
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Manusia sebagai mahluk sosial memiliki keterbatasan, di mana manusia 

tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia 

selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. 

Tujuan hidup bersama antar manusia antara lain ialah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan mencapai suatu kebahagiaan jasmani maupun rohani.  

       Manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat sangat membutuhkan atau 

bergantung dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan individu dengan 

individu lainnya, individu dengan golongan masyarakat, maupun golongan 

masyarakat dengan golongan masyarakat lainnya. Kehidupan yang saling 

bergantungan ini, maka kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani manusia 

akan terpenuhi. 

       Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya 

saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.
1) 

Perkawinan merupakan 

salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh 

keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga.  

                                                             
1) 

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Sumur 

Bandung, 1984) hal.7.
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      Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan 

(selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), suatu perkawinan merupakan 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya perkawinan akan mengikat hubungan 

antara pribadi suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan 

bahagia. Dalam budaya Asia, perkawinan akan mengikat hubungan antara 

keluarga kedua belah pihak. 

       Di zaman globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat. 

Kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara terbuka atau 

melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Adanya hubungan 

internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah 

satunya adalah perkawinan, yang lebih dikenal dengan perkawinan campuran. 

     Peraturan perkawinan campuran atau dalam Bahasa aslinya Regeling op de 

Gemengde Huwelijken (GHR) adalah produk hukum Kolonial, yang setelah 

kemerdekaan masih langsung berlaku bagi bangsa Indonesia berdasarkan 

Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Peraturan ini 

dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang 

yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli 

dengan orang Tiong hoa atau orang Eropa, orang Tiong hoa dengan orang 

Eropa, antara orang-orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan 

asalnya peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat 
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dalam Staatsblad 1896 Nomor 158, dan telah mengalami beberapa perubahan 

atau penambahan.
2)

  

     Menurut peraturan ini yang dinamakan perkawinan campuran ialah 

perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang 

berlainan. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh 

perbedaan kewarganegaraannya, perbedaan agamanya atau perbedaan asalnya 

(keturunan). Hukum yang berlainan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh 

perbedaan kewarganegaraannya misalnya perkawinan antara orang Indonesia 

Kristen dengan orang Eropa Kristen, perbedaan agamanya misalnya 

perkawinan antara orang Indonesia Kristen dengan orang Indonesia Islam, 

atau perbedaan asalnya (keturunan) misalnya perkawinan antara orang 

Indonesia asli Islam dengan orang Indonesia keturunan (Tiong Hoa) Islam. 

Demikian uraian mengenai hukum-hukum perkawinan di Indonesia sebelum 

tahun 1975.
3) 

       Menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perikatan-

perikatan di mana salah seorang dari mereka yang akan kawin kebangsaan 

Indonesia, sedangkan yang lain tidak. Suatu perkawinan yang dilangsungkan 

secara sah di luar negeri, akan tetapi tidak menurut hukum yang berkaitan 

dengan agama dan kepercayaan orang-orang yang bersangkutan.
4)

 

       Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang disebut dengan perkawinan 

campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

                                                             
2)

 Hasbullah Bakri, Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1970), hal.30. 
3) 

Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 

2013), hal.79. 
4) 

J.Prins, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1982), 

hal.80.
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hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 

pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

       Jadi perkawinan campuran menurut UU Perkawinan  itu, konkritnya 

adalah sebagai berikut:
5)

 

1) Seorang pria warganegara Indonesia kawin dengan seorang wanita 

warga negara asing, atau 

2) Seorang wanita warganegara Indonesia kawin dengan seorang pria 

warga negara asing  

       Pada praktek perkawinan campuran ini yang terjadi, ternyata masih 

banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, dengan berbagai 

alasan dan permasalahan, tentu saja hal tersebut berakibat pada status hukum 

dan juga perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran. 

Sah atau tidaknya perkawinan campuran berakibat pula pada status hukum 

anaknya, terutama bila terjadi perceraian dan pengaturan mengenai 

pemeliharaan anak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan.
6) 

       Di dalam Pasal 60 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan 

campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat 

perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk 

membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak 

ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka 

yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang 

                                                             
5) 

K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 

hal.46.
 

6) 
Fathia Nadia Tanjung, “Kedudukan anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan”, http://library.usu.ac.id/download/fh/07004506.pdf, 12 Oktober 2018, hal.1. 

http://library.usu.ac.id/download/fh/07004506.pdf
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mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah 

dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat 

keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan 

memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan 

banding lagi tentang soal penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan 

atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, 

maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan 

atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika 

perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah 

keterangan itu diberikan.
7)

 

       Bila perkawinan campuran ini terjadi di Indonesia maka ada syarat-syarat 

yang lebih dititikberatkan kepada orangnya diatur di dalam UU Perkawinan 

yang terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 12.
8) 

Salah satu konsekuensi yang 

dihasilkan dari perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam UU 

Perkawinan di atas ialah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan 

campuran, pengaturan status anak tersebut dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU 

Kewarganegaraan).  

       Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh 

pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Jalur perkenalan yang membawa 

pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan 

melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, 

                                                             
7) 

Irma Devita, “Ayo Tahu Lebih Jauh Tentang Perkawinan Campuran”, 
http://irmadevita.com/2012/ayo-tahu-lebih-jauh-tentang-perkawinan-campuran/, 16 September 

2018.
 

8 ) 
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.40.

 

http://irmadevita.com/2012/ayo-tahu-lebih-jauh-tentang-perkawinan-campuran/
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bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga 

terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. 

Banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya 

perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara 

dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. 

       Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan, yakni Undang-

Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan Lama) menjadi UU 

Kewarganegaraan, membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga 

Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang melakukan perkawinan 

dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA). Adanya perubahan 

ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus segera 

berkoordinasi ke Indonesia. Dalam waktu setahun setelah kembali ke 

Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri demikian, harus 

dicatat di kantor pencatatan di tempat kediaman suami atau istri itu.
9) 

       Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini membuat 

banyaknya WNI memiliki dwi-kewarganegaraan, dan tidak tertutup 

kemungkinan akan banyak terjadi kejahatan dan melarikan diri ke negara 

pasangannya. Selain itu, proses keimigrasian akan mengalami hambatan-

hambatan yang akan menyebabkan ketidakefektifan pihak imigrasi untuk 

melakukan tugasnya.
10) 

                                                             
9) 

Ibid. hal.40.
 

10)
 Leonora Bakarbessy, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran 

Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional”, 

http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1.pdf, 16 Oktober 2018, hal.4.
 

http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1.pdf
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       UU Kewarganegaraan yang baru ini, sangat ketat mengatur masalah 

kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang, yang 

akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan 

sebelum UU Kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi 

WNA. Mereka memilih karena negara pasangannya lebih melindungi dan 

memberikan jaminan hidup bagi keluarganya. 

       Berkaitan dengan status hukum daan kedudukan hukum anak dari hasil 

perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU Kewarganegaraan 

menimbulkan konsekuensi-konsekunesi yang berbeda dengan undang-undang 

yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu 

perkawinan campuran. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di 

mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan: 

Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang 

mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum 

ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut 

memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia 

bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang 

bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap 

anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan 

Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.
 

 

       Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, UU 

Kewarganegaraan Lama tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis 
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sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan 

Republik Indonesia.
 

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih 

mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah 

Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin 

pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang 

memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. 

       Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang 

tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah 

tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali 

kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami 

perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan 

hak warga negara. 

      Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya 

persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta 

adanya kesetaraan dan keadilan gender. 

       Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-

undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 Ayat (3) 

UUD 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan 

penduduk diatur dengan undang-undang. 

       Maka telah ditetapkannya UU Kewarganegaraan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para 

WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam UU Kewarganegaraan ini, 
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tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi 

wanita WNA yang menikah dengan pria WNI, tetapi apabila wanita WNA 

tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi 

sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga wanita WNI yang menikah 

dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan 

Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suami menjadi WNA, 

maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai 

peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 7 - 8 UU 

Kewarganegaraan Lama, dan Pasal 26 UU Kewarganegaraan baru. Hal yang 

demikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga 

suatu perkawinan campuran.
11) 

       Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri 

dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil 

perkawinan campuran. Menurut UU Kewarganegaraan Lama, 

kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti 

kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan 

campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis 

menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak 

yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI. 

       Berdasarkan yurisprudensi dalam Hukum Perdata Internasional baik di 

Belanda maupun di Indonesia, hukum yang berlaku mengenai warisan adalah 

hukum nasional dari pewaris. Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak 

atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan. 

                                                             
11) 

Leonora Bakarbessy, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran 

dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional”, 

http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1.pdf, 6 Oktober 2018, hal.2.
 

http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/1.pdf
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       Para ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada 

bagian sebagai ahli waris, disamping anak-anak yang di dalam Hukum 

Kewarisan merupakan golongan yang utama baik itu di dalam Hukum Adat, 

Hukum Islam maupun dalam Burgerlijk Wetboek. Di samping anak-anak 

sebagai ahli waris, juga masih ada para ahli waris lainnya yang menurut 

hukum mempunyai hak itu.
12)

  

       Terkait kewarganegaraan ganda anak dari hasil perkawinan campuran, 

bila salah satu orang tuanya yaitu ibunya WNI atau ayahnya WNI meninggal 

dunia, tentunya anak-anaknya adalah ahli waris ibu atau ayahnya yang adalah 

WNI. Dalam Hukum Perdata yang lebih dikenal dengan BW (Burgerlijk 

Wetboek) kedudukan anak di dalam mewaris mendapat prioritas utama, 

artinya bahwa kedudukan yang lainnya tidak mewaris apabila ada anak. 

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam Burgerlijk Wetboek 

mengenal 4 (empat) golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta 

warisan, dengan pengertian apabila ada golongan ke-1 maka golongan-

golongan yang lain tidak berhak, apabila golongan ke-1, tidak ada, maka 

golongan ke-2 sajalah yang berhak.
13)

 Anak disini termasuk pula dalam garis 

lurus ke bawah dan seterusnya atau yang oleh Prof. Subekti disebutkan yang 

dimaksukan anak-anak beserta turunannya dalam garis lenceng ke bawah, 

dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta dengan tidak 

membedakan urutan kelahiran.
14)

  

                                                             
12)

 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum 

Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal.74. 
13) 

Ibid., hal.81. 
14)

 Ibid., hal.82.
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       Dalam Hukum Islam di samping anak-anak yang merupakan ahli waris 

yang utama, masih ada ahli wairs lain yang menurut saya di dalam Hukum 

Islam berlaku secara demokratis yang artinya hak mewaris ini merata untuk 

kerabat si mati, dengan ketentuan-ketentuan yang ketat yang artinya bahwa 

bagian-bagian si ahli itu ditentukan pula dari keutamaan ahli waris serta 

jumlah keutamaan itu yang menentukan berapa banyak yang ia harus terima 

dari si mati.
15) 

Dalam lingkungan Hukum Islam ada perbedaan prinsipiil 

antara anak lelaki dan anak perempuan. Sekedar selaku lanjutan dari keadaan 

pada waktu sediakala di tanah Arab dengan sangat kuat sifat kebapakan 

dalam kekeluargaanya, maka dalam Hukum Islam pada hakekatnya hanya 

anak-anak lelaki dianggap sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan 

si wafat.
16) 

       Lingkungan Hukum adat tiada persamaan berhubungan dengan berlainan 

sifat kekeluargaan di berbagai daerah. Di Minangkabau dengan sifat keibuan 

dari kekeluargaannya, apabila yang wafat itu seorang laki-laki, maka anak-

anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, oleh karena 

anak-anak itu merupaka sebagian dari keluarga ibunya, sedang ayahnya tidak, 

melainkan tetap merupakan sebagaian dari kekeluargaannya sendiri, maka 

harta pencarian dari seorang lelaki yang meninggal dunia diwaris oleh 

saudara-saudaranya sekandung. Di lampung dan di batak dengan sifat 

kebapakan dari kekeluargaannya, seorang perempuan yang sudah kawin 

secara jujuran dan oleh karena itu masuk keluarga suaminya dan dilepaskan 

                                                             
15)

 Ibid., hal.76. 
16)

 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 

1983), hal.35. 
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dari keluarganya sendiri, tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya, yang 

meninggal dunia. Kini pun ada praktek penghibahan sebelum wafat.
17) 

       Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat di bedakan menjadi 

dua macam, yaitu karena:
18) 

1) Ditentukan oleh Undang-Undang 

Ahli waris karena Undang-Undang adalah orang yang menerima warisan, 

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Ahli waris karena UU ini di atur di dalam Pasal 832 KUH 

Perdata dan Pasal 174 Inpres Nomor 1 tahun 1991Tentang Kompilasi 

Hukum Islam. Di dalam Pasal 832 KUH Perdata ditentukan orang-orang 

yang berhak menjadi ahli waris. Orang-orang yang berhak menjadi ahli 

waris menurut Undang-Undang adalah: 

a) Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin 

b) Suami atau Istri yang hidup terlama 

2) Wasiat (Testamen) 

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan 

karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya 

dalam surat wasiat. Surat wasiat (Testamen) adalah suatu akta yang 

memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi 

setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 

KUHPerdata) 

       Di Indonesia, seseorang yang berstatus WNA dibatasi untuk memperoleh 

hak-hak tertentu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

                                                             
17)

 Ibid., hal.34. 
18)

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 

hal.140. 
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No. 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disebut UUPA), dalam Pasal 21 ayat 2 

dikatakan orang asing tidak dapat mempunyai hak milik, pada ayat 3 juga 

melarang seorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda mempunyai hak 

milik. Bila undang-undang di Indonesia membatasi hak-hak seseorang yang 

mempunyai kewarganegaraan ganda, dan pada sisi lain UU Kewarganegaraan 

Baru mengakui keberadaan seorang anak dengan status kewarganegaraan 

ganda maka timbul pertanyaan, bagaimana seorang anak dapat merealisasi 

haknya untuk mewaris, jika salah satu dari orangtua yang 

berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia.
19)

 

       Perbedaan kewarganegaraan antara anak WNA dengan ibunya WNI 

menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan 

campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. 

Terdapat banyak kasus yang muncul, di mana UU Kewarganegaraan Lama 

tidak dapat melindungi anak-anak yang lahir dari seorang ibu WNI suatu 

perkawinan campuran, teristimewa saat putusnya perkawinan dan anaknya 

yang WNA harus berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta bertempat 

tinggal di dalam Negara Indonesia yang sekaligus juga merupakan negara 

ibunya sendiri.
20) 

Pengaturan status dan kedudukan hukum anak dari hasil 

perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam UU Kewarganegaraan 

memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan 

ibunya, karena memberikan dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari 

hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Disisi lainnya ada 

                                                             
19)

 Leonora Bakarbessy, Loc.cit., hal.3. 
20)

 Ibid., hal.2.
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kemungkinan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap anak 

yang di lahirkan dari perkawinan campuran yang perlu di teliti lebih lanjut. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam, tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara 

kepada anak hasil dari perkawinan campuran yang tidak tercatat, dalam hal 

ini Penulis memberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil 

Perkawinan Campuran Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan juncto Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”  

B. Permasalahan 

       Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1) Bagaimana akibat hukum anak hasil perkawinan campuran yang tidak 

tercatat? 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak hasil dari 

perkawinan campuran yang tidak tercatat? 

C. Tujuan Penelitian 

              Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum anak 

yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat menurut 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan negara kepada anak hasil dari perkawinan campuran 

yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 

D. Kegunaan Penelitian 

1) Secara Teoretis 
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       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan secara khusus di bidang 

hukum kewarganegaraan.  

2) Secara Praktis 

a) Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan 

masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda 

kewarganegaraan yang dilangsungkan di luar negeri; 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah lembaga legislatif dalam rangka penyempurnaan UU 

Kewarganegaraan.  

E. Sistematika Penulisan 

       Maksud dan tujuan dari sistematika skripsi ini adalah untuk memberikan 

gambaran keseluruhan materi skripsi dengan pembahasannya. Pembahasan 

atas materi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, Perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian perkawinan 

sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan, syarata 

perkawinan, asas perkawinan hak dan kewajiban dalm hukum 

keluarga, hak dak kewajiban orang tua dengan anak, pengertian 
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tentang kewarganegaraan, syarat dan tata cara memperoleh 

kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, asas 

kewarganegaraan, pengertian hukum waris beserta asas asas dan 

syarat umum pewarisa. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hokum ini penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau 

prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau 

dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi 

berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang 

dipilih dalam tesis ini. 

BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini Penulis menganalisis mengenai bentuk 

perlindungan hukum yang di berikan negara kepada anak hasil 

dari perkawinan campuran yang tidak tercatat menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974  dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 

akibat hukum anak hasil perkawinan campur yang tidak tercatat.  

BAB V : PENUTUP 
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Pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan atas jawaban 

terhadap permasalahan berdasarkan hasil analisis permasalahan, 

serta memberikan saran yang dapat digunakan guna mengatasi 

permasalahan dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




