecamatan aek kuo kabupaten labuhan batu utara bahwa 

hukum mewarisi ini wajib hukumnya dikeluarkan bagi siap yang berhak mendapat warisan.56 

Begitu pula dengan warganegara asing jika ia telah menjadi ahli waris maka wajib 

baginya memperoleh warisan tersebut. Walaupun si pewaris tidak berada di Negara asli 

Indonesia. Karena mewarisi dalam hukum islam tidak ada batasan baginya, siapapun berhak 

mendapat warisan, baik aki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang tua bahkan orang yang 

lahir tidak sempurna (cacat) juka berhak mendapat warisan, asal yang mendapat warisan itu 

termasuk ahli waris yang telah ditetapkan. Vaik secara perkawinan maupun sedarah. 

                                                           
56 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, ( Jakarta : PT. 

Intermasa, 1997 )  Hal.1 
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Dari undang-undang yang telah diteliti penulis berpendapat bahwa pendapat hukum 

yang revelan ialah sama aja , baik hukum islam maupun hukum fositif sama-sama sejalan dan 

mempunyaimanfaat sendirinya. Karena dalam undang-undang hukum waris juga 

membolehkan bahkan mewajibkan warganegara asing mendapatkan warisan, asal mereka 

termasuk kedalam ahli waris. Dalam pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi “ yang berhak 

menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah” , dan dalam pasal 171 kompilasi hukum islam 

menyatakan “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

kepemilikan harta peninggagalan (tirkah) pewaris “.57 

Begitu pula dalam undang-undang pokok agraria ,  bahwa semua orang bisa menjadi 

ahli waris apabila adanya sebab ia mewarisi, namun dalam hal ini warisan yang berupa 

pertanahan, hak guna bangunan. Karena dalam peraturan pemerintahan kenegaraan melarang 

orang asing untuk menjadi hak milik tanah, Kecuali ia telah berpindah Negara menjadi 

waraganegara asli Indonesia.  

Jadi dalam hal ini undang-undang pokok agrari yang tertulis di dalam undang-undang 

pokok agrarian nomor 5 tahun 1960 pasal 21, menyatakan bahwa :“ hanya warganegara 

Indonesia yang berhak menjadi hak milik , selama perkawinannya belum melepaskan status 

kewarganegaraannya”. 58 

Jadi permasalah yang penulis terapkan disebabkannya perihal hak pakai dengan 

menjadi hak milik bangunan maupun petanahan. Karena dalam undang-undang amwaris 

warisan itu termasuk hak milik pewaris , sedangkan dalam pokok agraria warganegara asing 

tidak dapat menjadi hak milik bangunan. Jadi bagaimanakah pemecahan permasalah ini, dari 

dua sudut pandang hukum undang-undang, sebenanrnya memilki persyaratan agar bisa 

menjadi pewaris, dapat menjadi hak pakai atau menjadi hak milik seseorang. 

                                                           
57Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Ed. 1, Cet. Ke-2,, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), Hal.223 

58Lihat Undang-undang pokok agrarian nomor 5 tahun 1960 
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Undang-undang pokok agrarian juga mempunyai peraturan sebagaimana ia agar 

menjadi hak milik bangunan bagi warganegara asing. Disaat pewaris meninggal , seorang ahli 

waris memiliki waktu satu tahun untuk mendaftarkan menjadi seorang warganegara Indonesia, 

karena disetiap wilayah memiliki peraturan wilayah yang berbeda-beda . sehingga ia dapat 

menjadi hak pakai dalam hal warisan pertanahan.  

Jadi mana saja hukum yang lebih relevan yang penulis teliti itu saling berkaitan, baik 

undang-undang mawaris maupun undang-undang pokok agrarian, saling memiliki aturan-

aturan yang adil. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sebagaimana kita ketahui bersama, warisan sudah mulai terbuka, dan ketika 

pewaris meninggal dunia, masing-masing ahli waris dapat membagi harta warisan. Warisan 

dibagi menjadi dua bagian: aset dan kewajiban. Aset adalah benda berwujud atau tidak 

berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak,barang Bahan habis pakai atau tidak habis 

pakai dan barang masih tersisa. 

Menurut Pasal 852 Ayat 1 dan 2 KUH Perdata, ahli waris, tanpa memandang jenis 

kelamin, berhak atas warisan yang sama. aturan distribusi properti pustaka antara ahli 

waris, merupakan ungkapan pengakuan atas hak milik seseorang, baik harta benda maupun 

benda tak bergerak.59 

Perlu ditegaskan di sini bahwa ahli waris adalah orang asing, ini ditunjukkan 

dalam ketentuan Seni dalam pasal 21 . hak milik yang berkaitan dengan penggabungan 

harta karena warisan atau perkawinan tanpa wasiat, hak ini harus diserahkan dalam 

waktu 1 tahun dari perolehan atau hilangnya wasiat tanah . 

Jika tanah tidak memiliki pemilik maka tidak lagi tunduk pada hukum 

penguasaan. Selama seseorang adalah warga negara asing, dia tidak bisa memiliki tanah 

berdaulat, tetapi dia bisa memilik tanah yang bisa digunakan. Hal ini sesuai dengan 

pasal 42(b) No. 5 Undang-Undang tahun 1960. Pokok-pokok Agraria yang mengeklaim 

orang asing tinggal di indonesia adalah yang mungkin memiliki hasil. 

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 837 KUHPerdata Ahli waris asing tidak 

dapat memperoleh kepemilikan benda-benda menjadi benda waris.  Namun, orang 

asing masih bisa mewarisi. Anak-anak masih memenuhi syarat warisan, tapi tidak 

                                                           
59Afandi, Ali,Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang 

Hukum Perdata (BW), ( Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984 ) Hal.16 
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memiliki. Ia berhak mengambil jumlah atau harga dari nilai  harga yang sama untuk 

barang-barang yang diwarisinya. 

Anak-anak warganegara asing tidak dapat mewarisi tanah  Singapura selama 

satu tahun setelah mereka menjadi pemilik sah tanah tersebut. Apabila setelahnya Tidak 

ada hak milik yang hilang selama periode ini, batal demi hukum dan tanah menjadi 

milik Negara. Namun, untuk beban tetap ada. hak pewaris yang berkewarganegaraan 

asing atas Warisan berupa tanah milik berkewarganegaraan asing dapat memperoleh 

bagian. Namun, mereka tidak bisa memiliki tanah milik properti, tetapi  tanah  milik 

kita. Ia berhak ambil jumlah atau harga yang sama untuk barang-barang siapa yang 

menjadi bagian warisannya. 

Oleh karena itu, meskipun ahli warisnya adalah orang asing (WNA), ahli waris 

juga berhak mewarisi dari ahli waris Warga Negara Indonesia (WNI).Karenanya, ahli 

waris yang berstatus warganegara asing (WNA) tetap berhak mendapat warisan pewaris 

waranegara Indonesia (WNI). 

 

B. SARAN  

1. Penulis dan mahasiswa, agar penelitian tentang hak waris anak asing kepada ahli waris 

Indonesia dapat dilakukan dan dikembangkan nantinya. 

2. Terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara 

Indonesia dengan orang asing khususnya perempuan (istri) warga negara Indonesia 

dapat dijamin hak warisnya, karena hal ini merupakan bagian dari perlindungan 

terhadap hak asasi anak serta ibu dan ayahnya (Orangtua ) Jelaslah bahwa hak waris 

merupakan bagian dari hak anak. Anak adalah keturunan dari orang tua. 

3. Akar Balai Harta Peninggalan, Kementerian PPPA, KEMENKUMHAM bekerja sama 

merumuskan aturan untuk perkawinan campuran atau perkawinan antar bangsa yang 

berbeda dan implikasinya bagi warga Negara. 
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