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MOTTO

“Mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui pengaturan
Warga Negara dan Penduduk secara benar dan hakiki sebagai warga Negara”

Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
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ABSTRAK

Sahari, Yoga,2018. Analisis Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Campuran di
Indonesia,Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani,
M.H.

Kata Kunci:Undang-Undang Adminduk No. 24 Tahun 2013, Perkawinan
Campuran, Status kewarganegaraan.

Dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia telah di atur
secara jelas tentang perkawinan kususnya dalam perkawinan campuran beda
kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri tidak perbolehkan seseorang memiliki
status dua kewarganegaraan yang berbeda. Untuk menentukan seseorang menjadi
warga Negara Indonesia di kenal dengan dua asas yaitu asas Ius Soli asas Ius
Sanguinis dan unsur Naturalisasi.

Problem dalam perkawinan ini ialah jika seseorang tidak dapat memenuhi
persyaratan atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan campuran dan untuk
memperoleh hak kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 maka kita kenal dengan
istilah Apatride orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan Bipatride orang
yang mempunyai dua kewarganegaraan tentu itu menimbulkan dampak bagi
seseorang yang tinggal di Indonesia akan kehilangan hak-hak nya sebagai warga
Negara sebagai bentuk sanksi administratip terhadap itu.

Kemudian juga terdapat alasan-alasan atau motif tertentu seseorang dalam
melangsungkan perkawinan campuran beda warga Negara. Rumusan masalah dari
penelitian ini yang pertama Bagaimana tinjauan yuridis Undang-undang No. 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan campuran
beda kewarganegaraan di Indonesia ?kedua Bagaiaman sanksi administratip
terhadap pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia
?ketigaApa motif dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang terjadi
di Indonesia ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research).
menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan
paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Metode penelitian
kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkaitkan data mengenai tinjaun yuridis Undang-undang No.24 Tahun 2013
tentang administrasi kependudukan terhadap perkawinan campuran beda Negara
yang di analisis dengan mengunkan teori hukum positive tentang
kewarganegaraan sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

Dari hasil analisis peneliti dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan
bahwa Tinjauan yuridis Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24
Tahun 2013 terhadap perkawinan campuran beda kewarganegaraan menyatakan
Terdapat hubungan erat antara hukum kewarganegaraan dengan administrasi
kependudukan.



8

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang berkat hidayah-Nya dan inayah-Nya

skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa

tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Rasul pembawa kebenaran yang

senantiasa menjadi teladan bagi umat muslim sepanjang sejarah dalam

menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa

menyelimuti keluarga, sahabat Nabi, dan seluruh umat Islam, Amin. Penulis

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya

bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusun hingga selesai,

khususnya:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo.

2. Dr. H. Moh.Munir, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas SyariahIAIN Ponorogo.

3. Dr. Miftahul Huda, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN

Ponorogo.

4. Dewi Iriani, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan

bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga penyusunan laporan penelitian

ini dapat diselesaikan.

5. Segenap civitas akademika IAIN Ponorogo.

6. Berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu yang

telah memberikan bantuan dalam penulisan laporan ini.



9

Atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis

hanya bisa mendoakan semoga amal Bapak dan Ibu semua mendapatkan hadiah

surga terindah di akhirat kelak. Sebagai laporan hasil penelitian, Penulis sudah

berusaha untuk menyajikan dan menyusunnya semaksimal mungkin. Akan tetapi,

Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka, kritik dan saran konstruktif

selalu diharapkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dengan selalu memohon

ridha dan petunjuk-Nya, serta istiqomah untuk selalu berusaha menggapai

kesempurnaan, laporan ini kami haturkan. Semoga ia bisa memberi warna dalam

pengembangan khazanah keilmuan, aamiin.

Ponorogo, 22 November 2018
Penulis,

Yoga Sahari
NIM. 210114040



10

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

No Arab Ind. No. Arab Ind.
1. {d ض .15  ꞈ ء

2. b ب 16. t ط

3. t ت 17. {z ظ

4. th ث 18. ‘ ع

5. j ج 19. gh غ

6. {h ح 20. f ف

7. kh خ 21. q ق

8. d د 22. k ك

9. dh ذ 23. l ل

10. r ر 24. m م

11. z ز 25. n ن 

12. s س 26. h ه

13. sh ش 27. w و

14 {s ص 28. y ي

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan

horizontal di atas huruf a>, i>, dan u>.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua

huruf “ay” dan “aw”.

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>‘ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>nˇinda Alla>h al-
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Isla>mbukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. ....

Fahuwa wa>jib bukan Fahuwa wa>jibu dan bukan pula Fahuwa wa>jibun

6. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ahdan berkedudukan sebagai sifat

(na’at) dan id}a>fahditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan

mud}a>fditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

a. Na’at dan Mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-

mis}riyah.

b. Mud}a>f : mat}ba’ah al-‘a>mmah.

7. Kata yang berakhir dengan ya’mushaddadah (ya’bertashdid)

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ahmaka

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’bertashdid berada ditengah kata

ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

a. al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>.

b. Ibn Taymi>yah, Al-Jaqzi>yah.

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

AS hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan

terjemahan dari citizenship adalah anggota dari komunitas yang membentuk

Negara itu sendiri. Istilah ini menurutunya lebih baik ketimbang istilah kawula

Negara, karena kawula Negara betul-betul berarti objek yang dalam bahasa

Inggris (object) berarti orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.

Secara singkat, Koerniatmanto S. Mendefinisikan warga Negara dengan

angota Negara. Sebagai anggota Negara, seorang warga Negara mempunyai

kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan

kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.1

Dalam konteks Indonesia, istilah warga Negara (sesuai dengan UUD

1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang

disahkan undang-undang sebagai warga Negara. Dalam penjelasan UUD 1945

pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang asli

belanda, asli china, asli Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara

Republik Indonesia dapat menjadi warga Negara.2

Perkawinan campuran telah disinggung dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun

1974 tentang Perkawinan (UUP), yang dimaksud dengan perkawinan

1 Abdul Bari Azed, Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan, Jakarta : Ind-Hill.Co.,
1996

2 lihat UUD 1945 Pasal

1
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campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal berikutnya menyatakan orang-orang yang melakukan perkawinan

campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya dan dapat

pula kehilangan kewarganegaraannya. Berikut ini adalah contoh kasus dan

permasalahan perkawinan campuranyang ada di Indonesia :

Pertama kasus artis Maury Issak, yang menikah dengan laki-laki warga

negara Swedia, prosedur birokrasi memerlukan spesimen tanda tangan kepala

KUA di Kemenlu dan Kemenkumham. Maka dari itu pasangan tersebut tidak

jadi menikah resmi di Indonesia, keduanya menikah di Demark. Kemudian

masalah timbul lagi dengan adanya pengurusan Kitap. Kitap adalah warga

negara asing yang sudah dua tahun menikah dengan orang Indonesia.

Kedua kasus yang dikenakan sanksi karena mempunyai

kewarganegaraan ganda disebabkan ayahnya berkewarganegara Perancis

ibunya warga negara indonesia sedangkan di sebagai anak belum sempat

mengurus atau pidah menjadi WNI dan masih ikut WNA dari ayhanya.

kewarganegaarayang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel, paskibraka asal

Jawa Barat yang sempat tidak dikukuhkan Pada kasus Gloria, ia dianggap

kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor Perancis dan mengikuti

kewarganegaraan ayahnya.Selanjutnya orangtua Gloria, Ira Hartini Natapradja

Hamel, menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 41 UU

Kewarganegaraan yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan

http://www.antaranews.com/berita/579227/alasan-gloria-natapraja-diizinkan-bertugas-lagi-di-paskibraka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara/
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bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang

kewarganegaraan. Pasal 5 ayat 1 menyebut anak Warga Negara Indonesia yang

lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau

belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing

tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Ketiga, kasus yang terjadi pada pesepak bola Cristian Gonzalez menjadi

Warga Negara Indonesa (WNI) akhirnya berakhir sudah. Setelah menunggu

empat tahun lamanya, Gonzalez resmi menjadi WNI dari jalur naturalisasi

pemain yang diajukan PSSI kepada Pemerintah Republik Indonesia. Gonzales

merupakan warga asli kebangsaan Uruguay Nama lengkap Christian Gerard

Alvaro Gonzalez Templat, tanggal lahir Montevideo, Uruguay, 30 Agustus

1976. Menetap dan berada di Indonesia meniti karirnya sebagai pesepak bola

tanah air. Dalam perjalanan karirnya menuai berbagai kontra salah satunya

terkait status kewarganegaraan Gonzalez yang menikah dengan wanita

Indonesia bernama Eva Nurida Siregar yang beragama Islam dan Christian

Gerard Alfaro Gonzales yang beragama Katolik menikah dan hidup bersama di

Uruguay pada tahun 1995. Bahwa ketika prestasi dan karir yang bagus sebagai

pemain bola di Indonesia sempat mengalami kendala dan dijatuhi sanksi tidak

dapat berlaga di lapangan hijau karena status kewarganegaraan Gonzales yang

masih resmi berkebangsaan Uruguay.3

3Diposting oleh www.mammet.tk di 19.34http://mammet.blogspot.com/2010/12/kisah-
perjalan-christian-gonzales.html

http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu 12 thn 2006 ttg kewarganegaraan ganda.pdf
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Berbagai masalah yang terjadi disini ialah bahwa Perkawinan campuran

beda kewarganegaraan yang dialami oleh pasangan tersebut terdapat kendala

diantaranya terkait persyaratan Administrasi untuk mendapatkan legaliats

pernikahan, sanksi terhadap perkawinan campuran berdasarkan Undang-

undang Administrasi kependudukan No. 24 Tahun 1974 Tahun 2013 dan motif

dari pada kasus terjadinya perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Berdasrkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN

CAMPURAN DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan administrasi perkawinan

campuran beda kewarganegaraan di Indonesia ?

2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap status kewarganegaraan pasangan

perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia ?

3. Bagaimana tinjaun yuridis terhadap sanksipelaksanaan administrasi

perkawinan campuran di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persoalan-persoalan tentang perkawinan campuran

beda kewarganegaraan di tinjau dari Undang-undang No. 24 Tahun 2013

Tentang Admninistrasi Kependudukan.

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan perkawinan campuran beserta sanksi

administratip perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

3. Untuk mengetahui alasan atau motif dari terjadinya perkawinan campuran
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beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya

di bidang hukum keluarga Islam terkait dengan perkaiwan campuran.

Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi pada dosen dan mahasiswa

di IAIN ponorogo.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga-

lembaga atau bagi para public figure dan Warga Negara Indonesia dan juga

dari pihak kantor urusan agama (KUA) dalam hal tertib administrasi

perihal perkawinan campuran beda kewarganegaraan serta Dinas

Kependudukan dan Sipil (DUKCAPIL) di masing-masing daerah terkait

data kependudukan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak

adanya pengulangan materi yang sama secara mutlak

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat beberapa karya-

karya ilmiah yang dimana membahas mengenai Analisi terhadap perkawinan

campuran dan Undang-undang Adminduk No.23 Tahun 2013. terdapat lima

skripsi antaranya
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Pertama skripsi karya dari Nurul Hasanah mahasiswa Universitas

Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Konstelasi Perkawinan

Campuran Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Permasalahan

yang diteliti adalah 1) Bagaimana ruang lingkup pemaknaan yang diberikan

oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. 2) Apa saja

Syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran

dengan dikaitkan dengan peraturan perkawinan campuran sebelum di

undangkan. Dengan melihat sejarah dan latar belakang dari adanya pengaturan

perkawinan campuran tersebut, baik dari sejarah dan latar belakang terhadap

peraturan sebelum adanya UUP maupun setelah resmi diundangkannya

undang-undang tersebut.4

Kedua skripsi karya Mariam Yasmin mahasiswa Universitas Islam

Indonesia jakarta yang berjudul “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak

Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan (Studi

banding Indonesia-Malaysia)”. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah

tentang permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum akibat

dilakukanya perkawinan campuran termasuk ketentuan hukum terhadap anak

dan harta benda sebelum atau sesudah dilakukanya perkawinan dengan

melakukan studi banding ketentuan hukum yang ada di Malaysia dan

Indonesia.5

Ketiga skripsi karya Intan Agnes Romadhoni mahasiwa universitas

4Nurul Hasanah, Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia ? (Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

5Mariam yasmin, Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Harta Benda Yang
Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan (Studi banding Indonesia-Malaysia), (Fakultas
Hukum , UII Jakarta, 2013)
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hasan syarifudin Bandung yang berjudul “Status Kewarganegaraan Anak Dari

Hasil Perkawinan Campuran Sebagai Akibat Perceraian Orangtuanya.” Ruang

lingkup dari penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana analisis terhadap

pelaksanaan hakim dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan ? dan

Tujuan dari penelitian akan memudahkan peneliti untuk membahas

permasalahan secara fokus sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tujuan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 2) Ingin mengetahui pertimbangan

hakim dalam menentukan pembuktian perkara status hukum anak pada

perkawinan campuran sebagai akibat perceraian. 3) Ingin mengetahui

pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap peristiwa yang telah

terbukti.6

Keempat skripsi karya Debora Dampu mahasiswa Univeritas

Diponegoro semarang yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Denpasar

Provinsi Bali.” Ruang lingkup pembahasan skripsi ini mengenai, 1) Bagaimana

pelaksanaan Perkawinan campuran antar WNI dan WNA yang di lakukan di

Kota Denpasa Provinsi Bali ? 2) Bagaimana akibat hukum perkawinan

campuran dilihat dari hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, serta

bagaimana status harta perkawinan tersebut ? Beberapa tahun terakhir ini

menjadi sebuah perbincangan yang menarik, di satu sisi perkawinan campuran

dilatarbelakangi oleh adanya harta yang lebih dari salah satu pasangan,

6Agnes Romadhoni, Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran
Sebagai Akibat Perceraian Orangtuanya(Hassan Syarifudin, Bandung. 2013).
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kemudian yang kedua faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai

budaya setempat dan ketiga adalah faktor keturunan. Dalam faktor yang ketiga

inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di

dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan

campuran itu dilaksanakan) dan.7

Kelima skripsi karya dari Monalisa nggilu mahasiswa Universitas

jember yang berjudul “Status Warga Negara Asing Yang Melangsungkan

Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia. Dengan rumusan

masalah, 1) Bagaimana syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara WNI

dan WNA di Indonesai ? 2) Bagaimana kedudukan WNA yang kawin dengan

WNI dan dilakukan di Indonesai ?penelitian skripsi ini adalah untuk

mengetahui bagaimana syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara WNI

dan WNA di Indonesia dan bagaimana kedudukan WNA yang kawin dengan

WNI dan dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perkawinan

campuran yang dilangsungkan di Indonesia, harus dilakukan menurut Undang-

undang perkawinan R.I No. 1 Tahun 1974, (Pasal 59 ayat (2)). Syarat

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum8.

7 Debora Dampu, Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Indonesia
dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan di Denpasar Bali. (Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

Monalisa nggilu, Status Waga Negara Asing Yang Melakukan Perkawinan denga Warga
Indonesai di Indonesai (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014)
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu

penelitian dengan lebih ditekankan kepada karya-karya pustaka. Penelitian

ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang

memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai

suatu masalah, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya

sesuai kebutuhan.9

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian

yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model

secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaitkan data mengenai tinjaun

yuridis Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang administrasi

kependudukan terhadap perkawinan campuran beda Negara yang di analisis

dengan mengunkan teori hukum positive tentang kewarganegaraan sehingga

diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

2. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini yakni berupa kitab atau

buku-buku, artikel dan surat kabar online yang berisikan tentang

informasi yang secara khusus membahas tentang perkawinan campuran

beda kewarganegaraan.

9 M. Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.
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b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini yakni berupa skripsi

atau karya tulis berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yag

dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (Library

Research). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data

literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek

pembahasan yang dimaksud, atau proses penghimpunan data dari literature-

literatur yang sesuai dengan objek pembahasan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis.10

Secara rinci langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data dapat

dilakukan dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:11

a. Reduksi Data adalah penyederhanaan data dnegan memilih hal-hal

yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Display Data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga

mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan

cara menyusun data-data yang telah didapatkan dari berbagai macam

referensi sehingga menjadi data yang deskriptif.

10 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002), 91.

11 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 129.
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c. Conclution adalah pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini

menggunakan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan

menggunakan dalil-dalil, teori-teoriatau ketentuan yang bersifat

umumdan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat

khusus.

d. Pengecekan Keabsahan DataKeabsahan data dalam suatu penelitian

ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat

ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat

dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji

kredibilitas data menggunakan teknik Triangulasi. Dimana peneliti

melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan

berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal

ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan

wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.12

12Ibid, 134.
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G. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Teoritis Perkawinan Campuran

Pada bab ini berisi kerangka teori mengenai tinjauan yuridis tentang

perkawinancampuran beda kewarganegaraan , yang meliputi pengertian

perkwinan beda kewarganegaraan, ketentuan dan syarat Administrasi

kependudukan, sanksi dan motif terjadinya perkawinan campuran beda

kewarganegaraan dan juga membahas tentang pelaksanaan perkawinan

campuran beda kewarganegaraan di tinjau dari Undang-undang No 24

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

3. Bab III Pemaparan Data dan Hasil Penelitian

Pada bab ini merupakan studi kasus perkawinan csmpuran yang terjadi

di masyarakat Indonesia, tentang gambaran pasangan yang melangsungkan

perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebagai obyek penelitian, hal-

hal yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan perkawinan campuran,

dan data- data tentang proses administrasi data kependudukan berdasarkan

Undang-undang No. 24 Tahun 2013.

4. Bab IV Analisis Dari Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi analisa terhadap pelaksanaan perkawinan campuran

beda kewarganegaraan di tinjau dari Undang-undang Administrasi
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Kependudukan No. 24 Tahun 2013 yang terjadi di Indonesai yang meliputi

proses syarat seseorang melaksanakan perkawinan campuran beda

kewarganegaraan, sanksi administratip dari pelaksanaan perkawinan

campuran serta motif yang melatar belakangi terjadinya perkawinan

campuran di Indonesia.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakanbabyang paling akhir dari pembahasan skripsi yang

berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.
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BAB II

KONSEP YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI

INDONESIA

A. Pengertian perkawinan campuran

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan

campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau

mengumpulkan.13 Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur,

gabungan atau kombinasi, peranakan ( Bukan keturunan asli).14Menurut istilah

perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalamUndang-

undang No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran adalah Perkawinan

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia”.

Menurut pasal 58 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa

Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan

campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan

dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah

ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlak.15

Pasal 57 hanya membatasi makna perkawinan campuran pada

perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga

negara RI. Ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan campuran ini terdapat

13 Dahlan Abdul Azis, Esiklopedi Hukum Islam.., hlm. 1329
14 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramediaa Pustaka Utama,

2011), hlm. 239.
15 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun

1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

14
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dalam pasal 59 sampai pasal 62 Undangundang Perkawinan. Jadi Perkawinan

campuran yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau berbeda paham

hukumnya, bukanlah campuran yang disebabkan perbedaan agama. Mengenai

perkawinan campuran terdapat beberapa pengertian. khusus di dalam

perundangan terdapat perbedaan pengertian antara yang dinyatakan dalam

Peraturan tentang Perkawinan Campuranatau“Regeling Op de Gemengde

Huwelijken‟ (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S. 1898 nr. 158 dan yang

dinyatakan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang sekarang berlaku.

Perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 ialah:

“Perkawinan campuran antar warga Negara yang berbeda, misalnya
antara warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina
berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina,atau perkawinan antara
warga Negara Indonesia dengan warga Negara Belanda’”

Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran,yaitu perkawinan antara

kewarganegaraan, perkawinan antar adat, dan perkawinan antar agama”.

Menurut G.H.R. pasal 1, arti perkawinan campuran adalahperkawinan antara

orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan

campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau

antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan pihak yang

melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan

adalah perkawinan campuran.
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B. Syarat Perkawinan Campuran

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan Undang-undang. Syarat perkawinan telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan sebelumnya

dinyatakan tidak berlaku.16

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan

kedua calon mempelai.17 Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud

dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak

Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang

melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.18

Adapun syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :19

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur. 21

tahun harus medapat izin dari kedua orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia. atau

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari

16Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
diponegoro,2008), hlm. 11.

17 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun
1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No.27

18Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.42

19 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun
1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.
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orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang

yang memelihara atau keluarga yang mempuyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat

menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam

ayat (2),(3),dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang

tersebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan juga mengatur tentang persyaratan umum minimal bagi calon

suami dan calon isteri serta jalan alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar

apabila ketentuan minimal umur belum terpenuhi. Perkawinan hanya diizinkan

jika pihak Pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau

Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.
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Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua

tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam

hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi

yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)20.

C. Status Kewarganegaraan

Apatridemerupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai

status kewarganegaraan. Sedangkan, bipatridemerupakan istilah yang

digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap

atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Sedangkan yang

dimaksud dengan multipatrideadalah istilah yang digunakan untuk

menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih

status kewarganegaraan.

Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan,

merupakan sesuatu yang mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi

penduduk pada suatu negara. Mereka akan dianggap sebagai orang asing, yang

tentunya akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan

bagi orang asing, yang selain segala sesuatu kegiatannya akan terbatasi, juga

setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai

orang asing.

Kasus kewarganegaraan dengan kelompok bipatride, dalam realitas

empiriknya, merupakan kelompok status hukum yang tidak baik, karena dapat

mengacauakan keadaan kependudukan di antara dua negara tersebut, karena

20Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
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itulah tiap negara dalam menghadapi masalah bipatride dengan tegas

mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk secara tegas memilih salah satu

di antara kedua kewarganegaraannya.

Kondisi seseorang dengan status berdwi kewarganegaraan, sering terjadi

pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan di antara dua negara. Dalam

hal ini, diperlukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang

perbatasan serta wilayal territorial, sehingga penduduk di daerah itu dapat

meyakinkan dirinya termasuk kedalam kewarganegaran mana di antara dua

negara tersebut. 21

Warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai

tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seseorang

yang diakui oleh suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang

telah disepakati dalam negara tersebut. ketentuan tersebut menjadi asas atau

pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara

mempunyai kebebasan dan kewenangaan untuk menentukan asas

kewarganegaraan seseorang.

Dalam menerapak asas kewarganegaraan ini dikenal dengan 2 pedoman

yaitu, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan

berdasarkan perkawinan.

1. Dari Sisi Kelahiran

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada sisi

kelahiran seseorang dikenal dengan dua asa kewarganegaraan, yaitu ius

21Ibid., 78.
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soli dan ius sanguinis. Ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang

berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan ius sanguinis adalah

pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

Sebagai contoh, jika sebuah negara menganut asas ius soli, maka

seseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapat hak sebagai

warganegara. Sedangkan apabila sebuah negara menganut asas isu

sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki

kewarganegaraan suatu negara maka anaknya juga akan memiliki

kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya.

Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya

satu ius soli saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena

seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia

menjadi warga negara tersebut. akan tetapi dengan semakin tingginya

mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan

terhadap tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain

berdasarkan realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status

kewarganegaraan berbeda. Jika tetap menganut assa ius soli, maka sia anak

hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara

ia tidak mempunyai hak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar

itulah maka asasius sanguinis dimunculkan.

2. Dari sisi perkawinan

Kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat melalui asas

perwakinan yang mencangkup asas kesatuan hukum dan asas persamaan

14
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derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-

istri ataupun iktan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan

suatu sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan

kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun keluarga yang baik perlu

mencerminkan adanya suatu kesatuan bulat.

Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau

suami-istri maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan

adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan

atas dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya

kewarganegaraan yang sama, sehingga masing-masing tidk terdapat

perbedaan yang dapat menganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.22

D. Prosedur Administrasi Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti

bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi

masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat

tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan

perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut

hukum masingmasing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat

keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.23

Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara

Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat

22Azyumardi Azra, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Madani (Jakarta: ICCE UIN
Syarif Hoidayatullah Jakarta, 2003),74-76.

23 Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan
sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999,
hlm. 64
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oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia. Jika

pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan,

maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan

keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan

memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan

itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat

keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika dalam masa enam

bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.24

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di

KUA Kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain

Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

E. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan Mengenai Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

1. Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Penduduk warga negara Indonesia

wajib melapor kepada Instansi Pelaksanaan melalui Kepala Desa/Lurah

dan Camat untuk dicatatkan biodatanya dan bagi warga Negara Indonesia

yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatat biodatanya.

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan

24Ibid., hlm. 65
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pemutakhiran database kependudukan.

Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan Pencatatan biodata penduduk

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Surat Pengantar dari RT dan

RWDokumen Kependudukan yang harus dimiliki, antara lain Kutipan

Akta Kelahiran;Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;KK;KTP;Kutipan

Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau Kutipan Akta Perceraian bagi

pasangan yang sudah bercerai. Serta Surat Keterangan Kepala Suku/ Adat

setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang

datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Papor; atauDokumen

Pengganti Paspor

Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Paspor;Kartu Izin

Tinggal Terbatas; danBuku Pengawasan Orang Asing.Pencatatan biodata

penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Surat Izin Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah

memenuhi syarat berikut Papor;Kartu Izin Tinggal Tetap; dan Buku

Pengawasan Orang Asing.

Berikutnya adalah Pasal 6 bahwa Penduduk warga negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya

membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
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Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakuakn dengan tata

caraPenduduk mengisi dan mennandatangani formulir biodata penduduk

warga negara Indonesia.Petugas registrasi mencatat dalam buku harian

peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingPetugas registrasi

melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.Kepala desa/lurah

menandatangani formulir biodata penduduk;Petugas registrasi

menyampikan formulir biodata penduduk kepada Camat.Pencatatan

biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:

a) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk:

b) Camat menandatangani formulir biodata penduduk.

c) Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk

kepada instansi pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan

dokumen biodata penduduk.

Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh

instansi pelaksana, dilakukan dengan tata cara :

a) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir

biodata penduduk serta merekam data kedalam database

kependudukan untuk mendapatkan NIK.

b) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani

dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan

mendapatkan NIK dengan sistem informasi administrasi

kependudukan.
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Kemudian dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa Warga negara Indonesia

yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biopdatanya membawa persyaratan

sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).Pencatatan biodata penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara

Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga

negara IndonesiaPetugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk kemudian Petugas registrasi menandatangani formulir biodata

penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk

mendapatkan NIK. Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan

menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan

mendapatkan NIK dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

Dalam Pasal 8 bawah Orang asing yang memiliki izin tinggal

terbatas dan orang asing yang memiliki ozon tinggal tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat

(4).Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara :

a) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan

menandatangani formulir biodata orang asing tinggal

terbatas

b) Orang asing yang memiliki izin tinggaal tetap mengisi dan

menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap.
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c) Petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang

asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk

mendapatkan NIK.

(1) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK

dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

a) Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk warga

negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), warga negara indonesia yang datang dari luar negeri karena

pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2), wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk

dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencaatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :

a) Surat pernyataan perubahan data kependudukan

b) Formulir perubahan biodata penduduk warga negara

Indonesia

c) Formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas

atau

d) Formulir perubaahan hiodata orang asing tinggal tetap

(3) Perunahan pencatatan biodata penduduk warga negara

Indonesia di Kelurahan/Desa, dilakukan dengan cara :
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a) Penduduk mengisi dan menandatangani surta pernyataan

perubahan data kependudukan dan formulir perubahan

biodata penduduk warga negara Indonesia

b) Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting

c) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

kependudukan

d) Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan

biodata penduduk

e) Petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan

perubahan data kependudukan dan formulir perubahan

biodata penduduk warga negara Indonesia kepada Camat

(4) Pencatatan perubahan biodata penduduk warga negara

Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara :

a) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk

b) Camat menandtangani formulir perubahan biodata

oenduduk warga negara Indonesia

c) Petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan

biodata penduduk warga negara Indonesia kepada Inatansi

pelaksana.

(5) Pencatatan perubahan biodata penduduk warga negara

Indonesia di instansi pelaksana dilakukan dengan tata
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caramelakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta

merekam data kedalam database kependudukan.

(6) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata penduduk yang telah diubah.

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki

izin tinnggal tetap di instansi pelaksanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

(8) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan

menandatangani surat pernyataan perubahan data

kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing

tinggal terbatas

(9) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan

menandatangani surat pernyataan perubahan data

kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing

tinggal tetap

a) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk

b) Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan

biodata prang asing dan merekam kedalam database

kependudukan.

(10) Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan

menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.
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BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia

Realitas laju perkembangan zaman kian menuntut mobilitas warga

negara yang tidak lagi terbatas pada wilayah negaranya sendiri. Dapat kita

saksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian ke luar negeri

dengan ragam tujuan, mulai dari soal pekerjaan, pendidikan sampai pada

pernikahan. Dalam hal negara tempat dimana seseorang berasal dengan negara

tempat dimana ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem

kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun

demikian, manakala kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang

berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang mengharuskan seseorang untuk

menyandang status dwi-kewarganegaraan (double citizenship), atau sebaliknya

malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (stateless). Berbagai

kasus permasalahan tentang perkawinan campuran yang di alami oleh para

publik figur/artis Indonesia.

Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang

dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pertama kasus perkawinan dari Maury Issak salah satu artis film di

Indonesia berdasarkan sumber yang peneliti akses dari halawan web

http/CNN_kabar terkini selebriti tanah air/blogspot.Maury Issak, yang

30
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menikah dengan laki-laki warga negara Swedia, menyebut proses birokrasi

Indonesia tidak mudah. Awalnya ia berharap proses pernikahan akan semudah

yang disampaikan di situsweb. Persyaratan yang ada telah dipenuhi, tapi pada

praktiknya yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sesederhana itu.

Salah satu hal yang memberatkan adalah syarat surat mualaf.

Suami Mauri, yang berasal dari negara sekuler, menolak membuat surat

pernyataan keyakinan. Prosedur birokrasi pun membuat Maury terhambat

untuk melangsungkan pernikahanya. Ia mencontohkan tentang perlunya

spesimen tanda tangan kepala KUA. Ia baru tahu tentang spesimen ini saat

mengurus surat di Kemenlu dan Kemenkumham.

Karena tinggal di Jawa Timur, ia mesti bolak-balik mengurus segalanya

sendiri. Bahkan KUA di tempatnya tinggal petugas KUA bahkan tidak tahu ada

form dan kewajiban seperti itu.Berikut penjelasanyabirokrasi atau peraturan-

peraturan perundang-undangan di Indonesia terntaya ada ketimpangan antara

hukum satu dengan yang lainya, dan juga karena kurangnya sosialisasi sehinga

menyebabpakn warga Negara menajdi buta hukum. Karena peraturan di

Indonesia jika ingin menikah dengan Warga Asing maka harus melalui

beberapa prosedur kusus bagi pemeluk agama Islam menikah melalui lembaga

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Agama selain Islam

melalui lembaga Pencatatan Sipil.25

Ia membandingkan proses pernikahannya di Denmark yang dianggap

sangat efektif. Mereka yang ingin menikah cukup pergi ke kommune, semacam

25http://beritaliputan.com/betapa-rumitnya-menikah-dengan-orang-asing/
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lembaga setingkat kecamatan di Indonesia. Syarat nikah resmi di Denmark

juga hanya paspor dan surat keterangan belum menikah. Sedangkan di

Indonesia tidak diperkenankan memiliki kewarganegaraan ganda. Salah satu

harus mengugurkan kewarganegaraanya jika ingin pernikahanya mendapatkan

legalitas hukum.

Dalam praktiknya, warga negara asing yang ada di Indonesia bisa

memiliki beberapa jenis dokumen kewarganegaraan sementara. Ada Kitas

(Kartu Izin Tinggal Terbatas), Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap), dan Faskim

(Fasilitas Imigrasi). Kitas berlaku 1 hingga 2 tahun, tergantung pengunaan dan

pengurusan izinnya. Umumnya, Kitas 1 tahun berlaku untuk pekerja dan 2

tahun untuk investor atau pelajar. Sedangkan persyaratan pengurusan Kitap

adalah warga negara asing yang sudah dua tahun menikah dengan orang

Indonesia.

Warga asing tersebut juga harus membuat pernyataan integritas. Selain

itu, imigrasi juga akan mendatangi rumah bersangkutan untuk melakukan

pengecekan kebenaran mereka tinggal dan berkeluarga. Standar SOP

pembuatan Kitas dan Kitap membutuhkan waktu satu bulan. Yang kemudian

jadi masalah adalah Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda.

Artinya, jika mengajukan surat keinginan jadi warganegara, mereka harus

memilih jadi orang Indonesia atau ikut pasangannya. Bagaimana jika ikut

kewarganegaraan pasangan?Salah satu hal yang pasti adalah

kita kehilangan hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti kehilangan hak

memiliki properti di Indonesia.

https://beritagar.id/artikel/berita/risiko-kawin-campur-dengan-warga-negara-asing
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ea879fa70a6/status-kewarganegaraan-akibat-perkawinan-dengan-wna
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c4b319f276c/status-properti-milik-wni-yang-menikah-dengan-wna
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Hak lain yang hilang adalah anak dari pasangan campur bisa kehilangan

kewarganegaraan Indonesia. Hal ini diatur pada UU Nomor 12 Tahun

2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 5 ayat 1 menyebut anak Warga Negara

Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan

belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

seperti kasus yang terjadi pada Gloria Natapradja Hamel, paskibraka asal Jawa

Barat yang sempat tidak dikukuhkan Presiden Jokowi karena memiliki paspor

Prancis pada Agustus tahun lalu.Pada kasus Gloria, ia dianggap kehilangan

kewarganegaraan karena memiliki paspor Perancis dan mengikuti

kewarganegaraan ayahnya. Selanjutnya orangtua Gloria, Ira Hartini Natapradja

Hamel, menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 41 UU

Kewarganegaraan yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan

bertentangan dengan UUD 1945.

MK kemudian menolak gugatan tersebut karena hakim menilai bahwa

hilangnya status kewarganegaraan karena kesalahan dan kelalaian yang

bersangkutan. Menurut hakim, alasan ketidaktahuan tidak bisa menjadi dasar

penuntutan apalagi membuat seseorang menjadi bebas dari hukum atau

peraturan perundang-undangan.

Gloria yang lahir pada tahun 2000 seharusnya didaftarkan ke

Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010

jika hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesa.

http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu 12 thn 2006 ttg kewarganegaraan ganda.pdf
http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu 12 thn 2006 ttg kewarganegaraan ganda.pdf
http://www.antaranews.com/berita/579227/alasan-gloria-natapraja-diizinkan-bertugas-lagi-di-paskibraka
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831115549-12-238597/mk-tolak-gugatan-gloria-natapradja-soal-status-warga-negara/
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Menurut Kementerian Dalam Negeri pencatatan kehilangan status

kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan dalam bentuk pemberian

catatan pinggir pada akte kelahiran, serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk yang berubah status

kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA.

Namun dalam kasus Gloria, selama ini ia hanya tahu bahwa ia warga

negara Indonesia dan tidak tahu menahu tentang UU Nomor 12 Tahun 2006

khususnya pasal 41.26Menpora Imam Nahrawi mengatakan Gloria baru

diketahui sebagai seorang Warga Negara Asing saat dia dan teman-temannya

diminta menunjukkan paspor.Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam

Nahrawi akhirnya membeberkan alasan tak lolosnya Gloria Natapradja Hamel

sebagai anggota Apsukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016.

Menpora bahkan menceritakan momen disaat tim seleksi menyadari jiak Gloria

masih berstatus Warga Negara Asing.

Berikutnya adalah kasus dari pemain sepak bola tanah Air yang terjadi

pada pesepak bola Cristian Gonzalez menjadi Warga Negara Indonesa (WNI)

akhirnya berakhir sudah. Setelah menunggu empat tahun lamanya, Gonzalez

resmi menjadi WNI dari jalur naturalisasi pemain yang diajukan PSSI kepada

Pemerintah RI.Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Iman Arif, menjelaskan

Gonzalez dinaturalisasi karena ia memenuhi seluruh syarat administrasi dan

syarat khusus yang ditetapkan oleh PSSI.Gonzalez telah memenuhi syarat

dasar, yakni adanya surat ajuan menjadi WNI, lamanya tinggal di Indonesia,

26 https://tirto.id/Pernikahan Raisa,Oleh: Arman Dhani - 13 September 2017

http://www.kemendagri.go.id/article/2013/07/22/tentang-pencatatan-perubahan-kewarganegaraan
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dan memiliki keluarga atau keturunan dari Indonesia.

Gonzalez juga sudah memiliki keluarga setelah enam tahun lalu

menikahi istrinya, Eva Norida Siregar dan dikaruniai empat anak, sekaligus ia

menyatakan diri menjadi mualaf. Syarat lainnya adalah ia sudah menetap di

Indonesia lebih dari enam tahun dan belum pernah kembali lagi ke negara

asalnya, Uruguay. Sebenarnya keinginannya untuk menjadi WNI (warga

Negara Indonesia) sudah sangat lama.Saat ke imigrasi itu, ada oknum yang

menawari Gonzales. Gonzales menyebut kisarannya sekitar ratusan juta.Dia

mengatakan, selama berusaha mengurus administrasi untuk menjadi WNI,

tidak ada pihak yang membantunya.Gonzales merasa, pengurus elite PSSI

(Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) tidak menghendaki dia menjadi

WNI. keinginannya menjadi WNI sudah muncul sejak 2003. Gonzales merasa

sudah tak beda dengan WNI lainnya. Tercatat pada tahun 2004, Gonzales

pernah memiliki masalah dengan Abu Shaleh Pengurus Pengda PSSI Banten

saat PSM Makassar menjamu Persikota Tanggerang. Tahun 2006, Gonzales

bermasalah dengan Emanuel de Porras striker PSIS. Setahun kemudian

Gonzales berurusan dengan wasit Rahmat Hidayat saat melawan Pelita Jaya

Jawabarat dan pada tahun 2008 Gonzales berurusan dengan Erwinsyah

Hasibuan bek dari PSMS.

Tentunya permaslahan ini berujung pada sanski yang dikeluarkan tim

disiplin PSSI, mulai dari denda sampai larangan bermain. Sanksi ini bagi

Gonzales merupakan ujian berat, dan pada saat yang sama guru-guru spiritual

Gonzales selalu membingbing dan menyemangati Gonzales untuk tetap bangkit
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dan bersabar menerima cobaan. Terbukti, nasehat ini berhasil membawa

Gonzales terus bangkit dan kembali berlaga untuk menciptakan gol di lapangan

hijau.27

B. Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan

campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau

mengumpulkan.28 Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur,

gabungan atau kombinasi, peranakan ( Bukan keturunan asli).29 Menurut istilah

perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalamUndang-

undang No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran ialah Perkawinan

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia.

1. Undang-Undang Perkawinan. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku

bagi seluruh warga negara republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan.30 Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkawinan dengan berlakunyaUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka

ketentuan yang diatur dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen,

27Diposting oleh www.mammet.tk di 19.34http://mammet.blogspot.com/2010/12/kisah-
perjalan-christian-gonzales.html

28 Dahlan Abdul Azis, Esiklopedi Hukum Islam.., hlm. 1329
29 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramediaa Pustaka Utama,

2011), hlm. 239.
30 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh : Pena, 2005),

hlm. 28-29.
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Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

tentang perkawinan yang diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.31

Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama antara satu sama lain

ada perbedaan , akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia

telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam beberapa hal aspek perkawinan campuran telah diatur di dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi orang-orang

yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat

memperoleh kewarganegaraan dari suami isterinya dan dapat pula kehilangan

kewarganegaraannya. Menurut caracara yang telah ditentukan dalam Undang-

undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku32.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya

perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik

maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan yang dilangsungkan di

Indonesia dilakukan menurut Perkawinan ini33.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa

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

masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat

tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan Untuk

melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut

31 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun
1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216

32 LIHAT Pasal 58 lihat UUP
33 LIHAT Pasal 59 lihat UUP
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hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat

perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan

itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan

keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi

tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau

tidak34.

Dalam Pandangan Islam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat

sakral, maka Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi

diantaranya dewasa, laki-laki dan perempuan, disertai dengan saksi dan wali

kemudian bukan dalam kondisi yang haram untuk dinikahi baik karena

hubungan nasab atau karena berbeda agama. Oleh karena itu al-Qur’an

membatasi siapa saja yang tidak boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa

disebut dengan muhrim dan hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.35

2. Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006

Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam

bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.36

Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1)

dikatakanSeorang perempuan Asing yang kawin dengan seorang warga negara

RI memeperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam

34 Lihat Pasal 60 UUP
35 Agustin Hanafi, Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama, (Banda Aceh: Lembaga

Naskah Aceh, 2012), hlm. 6.
36 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.
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satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada

Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh

kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana

keterangan itu tidak boleh dinyatakan.37

Kemudian Pasal 7 (2) menyatakan:Dengan kekecualian tersebut dalam

ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga

memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah perkawinan berlangsung.

Apabila dalam satu tahun suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk

melepaskan kewarganegaran RI. alam Pasal 8(1) UU no. 62-1958

dikatakanseorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang

asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun

setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali

apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa

kewarganegaraan”.38

3. Undang-undang Aministrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain. Ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah

dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen

37 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia…, hlm. 14.
38Ibid.
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setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk

mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah

mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

C. Sanksi Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57

perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara

asing disebut sebagai perkawinan campuran. Dokumen dan persyaratan

administrasi untuk melaksanakan perkawinan campuran di Kantor Urusan

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam adalah sebagai berikut:

a. Untuk calon pengantin yang berkewarganegaran Indonesia

Membuat ssurat Pernyataan belum pernah menikah (masih

gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah)

diketahui RT,RW, dan Lurah setempat. Kelengkapan surat surat berupa :

adanuya Surat Pengantar dari RT-RW setempat, Surat Keterangan Nikah

(N1,N2,N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili, Persetujuan kedua

calon pengantin (N3), Surat Rekomendasi/Pindah Nikah bagi yag bukan

penduduk asli daerah tersebut.

Selain itu harus melengkapi ;Fotokopi KTP,KK/Keterangan

Domisili. Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar.,Fotokopi

keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita. Akta

cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup.



54

Apabila salah satu ada yang meninggal dunia maka ada surat

keterangan/Akta Kematian suami/isteri dan kutipan akta nikah terdahulu

bagi janda/duda karena meninggal dunia. Kedua calon menyPasphoto

2x3 darahkan n 3x4 latar belakang biru, masig-masing 4 lembar. Bagi

anggota TNI atau Polri harus mengenakan seragam kesatuan dan

mendaptkanizin dari Komandan (dari kesatuannya) bagi anggota

TNI/Polri. Bagi yang belum berusia 21 Tahun mendaptkan izin dari

orang tua. Kemudian Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi

wali nikah. (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad

nikah dan di buktikan dengan Surat keterangan memeluk agama Islam.

b. Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Asing

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon pengatin

berkewarganegaraan asing ialah Izin dari Kedutaan/Konsulat perwakilan

di Indonesia melampirkan Fotokopi passport yang masih berlaku,

Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku dan dibuktikan dengan Surat

tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan

menetap di Indonesia serta Fotokopi Akta Kelahiran yang jika sudah

menikah ataupun cerai maka harus melampirkan surat Akta cerai bagi

Janda/Duda cerai. Berikutnya adalah Pasphoto terpisah 2x3 dan 3x4

background biru, masing-masing 4 lembar. Bahwa di Indonesia sendiri

tidak diperkenankan pernikahan lintas agama jika beragama islam dan

salah satu calon pengantinya itu beragama lain maka harus menentukan
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apakah memeluk ataukah yang lain jika memilih untuk beragama Islam

maka menyertakan Surat Keterangan memeluk Islam bagi muallaf dan

juga taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak Perempuan)

yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

Semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam

Bahasa Indonesia (yang dilakukan oleh Penerjemah tersumpah). Setiap

negara memiliki aturan masing-masing dalam syarat dan ketentuan

administrasi warga negaranya dalam melakukan perkawinan di

Indonesia. Calon Pengantin yang berkewarganegaran asing harap

mencari informasi dan melakukan pelaporan yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri

ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya

10 hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan.

Untuk melakukan perkawinan di luar Indonesia maka harus dapat

membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat

perkawinan. Syarat pendaftaran Surat Bukti Perkawinan yang pertama

ialah Surat keterangan dari kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tempat

tinggal mereka. Lampiran Fotokopi passport dengan memperlihatkan

aslinya dan juga Fotokopi dari surat bukti perkawinan. Dang yang terakir

adalah Fotokopi sertifikat Nikah dari KBRI atau fotokopi Akta Nikah

dari KBRI atau surat keterangan KBRI setempat.

Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan

diatur dalam BAB III pasal 8 dan 10 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975,

sebagai berikut :39

Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman

kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah yang dimaksud dalam

Pasal 8 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara Perkawinan Dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan

mengidahkan tata cara Perkawinan menurut masing-masing hukum

agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan

pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Sesaat setelah

Perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkan oleh

pegawai pencatat nikah lalu di tanda tangani oleh Kedua Mempelai,

Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu,

Pegawai pencatat nikah. Khusus bagi mereka yang melangsungkan

Perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus di tanda

tangani oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan Menandatangani

akta perkawinan oleh pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat

(2) Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 57 Republik Indonesia,

Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974. 36 1975 maka perkawinan itu resmi dicatat.

Menurut Hilman Hadikusuma, tata cara perkawinan adalah

39 Republik Indonesia, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undangundang Nomor 1 tahun 1974.
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mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tentang cara

perkawinan dan akta perkawinan.40 Pencatatan Perkawinan merupakan

salah satu syarat formil perkawinan yang harus dilakukan setelah

berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan

disebutkan:Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlak.41

BAB IV

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, hlm. 81
41 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun

1974 No. 1.
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TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI

INDONESIA

A. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di

Indonesia.

Dari uraian kasus yang peneliti paparkan pada bab 3, kita mengetahui

bahwa keadaan hukum perkawinan di Indonesia adalah bercorak ragam

sifatnya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang

berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah

menimbulkan persoalan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu

peraturan hukum perkawinan yang manakah yang akan diberlakukan terhadap

suatu perkawinan antara dua orang yang berbeda golongan penduduk dan

hukumnya.42

Dalam perkawinan campuran, perbedaan peraturan yang ada ini

menyebabkan kesulitan bagi pelaku perkawinan campuran yang ingin

melakukan perkawinan di Indonesia, hal ini disebabkan karena hukum di

Indonesia yang berlaku menyebutkan dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974,

dalam pasal 2 ayat 1yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila

memenuhi dilakukn menurut agama serta kepercayaanya masing-masing.

Dalam prosedur administrasi perkawinan beda negara juga memuat

pemberitahuan mengenai agama, dan perkawinan tersebut akan dilakukan

berdasarkan agama yang bersangkutan. Selain itu, dalam pembuatan akta

42 Debora, Dampu, Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing Setelah Berlakunya Undang – undang No.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Di
Kota Denpasar Provinsi (Progam Studi Magister Kenotariatan Progam Pasca Sarjana Universitas
Diponegoro Semarang )© 2009.

45
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perkawinan juga harus dicantumkannya agama/ kepercayaan yang

sebagaimana telah diatur didalam Pasal 12 PP No.9/75. Hal ini tentu

memberikan dampak bagi pelaku perkawinan campuran yang sebagian besar

memiliki perbedaan keyakinan.

Seperti yang terjadi dengan seorang wanita yang menikah dengan pria

berkewarganegaraan Belanda yang dalam proses perkawinannya yang

bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena suaminya tidak

beragama (atheis). Peraturan yang ada tersebut dirasakan kurang memberikan

kebebasan Hak Asasi Manusia sehingga menyebabkan sulitnya prosedur dari

perkawinan campuran ini. Kendala lain yang datang dari pelaku perkawinan

campuran yang lainnya adalah mengenai legalitas dari perkawinan yang

dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan

pernikahannya di luar wilayah Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di

Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut

karena menurut pasal 37 ayat 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan menyebutkan apabila perkawinan campuran

tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus

melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang

bersangkutan tiba di indonesia.

Namun apabila perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut tidak

dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tentu akan

menimbulkan reaksi atas tidak sahnya perkawinan menurut hukum di

Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pelaku perkawinan
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campuran mengenai legalitas perkawinan ini menjadi suatu hal yang sangat

hironis mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai landasan atau

payung hukum apabila yang bersangkutan mengalami konflik di dalam 6

perkawinan yang dijalankannya karena tidak bisa dipungkiri dalam berkawinan

campuran yang menyatukan dua hukum yang berlainan ini seringkali

menimbulkan kendala diantaranya ialah mengenai harta benda atau aset

maupun mengenai anak hasil perkawinan campuran.

Dalam hubungan perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan

orang tua sudah pasti akan memberikan dampak bagi anak yang dilahirkan

dalam perkawinan tersebut karena keduanya terikat oleh hukum yang berbeda.

Pada saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara

otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tetapi anak tersebut dapat

menjadi WNI ataupun WNA.Hal itu karena dalam UU No.12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan RI menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak

tersebut di lahirkan dan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan

keturunan.

Setelah anak berusia 18 tahun anak berhak menentukan atau memilih

kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui

Menteri Kehakiman dan HAM. Permasalahan kewarganegaraan yang dialami

oleh anak hasil perkawinan campuran yang saat ini menjadi sorotan adalah

kasus seorang anak hasil perkawinan campuran yang dibatalkan untuk ikut

menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (paskibraka) dalam upacara

bendera pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada tanggal 17
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Agustus 2016 lalu. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan memiliki paspor

prancis sehinggadianggap bukan warga negara Indonesia. (dikutip dari harian

kompas pada tanggal 15 Agustus 2016).Berdasarkan Peraturan Menpora No.

0065/2015 syarat untuk dapat direkrut menjadi pasukan paskibraka adalah

WNI. Penjelasan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan jelas disebutkan bahwa seseorang akan kehilangan status

warga negaranya apabila yang bersangkutan memiliki paspor negara lain.43

B. Tinjaun yuridis Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran

di Indonesia

1. Perolehan kewarganegaraan

Kewarganegaraaan ganda terbatas kelahiran Setelah berlakunya

Undang-undang Administrasi kependudukan No. 24 tahun 2013, di dalam

akta kelahirannya langsung ditulis WNI. Sedangkan di dalam biodata anak,

ditulis 2 (dua) jenis kewarganegaraannya. Berdasarkan pasal 41 Undang-

undang Adminduk No. 24 tahun 2013 setelah penetapan status

kewarganegaraan Indonesia pada akta-akta catatan sipil yang dimiliki

diberikan catatan pinggir (sepanjang akta tersebut diterbitkan di Indonesia).

Perolehan kembali kewarganegaraan Berdasarkan pasal 42 Undang-

undang Adminduk No. 24 tahun 2013, perolehan kembali kewarganegaraan

RI, setelah penetapan status kewarganegaraan RI diikuti dengan pengisian

Biodata Penduduk, Penerbitan KK dan KTP. Penegasan status

43Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar Ni Putu Diah Arsari1), Tedi Erviantono2), I Ketut Winaya3)
1,2,3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email : diah_arsari@yahoo.com1
,erviantono2@yahoo.com2 ,ketutwinaya14@yahoo.com
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kewarganegaraan. Bagi penduduk keturunan asing tanpa dokumen

kewarganegaraan dan kependudukan yang telah cukup lama tinggal di

Indonesia secara turun temurun, setelah didata oleh Pemerintah Daerah

(Pemda) dapat diusulkan untuk mendapat penegasan status

kewarganegaraan RI oleh Menteri Hukum dan HAM.44

2. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Seseorang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya maka dalam

akta-akta catatan sipil yang dipunyai akan diberikan catatan pinggir,

kemudian kutipan akta yang dipegang pada yang bersangkutan ditarik oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. KK dan KTP yang bersangkutan

dicabut dan ditarik dari yang bersangkutan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam perolehan

kewarganegaraan baik dalam ganda terbatas, perolehan kembali

kewarganegaraan maupun tentang penegasan status WNI, semuanya

memerlukan dokumen kependudukan; artinya bahwa di dalam akta

kelahiran ditulis status kewarganegaraan yaitu WNI meskipun dalam

biodata ditulis 2 (dua) kewarganegaraan.

Begitu pula dengan perolehan kembali kewarganegaraan maka setelah

penetapan status WNI, diikuti pengisian Biodata, KK dan KTP (pasal 42

Undang-undang Adminduk No. 24 tahun 2013). Bagi pemukim keturunan

asing yang tidak memiliki dokumen pun setelah ada penegasan status

kewarganegaraan RI maka diberikan kepadanya dokumen kependudukan

44 Mirza Firmansyah, Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006.
(Fakultas hukum), Sumatera Utara. 2013. Akses tanggal 22/11/2018.
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(KK, KTP, dan Akte Kelahiran). Ini semua menunjukkan bahwa ada

hubungan hukum kewarganegaraan dengan administrasi kependudukan.

Kendala keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi penentuan

kewarganegaraan Terdapat berbagai kendala keluarga perkawinan campuran

dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan seperti kendala teknis (belum

lengkapnya dokumen yang diperlukan), kendala psikis (perbedaan pilihan

kewarganegaraan antara suami istri) dan kendala yuridis (seperti lama

tinggal yang disyaratkan belum terpenuhi) sehingga belum bisa

menyampaikan surat pernyataan tetap menjadi WNI.

Keluarga perkawinan campuran, tidak semuanya bertempat tinggal

satu rumah bahkan ada yang suaminya tinggal terpisah di luar negeri. Jadi

kemudahan yang diberikan undang-undang tidak serta merta mengakibatkan

keluarga perkawinan campuran memanfaatkan peluang undang-undang,

beberapa kendala seperti dokumen kependudukan dirinya dan si anak

dibawa si suami ke luar negeri, enggannya suami jika anaknya menjadi WNI

merupakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menyikapi

penentuan kewarganegaraan.45

Penyampaian pernyataan menjadi WNI di hadapan pejabat

merupakan sarana yang tersedia bagi WNA yang kawin secara sah dengan

WNI untuk memperoleh kewarganegaraan RI, apabila yang bersangkutan

sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 (lima) tahun

berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut

45Ibid. jurnal hlm 22. 22/11/2018.
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dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Permenhukham

No.M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan

Pernyataan untuk Menjadi WNI. Bagi WNA yang kawin secara sah dengan

WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan

pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat dengan syaratsyarat

sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) dan (4).

Selanjutnya, Pejabat memeriksa kelengkapan pernyataan dalam

jangka waktu 14 (empat) hari sejak permohonan diterima. Dalam hal

pernyataan telah dinyatakan lengkap, pejabat menyampaikan kepada

Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat) hari terhitung sejak tanggal

pernyataan diterima secara lengkap. Menteri memeriksa pernyataan dalam

waktu paling lambat 14 (empat) hari terhitung sejak tanggal pernyataan

diterima dari Pejabat. Dalam hal penyataan telah lengkap, dalam waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan

diterima dari Pejabat, Menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang

mengajukan pernyataan memperoleh kewarganegaraan RI. Keputusan

Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada

orang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat) hari

terhitung sejak tanggal keputusan Menteri diterima.

Kemudian pemohon wajib mengembalikan dokumen yang berkaitan

dengan statusnya sebagai WNA kepada instansi yang berwenang dalam

waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan

Menteri. Menteri kemudian mengumumkan nama orang yang memperoleh
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kewarganegaraan RI dalam Berita Negara RI. Jadi waktu yang diperlukan

untuk menyampaikan pernyataan menjadi WNI minimal 86 hari (kurang

lebih 3 bulan). Dalam hal pengajuan surat pernyataan ingin tetap menjadi

WNI sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Adminduk No. 24

tahun 2013, dalam hal perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki asing

kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya,

kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya akibat

perkawinan tersebut atau laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan

WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal

istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai

akibat perkawinan tersebut.

Surat dimaksud dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki setelah 3

(tiga ) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Ketentuan ini telah

diakomodasi dalam PP No.2007 tentang Tata Cara Memperoleh,

Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewar-ganegaraan RI.

Dalam Pasal 55 PP No.2/2007 dinyatakan bahwa perempuan atau laki-laki

WNI yang kawin dengan laki-laki atau perempuanWNA kehilangan

kewarganegaraan RI karena menurut hukum negara asal suami atau isteri,

kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau

isteri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Jika perempuan atau laki laki ingin tetap menjadi WNI dapat

mengajukan surat pernyataan mengenai keinginan kepada Menteri melalui

Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
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orang yang mengajukan pernyataan dengan syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam ayat (3) dan (4). Selanjutnya, Pejabat atau Perwakilan RI

memeriksa kelengkapan pernyataan dalam jangka waktu 14 (empat) hari

sejak permohonan diterima. Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap,

pejabat atau Perwakilan RI menyampaikan kepada Menteri dalam waktu

paling lambat 14 (empat) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima

secara lengkap. Menteri memeriksa pernyataan dalam waktu paling lambat

14 (empat) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Pejabat atau

Perwakilan RI. Dalam hal penyataan telah lengkap, dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari

Pejabat atau Perwakilan RI, Menteri menetapkan keputusan bahwa orang

yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai WNI.46

Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau

Perwakilan RI untuk diteruskan kepada orang mengajukan pernyataan

dalam waktu paling lambat 14 (empat) hari terhitung sejak tanggal

keputusan Menteri diterima dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat

atau Perwakilan RI. Proses ini juga memerlukan waktu minimal 86 hari

(kurang lebih 3 bulan). Dalam pasal 49 PP No. 2 Th 2007 tentang Tata Cara

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan dinyatakan bahwa WNI yang kehilangan

kewarganegaraan akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26ayat (1) dan ayat (2) UUK 2006 sejak putusnya perkawinan dapat

46 Kevin Dariola Anggita, Status Hukum Warga Negara Yang Berkewarganegaraan
Ganda Menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia. ( Kementrian Riset, Teknologi Dan
Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum). 2018
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memperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan

kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan RI yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal pemohon. Mengenai tata cara permohonan dan

syaratsyarat lampiran sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) dan ayat

(3). Pejabat atau Perwakilan RI memeriksa dalam waktu 14 hari sejak

tanggal permohonan diterima, kemudian jika permohonan diterima lengkap

maka Pejabat atau Perwakilan RI memeriksa kelengkapan permohonan

dalam waktu 14 hari.

Dalam hal permohonan telah lengkap menyampaikan permohonan

tersebut kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri memeriksa selama 14 hari

sejak permohonan diterima dari Pejabat atau Perwakilan RI. Jika sudah

lengkap maka Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali

kewarganegaraan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung

sejak tanggal permohonan diterima. Keputusan Menteri sebagai tersebut

kemudian disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden,

Pejabat atau Pewakilan RI. Pejabat atau Perwakilan RI menyampaikan

keputusan tersebut kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri diterima.47Jadi jika lengkap,

minimal membutuhkan waktu 153 hari atau kurang lebih 5 bulan dalam

proses memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

Kendala yang terjadi adalah usia perkawinan campuran yang

47Ibid.
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bersangkutan belum berusia 3 (tiga) tahun sehingga belum dapat diajukan

surat pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Pejabat di wilayah yang

meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Ini merupakan kendala yuridis

bagi pasangan yang ingin tetap menjadi WNI.48

Hal ini berarti selama perempuan belum mengajukan surat pernyataan

berarti ia berstatus WNA sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1), karena

kejelasan status perempuan menjadi WNI itu disyaratkan untuk mengajukan

surat pernyataan. Oleh karena itu, selama belum mengajukan surat

pernyataan, berarti si perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA

berstatus mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan

tersebut.

Ini tentu menimbulkan problema, apabila ternyata sebelum 3 (tiga)

tahun usia perkawinan mereka, ternyata terjadi perceraian. Bagi si anak,

sudah ada jaminan kepastian untuk diakui sebagai WNI, namun bagi si

perempuan, dia masih sebagai WNA. Oleh karena itu, apabila ingin

bertransaksi maupun berlalu lintas di Indonesia, maka dia harus mengajukan

permohonan kewarganegaraan yang membutuhkan prosedur permohonan

lagi. Keengganan suami WNA atau tidak adanya minat suami WNA menjadi

WNI, juga menjadi kendala bagi keluarga perkawinan campuran dalam

menyikapi perubahan UU Kewarganegaraan di samping kendala teknis

maupun kendala yuridis lainnya.

48Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani,
Implemnetasi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. (Jurusan Ilmu Hukum Univeritas Pendidikan
Ganesha Singaraja) Indonesia. 2018. Di akses pada tanggal 22/11/2018.
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Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa kewarganegaraan merupakan

hak asasi setiap manusia yang dijamin secara internasional dalam Deklarasi

Universial Hak Asasi Manusia dan secara nasional diatur dalam UUD NRI

1945 pasal 28 D ayat 4, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

status kewarganegaraan. Identitas kewarganegaraan berimpliksi pada hak

dan kwajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum

kewarganegaraan. Dengan kejelasan identitas kewarganegaraan seorang,

hak dan kwajibannya, maka akses pada hak-hak kewarganegaraan yang

melekat pada status tersebut menjadi terjamin seperti hak sipil, hak politik,

hak ekonomi dan hak Begitu juga keberadaan anak yang dilahirkan dari

perkawinan campuran sekarang dapat berstatus warganegara Indonesia (dan

WNI dalam ganda terbatas) tanpa ada keharusan untuk melengkapi diri

dengan paspor dan izin tinggal sebagaimana orang asing termasuk juga

tidak ada keharusan mendaftarkan ke Kedutaan Besar negara ayahnya.

Terdapat hubungan erat antara hukum kewarganegaraan dengan

administrasi kependudukan. Bahwa akta kelahiran sebagai bukti autentik

atas peristiwa kelahiran seseroang dan memuat identitas seseorang yang

berisi nama, asal usul dan kewarganegaraan. Meskipundi dalam akta

kelahiran dicantumkan kewarganegaraan seseorang tetapi akta kelahiran

tidak memberikan kewarganegaraan seseorang.49

C. Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi pelaksanaan Administrasi Perkawinan

Campuran di Indonesia

49Anhony Gidens, Indradi Kusuma,1985
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Pencatatan Perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan

ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan

hukum.50 Selain itu pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanananya, yang diantaranya

disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tapi tidak

diberitahukan kepada pencatat nikah, maka di denda sebanyak Rp.7500. Begitu

pula dengan Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan

hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp.7.500.51

Didalam Pasal 12 PP No. 9/75, ditentukan hal-hal yang harus

dicantumkan dalam akta Perkawinan, antara lainNama, tanggal dan tempat

lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman Suami-Isteri.

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama

Istria tau suami terdahulu. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat

kediaman orang tua mereka. Izin sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3),

(4) dan (5) Undang-undang.Dispensasi sebagai maksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-undang. Selanjutnya Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4

Undang-undang. Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.

Izin dari Pejabat yang ditunjuk Menteri Hakam/ Pangab bagi anggota angkatan

bersenjata dan Perjanjian Perkawinan bila ada serta Nama, umur, agama,

pekerjaan, tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui

seorang kuasa.

50 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
hlm. 188

51 Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1
tahun 1974 Nomor 9 Tahun 1975
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Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami Istri diberikan

kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa

mereka telah melangsungkan Perkawinan. Dalam Undang-Undang

Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 141 huruf b bahwa suami isteri dari

perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya

lebih dari dua tahun dan memegang izin tinggal terbatas bedasarkan UU

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan izin

tinggal tetap menurut ketentuan-ketentuan ini.52

Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa

warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia

dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan

menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat yang

berwenang.53

Undang-undang Imigrasi memuat aturan-aturan secara praktis dan

memberikan jaminan lebih baik lagi bagi kehidupan perkawinan campuran di

Indonesia. Yaitu untuk mendapatkan Pengakuan izin tinggal tetap setelah lima

tahun dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang tak terbatas (Pasal 59)jika

dalam masa yang di tentukan setalah lima tahun maka di haruskan dan

diberikan Kesempatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi keluarga

perkawinan campuran setelah usia perkawinan lebih dari dua tahun (Pasal 60

ayat 2 jo Pasal 54 ayat 1 huruf b). Dijaminnya keberlakuan izin tinggal tetap

52 Republik Indonesia, Undang-undang No 6 Tahun 2011, Lembaran Negara tahun 2011
Nomor 5612.

53 Republik Indonesia, Undang-undang No 12 Tahun 2006, Lembaran Negara tahun 2006
Nomor 63.
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warga negara asing yang telah menikah dengan WNI selama 10 Tahun atau

lebih. (Pasal 62 ayat 2).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan

bahwa dalam Pasal 60 Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat 1 huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap

selama tiga tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi

kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap

bagi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b

diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan menandatangani

Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Izin Tinggal

Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dan huruf

d dapat diberikan secara langsung.54

54Ibid.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis Terhadap Pelaksanaan Adminsitrasi perkawinan campuran

beda kewarganegaraan menyatakan bahwa di perbolehkan warga Negara

Indonesia menikah dengan warga Negara asing.

2. Tinjauan yuridis status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran

adalah bahwa pasangan tersebut harus menyatakan kewarganegaraanya pada

satu Negara karena di Indonesia sendiri tidak boleh seseorang memiliki

kewarganegaraan ganda.

3. Tinjauan yuridis Sanksi administrasi terhadap pasangan perkawinan

campuran beda kewarganegaraan di Indonesia jika terbukti seseorang

mempunyai dua kewarganegaraan maka akibat hukumnya adalah

kehilangan status kewarganegaraan dan segala hak-hak keperdataan yang

ada pada seseorang. Termasuk juga dalam properti ataupun karir dari

seseorang karena di angap illegal oleh Negara.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah atau lembaga Instansi yang berwenang yaitu lembaga

pencatatan kependudukan dan sipil lebih menekankan sosialisasi secara

interaktif ataupun secara online dengan menyediakan alamat web resmi

yang bisa di akses dengan mudah oleh warga Negara ataupun masyarakat.

2. Untuk pelaku pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan untuk

lebih memahami dan memperhatikan Undang-undang yang kaitanya dengan

60
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syarat ketentuan dalam sebuah perkawinan. Terlebih perkawinan campuran

beda kewarganegaraan yang mana dalam hal ini mempunyai ketentuan

hukum yang berbeda. Dan hal ini sangat penting karena warga Negara

adalah bagian dari terselengaranya sistem birokrasi utamanya dalam hal

kependudukan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No.

24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

3. Administarsi kaitanya dengan hak kependudukan haruslah diperhatikan oleh

warga asing yang ingin menetap dan berkarir di Indonesia karena

konsekuensi jika dalam Administrasi bagi pasangan campuran beda warga

Negara tidak terpenuhi mereka bisa kehilangan karirnya karena tidak di akui

sah sebagai warga Negara Indonesia.
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