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AAlA Jr-fcAGANlAK

Karena limpahan rahmat Tuhan iang ttaha i<sat maka 
saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sa- 
lah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana dari Fakul- 
tas ilukum Universitas Airlangga.

Judul skripsi yang saya pilih dalam bidang Hukura 
JPerdata ini adalah ttasalah .Perkawinan Campuran Antar 
Golongan *ang Terjadi Di Kabupnten badung* Oleh karena 
pulau Bali ypng merupakan obyek pariwisata di samping 
masyarakat adatnya yang cukup membuka diri terhadap ma- 
suknya orang-orpng Asing, dimana masih Bering terjadi 
adanya perkawinan campuran antar golongsn di Kabuppten 
■Badung. £>edangkan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 
tidak diatur secara Jelaa mengenai matialah perkawinan 
campuran antar golongan, berbeda halnya dengan *eratur- 
an Perkawinan Campuran ^taatsblad 1898 no, 158 telah 
dengan jelas diaturnya.

Dalaro ekripsi ini saya mencoba mengungkapkan 
tentang bagaimann pelaksanaan dan permasalahan yang 
tirobul dalam perkawinan campuran antar golon&an di Ka- 
bupaten iJadung p setelah berlakunya Undang-undang no. 1 

tahun 1974.
oaya menyadari sepenuhnya bahwa lancarnya pe- 

nyelesaian skripsi ini adalah karena tantuan dari
ill
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pihak lain* 01eh karena itu pada kesempatan ini saya 
mengucapkan terima kasih yanp eedalam-dalamnya kepada:

1. -baoak Abakan -nitu ftuderana.. S.a.. yang telah 
membimbing penulie hin&ga seleeainya skripsi 
ini.

2. i/ra. ung ijuartlnl. pegamai bagian penyuluh- 
an *-antor tatatan bipil, yang telsa tnembantu 
selama saya melak^kan survey di cantor Catatan 
i>ipil i-aerah lingkat 11 tabupaten -badung.

3. i'emikian pula ku perce iibahkan kehadapan Bapak 
dan lbu yang tercinta, teristime^a ietri dan 
anakku, yan£ tidak mengenal lelah telah mem- 
berikan dorongan dan bantuannya, sehingga ter- 
rusun skripsi ini.

burabaya* 1987
Penulie,

(l£U£tl frgurah ivurd.lav̂ dhi) 
038131026
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i ' i h L A i i b L u A i ' *

1. Perniasalahan: -Uttar ^elnkanc dan Perumueannva
ftanusia sebagai mahluk sosial, hidup bernaeyarakat 

dimana eatu samp lain mengadakan hubungan* Percampuran 
dan pembauran acap kali tiabul oalam kontak sosial dalam 
segi-segi kehidupan* Adapun ealah eatu segi kehidupan 
yang pentinfe adalah dalam rial perkawinan.
MaLalah perkawinan yang terjadi yang berbeda hukumnya ka
rena perbedaan golongan merupakan kenyataan yang Bering 
kali terjadi ditengah-tengah masyaraAat Indonesia, faal Ini 
terjadi sebagai akibat sibtera pemerintahan kolonial yang 
membeda-bedakan penduduk Indonesia .itenjadi tiga golongan 
rakyat, yaitu golongan Durai rutera, golongan ‘ximur Aatng 
dan golongan ±.ropah. hengingat masalah perkawinan campur
an antar golongan termasuk calah eatu bagian dari G.ti.R, 
tetapi tr.enurut U.U no* 1/1974 bukan. Aaka menurut U.U no. 
1/1974 pacal 57, yang dimakeud perkawinan campuran adalah 
"perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pa- 
da hukum ypng berlai«an karena peibedaan kewartanetaraan 
dan salafc eatu pihak berke*arganetaraan Indonesia"• iier- 
arti perkavinan antara dua oiang yan±. berbeda hukumnya 
karena perbedaan kewarganetaraan termasuK perkavinan

1
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campuran internasional. Sedangkan perkawinan campuran 
menurut pasal^l^Peraturan Perkawinan Campuran Staats- 
blad 1898 no. 158 iala>: "perkawinan orang-orang yang 
di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Maka 
terdapat perbedaan pen^ertian perkav-inan campuran me- 
nurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan menurut pera- 
turan perkawinan campuran btaatsblad 1898 no.
158).

V/tengertian perkawinan campuran menurut Peraturan 
Perkawinan Campuran btaatsblad 1898 no. 158 lebih luas 
pengertiannya, karena raencakup perbedaan kewarganegara- 
an, golongan rakyat, tempat kediaman dan agama. Sedang 
penrertian perkawinan campuran menurut Undang-undang no.
1 tahun 1974 men^andung arti Eempit, karena hanya men- 
cakup perbedaan jiukum dliebabkan nerbedaan kew^rganegara- 
an saja.

haka seeudah Undang-undang no. 1 tahun 1974 ber- 
laku secara efektif bagi se^enap warga negara Indonesia, 
bahwa Peraturan Perkawinan Campuran Staateblad 1898 no. 
158 dinyatakan tidak berlaku sejauh telah diatur di da- 
lam Undang-undang ini, tetapi yang belua diatur maslh 
tetap berlaku, antara lain misainya mengenai perkawinan 
antar tempat, antar agama dan antar golongan. Oleh ka
rena itu say a akan mencoba membahas perbedaan dalam pe-
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1

laksanaan antara Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan se- 
gi-segi hukum Peraturan Perkawinan Campuran btaateblad 
1898 no. 158 dikenal beberapa hal tentang pencatatan 
menurut golongannya. £>edangkan menurut pasal j  avat 2 

Undang-undang no. 1 tahun 1974 menyebutkan: Tiap-tiap 
perkawinan dicatatkan di A-antor Pencatatan Perkawinan. 
Sedangkan ayat 1 dari passl 2 Undang-undang ini menye- 
butkan: Perkawinan adalah sahf apabila dilakukan menu
rut hukum^ m^Bing-maeing a^fimanya dan kepercayaannya itu. 
Jadi perkawinan yeng sah dilaksanakan tidak menurut hu
kum a^ama dan kepercayaannya adalah tidak sah. Apabila 
ter^adi perkawinan antar golongan, misalnya antara orang 
dari golongan sum! Putera dan limur Asing, maka kita 
tidak dapat berpegangan pada U.u no. 1/1974, karena Un- 
dang-undant; ini dibidang perkswinan campuran hanya meng- 
atur perkawinan antara warga riegara Indonesia dan varga

____ . -N. - • - - --------------------
negara Aaing yang terjadi^di Indonesia. Akan tetapi 
G.H.K itb. 1898 no. 158 dalam paeal 6 hatoya menyebutkan: 
"perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang 
berlaku bagi si suami*. ietapi dalam bidang perkawinan 
campuran menurut U.U no. 1/1974 tidak meeti dilakukan 
menurut hukum si suami, hanya statue anaknya selama 
belum dewasa mengikuti statuB ayahnya.

Jika dua orang yang berbeda golongan rakyatnya

3
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akan melangsungkan perkawinan di Indonesia maka timbul 
masalah tentang bagaimanakah hukumnya atau apakah hukum
nya terhadap perkawinan mereka* Deraikian pula halnya 
yang terjadi di Kabupaten i>adungf hukum manakah yang 
berlaku perkawinan antar golongan ini? lebih-lebih be- 
lakang^n ini banyak oreng-orang lurr yang kemudian me- 
netap dieana, seperti golongan orang ‘xionghop, orang 
dari golongan Eropah dan termasuk war&a negara Asing, 
sehin.'ga serine kali terjadi perkawinan diantara mereka, 
sesuai ketentuan pasal 57 undang-undang no. 1 tahun 1974* 

Dengan demikian saya mencoba mengemukakan bebe- 
rap* hal sebagai berikut;

1. Ba&aimana pelak&anaan perkavinan campuran antar 
golongan eejak berlakunya Undang-undang no, 1 
tartun 1974 di Aafcup^ten iiadung.

2* ttaealah-masalah apa yang timbul dalam praktek 
pelrksanaan perkawinan campuran antar golongan 
ini*

?. j-en-1elnEan Jujul
Untuk menghindatkan salah penf.ertian dari apa 

yanp dimaksud dalam skripsi ini, rorka aya perlu men- 
del pskan tentang judul skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah "nasalah perkawinan 
campuran antar golongan yan* terjadi di fcabupaten Ba-
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dung"* Perkawinan antar golon* an adalah perkawinan yang 
dilangsungkan oleh orang-orant yan* berbeda hukuranya ka
rena perbedaan golon*,an. Perbedaan golongan terjadi pada 
waktu pemerint^; an kolonial jang berdaaarkan pasal 163 
i£>, bahwa penduduk di hindia iselanda digolong-golon^kan 
menjadi tiga golongan, yaitu golongan î umi .hitera, Ti
mur Asing dan Lropah.
uerarti perkawinan campuran antar golongan, adalah per
kawinan yanr terjadi antara laki-laki Tirrmr Asing dan 
wanita Bumi Putera, atau perkawinan antara laki-laki 
iiumi ^utera dan wanita Jirooah dan sebagainya.

Dengpn demikian judul ekripsi ini akan raenggambar- 
kan tentang perkawinan yang dilangsungkan antara orang- 
orai.g yang berbeda hukumnya karena perbccaan golongan, 
khususnya didaerah Aabupaten .badung serta permasalahan 
yang timtul sebagai akibat aaanya perkawinan campuran 
antar golongan tereebut.

3* Alasan Pemilihan Judul
Judul dalam skripsi ini saya pilih karena per

kawinan campuran antar golongan masih sering terjadi 
di i-abupaten tfadung, walaupun Undang-undang no. 1 ta
hun 1974- telah diperlakukan bagi eegenap war fa negara 
Indonesia, misalnya perkawinan antara laki-laki iiumi
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Putera dan wanita Jiropah, atau perkawinan an tar a laki- 
laki Timur Asing dan wanita iiumi Putera, atau perkawin
an antara laki-laki Eropah dan wanita limur Asing* Hal 
ini terjadi sebelum berlakunya Undang-undang no. 1 ta- 
hun 1974, mengingat pulau Bali merupakan obyek pari- 
wisata baik yang datang dari dalam atau luar negeri, 
di samping itu masyarakat adat di Bali cukup membuka 
diri*

-<(Xeh karena Itu aaealn* perkawinan campuran an-
. /

^ar golongan bukanlah merupakan masalah yang raudah pe- 
raecahannya, karena dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 
tidak diatur secara jel.̂ e, berbeda halnya dengan Pera- 
turan Perkawinan Campuran Staatsblad 1898 no* 158 telah 
^jel*s_diatur n y a •
Justru itu bagaimana penyelesaiannya bila timbul masa- 
lah perkawinan campuran antar golongan Betelah berlaku
nya Undang-undang no. 1 tahun 1974?

Selain alasan-alasan tersebut di atar, saya me- 
milih judul skripsi ini karena masih banyak data yang 
diperoleh dikalan^an masyaraKat di Bali khususnya di 
Kabupaten Badung.

6

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dalat»
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memenimi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Wukum 
pada iakultas hukum Universitas Airlang&a.

Hi samping itu didorong oleh keinginan untuk 
memberikan suinbangan pemikiran dalam perkembanpan ilmu 
pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada 
khususnya melalui peinbahasan tentang perkawinan campur
an antar golongan yang terjadi didaerah fcabupaten Badung*

5. MetodoXogl
a. Data yanfc diperoleh berdasarkan metode pen- 

dekrtan, yant. saya pergunakan untuk memecahkan riasalah 
dalam skripsi ini. Karena dengan metode pendekatan kom- 
peratif, pendekatan teoritia, pendekatan yuridis, pen
dekatan historis dan pendekatan empiric akan lebih po- 
eitif kita akan memperoleh data yang menjadi obyek penu- 
lisan ini.

Pendekatan koroperatif dilakukpn den/ran jalan men- 
jelaskan eegala permasalaha:. yang timbul berdas^rkan 
pcrbandingan hal-hal yang saling berkaitan menurut hukum 
antar golongan.

Pendekatan teoritia artinya permasalahan yang tim
bul dalam skripsi ini eaya jelaskan berdasarkan dalil- 
dalil dan hukum-hukum yang telah diterima sebagai kebe- 
naran.
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Pendekatan yuridis artinya perm*salahan yang ada 
saya jelaskan berdasaikan kaedah-kaedah hukum yang ber
laku.

Pendekatan historis saya lakukan dengan raengkaji
«

sejarah perkemfcangannya.
Pendekatan empiria saya lakukan dengan roelihat 

kenyataan-kenyataan yang ada paaa mneyarakat adat Ball 
Khususnya di Kabupaten j»adung.

b. number data, yanfo digunakan sebagai daear pe- 
nelltian untuk meaecahAaii mabalah dalam skripsi Ini 
adalah sumber data sekundair ynng ada di perpustakaan 
dan sumber data primer yang ada dalam ke^yataan-kenya- 
taan dan praktek-praktek yang terjadi khususnya di Ka- 
bupaten I>adung. UntuK pengumpulan data ini dilpksana- 
knn dengan caia studi kepu&tpkaan dan wawancara pada 
Pegavai fcantor Catalan uipil di £enpatar.

c. Prosedur pengumpulan data, saya lakukan de
ngan j»lan se'.acai berikut: data yan*, sudah dlkumpul- 
kan saya periksa, apakah terdapat kekeliruan atau ti
dak. Keuudian saya kumpulkan data yang termasuk dalaa 
klasifikasi yang sama dalam uatu keloapok. Akhirnya 
data yan*, audah dikelompok-kelompokan tersebut, saya 
sajikan dalaa bentuk naskah pendek yang berwujud ku- 
tipan untuk keperluan analisis data.
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d. Analisa data, saya menggunakan analisis kwa- 
litatif yang bersifat deduktif logik, serta analisis 
koaperatif yang disesuaikan dengan masalah yang dihpdapi. 
Jika masalah yang timbul menghendaki surtu perbandingan, 
raaka aayn menggunakan analisa komperatif* ^ebaliknya ji
ka maealah yang dihadapi hanyp menghendaki penjelasan 
yang bersifat deduktif logik, maka saya menggunakan ana
lisis kwalit'tif.

6. Pertanpgung Jawaban aistematlka
Untuk mendapatkan hasil pemikiran yang lo^i? dan 

teratur maka pertasna-tama eaya jelaskan tenting hal-hal 
yan menyebabkan timbulny?'. perkawinan campuran, perma- 
salahan-permaEalahan yang timbul dalam perkawinan cam
puran, alasan saya menyusun skripsi ini, tujuan penulis- 
an serta metodologi yang saya pergunakan untuk memecah- 
kan masalah yang ada* Semuanya itu saya jelaokan dalam 
bab I yaitu bab pendahuluan. Dari bab pendahuluan ini 
diharapkan dapat diperoleh gaab- ran secara umurc mengenai 
permasalahan dalam skripsi ini, yakni maealali ter.tar.g 
perkawinan campuran antar golongan yang terjadi di iabu- 
paten iiadung.

fcetelah memahami gambaran umum tentang pokok per- 
maralahan, selanjutnya dalam bab II saya jelpskar menge-
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nai perkawinan campuran antar golongan sebelum dan se- 
sudah berlakunya Undang-undang no, 1 tahun 1974* rial 
ini perlu dipahami lebih dahulu karena dalara bab beri- 
kutnya yaitu bab iJ.1 akan dika^i tentang pelaksanaan 
perkawinan campuran antar golongan sebelum dan sesudah 
berlakunya Undang-undang no. 1/1974.

Ualam bab II akan dikaj1 lebih dulu mengenai pe- 
ngertian perkawinan campuran. Seterusnya dikaji mengenai 
pengertian perkawinan campuran baik menurut Peraturan 
Perkawinan Campuran Stb. 1898 no, 158 raaupun menurut U.U 
no. 1/1974. Selan^utnya akan dikaji tentang pcrsamapn 
dan perbedaan perkawinan campuran menurut peraturan per
kawinan campuran Stb. 1898 no. 158 dan menurut U.U. no. 
1/1974.

Setelah mfcmahami pen^ertian dan perbedaan per- 
kavinan campuran tersebut di atas, maka Pelanjutnyp da- 
lam bab 1x1 Rkan dikaji men^enai pelaksanaan perkawinan 
campuran antar golongan sebelum dan sesudan berlakunya 
U.U. no. 1/1974.

setelah memahami pelaksanaan perkawinan campuran 
antar golontan sebelum dan sesudau berlakunya U.U. no. 
1/19 74, maka akan lebih memudabkan pembahasan mengenai 
penyeleeaian m*-salah perkawinan campuran antar golongan 
di daerah aabup^ten fcadung, yanp merupakan pokok per-
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masalahan dalam skripsi saya ini pembahaean tentanfr per- 
masalahan yan^ tirabul dalam pelak.anaan perkawinan cam
puran antar ^olon^an di da* rau Aabupaten JJadunf , eaya 
letakkan dalam bab IV.

beta&al bab terakhir dalam skripsi saya ini adalah 
bab V jang merupakan bab penutup. Dalam bab penutup saya 
mencoba aenarik keeiapulan tentang beberapa hambatan yang 
timbul dalam pelaksanaan perkawinan campuran antar golong- 
an di daerah Xabupaten £adung. Juta dalam bab terakhir ini 
saya mengemukakan beberapa saran yang i>aya angt ap penting.

11
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b A b 11- .
/

PJtfiKAWlMIJ CAMPUhAK AllTAH GOLOKCAli 
S£i&LUM DAh oiWAK DiihLAMJNXA 
UNDAMG-UiDAAG HO. 1/1974

1. Peneertlan Perkawinan Campuran Menurut Stb. 1898 Mo.
158

Xang di maksud perkawinan campuran menurut paeal 
1 £>tb. 1898 no. 158 yaitu: "perkawinan orpng-orang yang 
di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan".*

Dengan demikian menurut utb. 1898 no. 158 perka
winan crmpuran mengendung arti luas, karena memungkinkan 
terjadinya perkawinan campuran antara orang Indonesia 
dengan orang Aeing. Justru Itu menurut analisa saya per- 
kawinnn antara orang-orang Indonesia dengan or*ng Asing 
ini dapat di sebut perkawinan campuran Internasional, 
nmngkin pula terjadi perkawinan antara orang-oran*; Indo
nesia yang berbeda regionya menjadi perkawinan campuran 
antar regio, karena perbedaan tempat meniabulkan perka
winan campuran antar tempat, dan karena perbedaan golong
an menimbulkan perkawinan campuran antar golongan dan

^Hgakan Putu Muderana, Hukum Perkawinan campuran 
rH Indonesia, cet. Pertama, Pen. ±akultas iiukum Univer- 
sitae Airlangga, Surabaya, 1983, h. 54.
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perkawinan campuran antar agama.
Xanfc di maksud dengan perkawinan campuran Inter- 

naEionnl adalah perkawinan yang di lakukan antara oreng- 
orang yan^ berbeda kewargana&eraan..wiealnya, hakim Pe- 
nradilan fiegeri Denpasar tanggal 30 Desember 1958, ter- 
nyata bahva perkawinan yang, dilangsungkan di ’iokyo an
tara lelaki warga negara Indonesia dan seorang wanita 
warea negara Jepang, berdasarkan patal 2 dan 10 G.h.K 
merupakan perkawinan campuran menurut G.n.K. lang mana 
kedua belah pihak kawin di lokyo pada tahun 1944 menurut 
peraturan dan cara yang berlaku di negeri itu dan dengan 
demiklan menurut hukum internasional peikr-winan itu ada
lah pah; oleh karena pen^gugat sebagpi warga negara In
donesia asli tunduk pada hukum adatnya dan tergugat 
hukum negara Jepanglah tadinya yang berlaku sebelum ia 
menjadi istrinya pen^gugat, maka perRpwinannya disebut 
"gemen^d huwelijk" eejak menjadi istri yang sah peng- 
gugat.

Xang dimakeud dengan perkawinan campuran antar 
regio adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia 
Maarani yang berbeda hukumnya karena perbedap.n regionya, 
misalnya antara orang-orang Indonesia Kristen yang ada 
di bawah h.o.C.I. (Jawa-fcadura, ftinahasa, Ambon; dengan 
orang Indonesia Aasrani diluar wilayah a.O.C.I, eeperti

13
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Kalimantan, Sumatra dan lain-lain. Jadi dalam perkawinan 
campuran antar regio terdapat perbedaan wilayah yang ter- 
jadi pada waktu pemerintahan colonial aelanda dulu, se- 
bab Indonesia dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah hukum 
seperti Jawa-iiadura, wilayah spparua dan Ambon termasuk 
wilayah n.u.o.l dan yang lain-lainn^a tidak.
Pada raasa sekarang ini perkawinan campuran antar regio 
sudah merupakan pengetahuan oejprah, karena xi.o.o.l ber
laku diseluruh wilayah Indonesia bagi orang-orang Indo
nesia asli yang beragama listen.

lang dimaksud dengan perkawinan campuian antar 
tempat atau perkawinan campuran antar adat# yaitu per
kawinan antara seorang yang hidup dibawah lingkun^an hu- 
kum adat tertentu dengan seorang dari lingkun&an hukum 
adat lainnya. i)i Indonesia perkawinan campuran antar 
tempat merupakan perkawinan campuran tertua, karena dae- 
rah Indonesia menurut van Vollenboven dibagi-bagi .nen- 
jadi 19 lingkaran Hukum Adat. Oleh karena itu acap kali 
terjadi perkawinan campuran antar tempat, misalnya per
kawinan antara seorang -aatak dengan seorang Mnang, atau 
orang ^unda dengan orang Palembane dan lain-lainnya.

lant dimaksud den< an perkawinan campuran antar 
golongan, yaitu perkawinan antara o n ng dari golongan 
rakyat limur Asing oengan or*ng dari golongan rakyat
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Indonesia atau Eropah. &al ini disebabkan karena penduduk 
fcindia Jtfelanda digolong-golongkan eeperti dalam ketentuan 
pasal 131 juncto pasal 163 dibedakpn menjadi golongan 
Eropah, golongan iimur Asin^ dan golongan Burni Jf\itera. 
Mealnya, _ seorang dari golongan rakyat inimi ^utera (se- 
karrng disebut pribumi/lndonesia aslij k^win dengan se- 
orang dari golongan rakyat eropah atau sebaliknya. letapi f 
setelab kemerdekaan bahwa perkawinan campuran antar go
longan beralih menjadi perkawinan antara or^ng Indonesia 
asli dengan keturunan Asing,

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran antar— 
agama yaitu perkawinan ymg dilangsungkan oleh orang- 
orang Indonesia asli yang memeluk a^ama dan kepercayaan 
yang berbeda eatu sama lain, rtisalnya, perkr-winan antara 
scoring lelaki bera^ama xiindu dengan seorang wanita ber- 
agama Islam atau Kristen.

Jadi perkawinan cauipuran menurut pasal 1 c.n.K 
aengendung pengertian yang luas, karena mencakup mac*m- 
macam perkawinan campuran, karena sesuai dengan adanya 
penggolongan penduduk, lingkaran-lin^karan hukum adat 
dan macaa-aacaa agaaa dan kepercayaan yang terdapat di 
Indonesia*

Maka setelah diterapkannya Undang-undang no. 1 
ta^un 1974, bahwa perkawinan campuran Internasional
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telah diatur ke dalam Undang-undang iniy sehingga ling- 
kungan kuasa nukum Antar Golongan dibidang perkawinan 
campuran bertambah sempit.

2. Menurut Undang-undang &o. 1 lahun 1974-
.ualam Undang-undang ini mengenai perkawinan cam

puran diatur dalam bab Xli bagian ketiga paeal 57 sampai 
dengan pasal 62. Pengertian perkawinan campuran menurut 
Undang-undang no. 1 tahun 1974 tertera dalam pasal 57 
yang berbunyi sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam 
Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang 
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang, berlainan, 
karena perbedaan kewarganeiiaraan dan splah eatu pi- 
hak berkewarganegaraan Indonesia**.
ftaka yang dimaksud dengan perkawinan campuran me

nurut Undf-n^-undang ini ialah perkawinan yang dilakukan 
antsra dua orang >ang berbeda hukumnya karena perbedaan 
kewarganegaraan, yaitu antara seorang varga negara Indo
nesia dengan bukan î arga negara Indonesia, sehingga per
kawinan antara dua orang warga negara Indonesia yang ber
lainan agama atau adat tidak termasuk dalam pengertian 
perKawii*an campuran ini. dengan demikian sesuai dengan
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ketentuan pasal 66 Undan&-undang ini, bahwa masih di- 
perlakukan peraturan perundang-undangan lama, yang ber- 
laku sebelum Undang-undang no. 1 tahun 1974 ini berlaku* 
Hal ini dapat dikatakan bahwa pasal 66 Undang-undang no.
1 tahun 1974 sekaligus dengan Penjelasan Umumnya dari 
Undang-undang ini merupakan dasar hukumnya untuk menentu- 
kan maeih berlakunya ketentuan-ketentuan lama. Untuk le- 
bih jelasnya bahwa paeal 66 Undang-undang no. 1 tahun 
1974 menyebutkan:

"untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubung- 
an dengan perkawinan berdasarkan atae undang-undang 
ini, maka dengan benakunya Undang-undang ini ke- 
tentuan-ketentuan yang diatur dalam *itab Undang- 
undang uukua Perdata lj>urgelijk *etboek), Ordonansi 
Perkawinan Indonesia ^rioten (xiuvelijks Ordonantie 
Christen Indonesi«r S. 1931 Ho. 74>, Peraturan Per
kawinan Campuran ^negeling op de geaeng de HuweliJ- 
ken £>. 1898 Ho. 158J dan Peraturan-peraturan lain 
yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah di- 
atur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak ber- 
laku".3
Dapat dikatakan me&genai kata-k^ta sejauh telah 

diatur dalam Undang-undang ini, peraturan-peraturan per
kawinan lama tidak berlaku, sedangAan yan& belum diatur 
maeih tetap berlaku. imlam hal ini saya akan meninjau 
•teraturan perundangan yang lama, yaitu Peraturan Per
kawinan campuran ^taatsblad 1838 no. 158.

17
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3. Perbedaan Pengertian Perkrwinan o am pur an. menurut 
Li.n.K staatsblad 1898 *o. 158 dan Menurut bndang- 
undang 1*0. _l_iahun 1974

Perbedaan pengertian perkawinan campuran menurut 
Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan Peraturan Perkawinan 
Campuran btaatsblad 1898 no. 158 df.pat dibedakan antara 
lain:

1 .1 . yang dimaksud dengan perkawinan campuran menu
rut pasal 57 Undang-undang Perkawinan ialah 
perkawinan antar? dua orang yang berbeda hukum- 
nya karena perbedaan kewargangeraan, yaitu an
tara seorang warga negara Indonesia dengan bu- 
kan * arga negara Indonesia, wedfiiî k̂ n menurut 
pasal 1 U.u.tv ialah perkawinan antara orang- 
orang yang di Indonesie tunduk pada hukum yang 
berlainan. xiengan kata-kata hukum yang berlain- 
an ini dapat memungkinkai* terj~dinya perkawinan 
karena perbedaan regio, perbedaan tempat, per- 
beaaan golongan, perbedaan agama dan perbedaan 
kewarganegaraan.

2.2. pasal 57 UnriRng-undan*. Pgrkawinan men^andunp 
^ a r t i  ̂ empTt^ karena Beperti diuraik~n di atas

hanya men^atur perkawinan karena perbedaan 
kewarganegaraan Baja. ^edangkan pasal 1 G.H.R

18
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raengandung arti luas, karena mengatur perkawin
an bukan eaj- karena perbedaan kewargane&araan, 
tetapl juga perbedaan golongan, tempat, regio 
dan agama.

3-3. menurut Undang-undang perkawinan, perkavinan 
antara seorang warga negara Indonesia dengan 
warga neg&ra Asing yang dilakukan diluar Indo
nesia dianggap bukan perkawinan campuran, rae- 
lainkan peikauinan diluar Indonesia, ^edangkan 
menurut Peraturan ^erxawinan campuran ktaats- 
blad 1898 no* 158 perkawinan antara eeorang 
warga negara Indonesia denfcan warga negara 
Asing baik yang dilangaungkan di Indonesia mau- 
pun diluar Indonesia merupakan perkawinan can- 
puran internasional.

4.4* perkawinan campuran antar regio, perkawinan
campuran antar tempat, perkrwinan cam.iuran an
tar agamr dan perkawinan campuran antar golong
an dianggap bukan perkawinan campurpn menurut 
Undang-undang no* 1 tahun 1974* ttedangkan me- 
nurut xer-^turan i'erkawinan campuran 6taatsblad 
1898 no. 158 baik perkrwinan campuran antar 
regio, perkawinan campuran antar a^ama, per- 
kfwinnn campuran ant:<r tempat dan perkawinan
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campuran antar golongan merupakan perkawinan 
campuran.

JuBtru itu saya akan mencoba meninjau Undang- 
undang no. 1 tahun 1974 sebagai iiukua fcasional dibidang 
perkawinan. PerKawinan macaai manakah yang telah diatur 
dalam Undang-undang ini dan macam-macam perk winan yang 
mana belum diatur dalam Undang-undang ini?

Disini akan jelas tampak terutama dalam masalah 
perkawinan campuran antara warga negara Indonesia asli 
dengan warga negara Indonesia keturunan *sing, antar 
tempat dan antar agama.

ftaka kalau terjadi perkf-winan campuran eemrcam 
ini, eesuai dengan ketentuan pasal 66 Undnng-undang no. 
1 tahun 1974> bahwa raasih tetap peraturan perundangan  ̂
yanfc lama dapat diterapkan untuk itu.

20
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U i )  ill

£bltAJU>A£>AAi)t XbhxmilhaU CaM'UaAI* Al»ii.h. UO^UUGAA 
l)Ai« 6iuJ/Ui. jjjy\UiikUMA 

UMtiiisu-uiiiJAJxb f»u. 1/1974

1. frebelum nerlfkunva Undpnk-uridan̂ j*o_._l_j.ahmi 1974
Sebelum berlakunya Undang-undang no* 1 tahun 1974 

tentang peraturan perundangan y?ng fccngatur masalah per
kawinan yang berlaku bagi semua warga ne&arp Indonesia, 
terdapat beraneka ratam peraturan perundsng-undangan ten
tang perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap golongan di 
dalam mas^arakat kita. Menurut pasal 163 I& penduduk In
donesia dibeda-bedakan menjadi tiga golongan yang ter- 
diri atas: golongan £>ropah, golongan limur *sing dan go
longan Dual ilxtera. Uolongan ‘iimur Asing terdiri atas: 
golongan 1‘ionghoa dan golongan bukan Itionghoa seperti 
Arab, uindia dan sebagainya*

nenangaapi pembtgian pentgolongan penduduk ter
se but di atas, maka dengan demlkian terhadap tiap-tiap 
golongan penduduk tersebut berlaku hukum perdata yang 
berbeda-beda. nukum perkawinanpun yang raerupakan b^gian 
dari hukum perdata berbedf-beda pula antara yang satu 
golongan dengan golongan yan*-, lain,

*dapun peraturan-peraturan perkawinan campuran
21
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yang berlaku sebelumnya dikeluarkan undang-undang no. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan eeptrti yang disebutkan 
dalam Penjelaean Umum Undang-undang no. 1 tahun 1974:
a./bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam 

berlaku hukum agama yang telah diretipiir dalam hu
kum adat;

b. bagi orang-orang Indonesia aeli lainnya berlaku hukum 
adat;

c. bagi orang-orang Indonesia aeli yang beragama Kristen 
berlaku Huwelijks Urdonantie christen indonesier (S. 
1933 *o. 74);
bagi orang Timur Asing keturunan Tionghoa dan varga 
negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentu- 
an-ketentuan ^itab Undang-undang iiukum Perdata dengan 
sedikit perubahan;

e. bagi orang-orang Timur *sing lain-lainnya dan warga 
negara Indonesia keturunan xiraur ^eing lainnya ter- 
sebut berlaku nukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang JSropah dan v/arga negara Indonesia 
keturunan ±»ropah dan yang disamakan dengan mereka 
berlaku *itab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun ipengenai pelaksanaan perkawinan campuran 
antar golongan yrng terutama menjadi masalah sekrrang, 
bagaimanakah hukumnya, karena penggolongan penduduk
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telah terhapus menjadi kewarganegaraan? Hal ini se
suai dengan Instruksi &etua Presidium Cabinet Ampera 
no. 31/^/12/1966. Menurut hemat saya sekalipun peng- 
golongan penduduk berdasarkan par.pl 131 juncto pasal 
163 IS terhapus, namun tidak banyak mengalami perubah- 
an hukuninya* *alaupun penggolongan penduduk bergeser 
menjadi kewarganegaraan Indonesia dan orang ^sing, apa- 
bila terjadi perkawinan campuran antar golongan« misal- 
nya antara seorang laki-laki warga negara Indonesia 
aeli dengan wanita warga negara Indonesia keturunan 
*sing, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 u.u.h yang 
berbunyi: "selama perkawinan itu berdiii atau perkawin
an itu berlang8ung, maka si istri mengikuti status su- 
arainya baik dalam hukum publik maupun dalam hukum per- 
data".

Dari ketentuan pasal 2 U.ii.u ini dapat kita me- 
ngerti, bahva daoar pemihiran patal ? G.fc.iv ini adalah 
untuk mencapai kerukunan dalam tur-tu rumah tangga. 
bebab apabila dalam suatu rumah tangga terdapat dua 
sifatim hukum yang berlaku, maka sulitlah tercapai sur'tu 
kerukunan. iiabul pertanyaan, apakah ketentuan pasal 2 

ini masih berlaku setelah terjadinya penghapusan 
penggolongan penduduk/ letapi sesuai den,,an ketentuan 
pasal ii Aturan Peralihan Undang-undang Ĵ asar 1945
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juncto pasal 66 Undang-undang no, 1 tahun 1974, maka 
ketentua** pasal 2 G.h.K secara materiil mrslh tetap 
berlaku* Tetspi sekarang apabila terjadi perkawinan 
campuran antar golongan dapat bergeter menjadi perka
winan antara seorang warga negara Indonesia keturunan 
Asing, tetapi hukum y?ng berlaku adalah sesuai dengan 
ketentuan pasal 2 G.H.K. ietapi sebaliknya apabila se
orang bekas golongan -tropah atau 'Ximur Asing bukan 
warga negara Indonesia, maka perkawinannya bukan lagi 
perkawinan campuian antar golongan, melainkan menjadi 
perkawinan campuran Internaeional, maka hukum yang ber
laku adalah hukum perdata Internasional. Apabila per- 
kawinan terjadl^antgra seorang warga negara Indonesia 
asli dengan seorang warga neg/ra Indonesia keturunan 
Asing, maka hukum yang berlaku adalah G.H.h.

Maka dari itu see^ual~dengan^^ 2

G.h .K dimana status sang istri mengikuti euaminya. 5e- 
sungguhn^a ketentuan pasal 2 G.h.ft mendapat kritik 
dari kaum wanita modern di Indonesia, karena dianggap 
pen^hinaan kaum vanita dan tidak sesuai dengan asas 
emansipasi.

Dengan demikian dalam perkavinan campuran antar 
golongan kedudukan istri diatur menurut hukum yang ber
laku b?.gi si suarni, ini berarti status si vanita di-
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kuaeai juga oleh hukum yang berlaku bagi suami*
£>edang oengenai pelaksanaan perkpwinpn campuran 

antar golongan kita dapati dalam paeal 6 G.a.h) yong me- 
nentukanv perkawinan dilaksanakan .nenurut hukum yang 
berlaku bagi calon auami. JPelaksanaannya adalaii eebagai 
berikut:

- untuk golongan ^ropah dan limur AQing yang ber- 
agana Kristen dilakukan di nuka seorang pegpwai 
pencatatan sipil (ambtenaar burgeUJke stand)

- untuk golongan Bumi Ĵ utera ypng berpgama Kristen 
dilakukan di muka seorang penceta agama Kristen 
untuk golongan ‘iimur A&ing Bumi ttitera yang 
beragama Islam dalam arti seorpng laki-la«i 
beragama Islam yanc hendnk kawin dengan peor^ng 
wanito Lropnh yang berlaku adalah hukum Islam

iiebih lnnjut tentang hal ini diatur dalam Undang- 
undang no# 22 tahun 1946 y  itu Undang-undang tentang ni- 
kah, talak daij rujuk.

ftengenai perkawinan campuran antar golongan yang 
dilangsungkan di luar Indonesia menurut pasal 10 G.d.R 
dilaksanaKan menurut aturan-aturan yang berlaku di ne- 
geri tersebut, dimana perkawinan itu dil?ngsungkan, asal 
saja kedua piriak tidak taelanggar pturan-aturan atau sya- 
rat-s>arat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-
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masing.
dengan demikian dapat dikatakan bahwa natalah 

pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan aebelum 
berlakunya U.U. no. 1/1974 mengenai tata caranya dila- 
kukan menurut hukum pihak suami (pasal 6 ryat 1 ti.H.R). 
Jterubahan status, hukum ditentukan secrra tegae dalam 
pasal 2 G.ii.iv, dengan adanya perkawinan campuran antar 
golongan, maka "si w&nita/istri status hukumnya meng- 
ikuti status suaminya baik dalam hukum publik maupun

Ahukum privaat". Gontohnya, yaitu perkawinan antara 
luede -futu nahayana dengan Jane Judith ^antsford di Aus
tralia dilakukan menurut hukum di negara dimana perka
vinan itu dilangsungkan, setelah suami istri ini kem- 
bali ke %ilayah indone&ia harue surat bukti perkawinan 
mereka dicatatkan di cantor ±*encatatan rerkawin^n pada 
J^ntor Catatan -ipil ditempat tin^gal mereka, dalam 
waktu satu tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indo
nesia.

2* bejftK ^erlaKunya.undank-undami *o. 1 ^ahun 1974
tfengenai pelakeanaan perkawinan campuran antar 

golongan sesudah berlakunya Undang-undang no. 1 tahun
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1974 berdasarkan atas Keputusan hendagri no. 221 a ta
hun 1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceralan 
pada kantor crtatan sipil, sehubungan dengan berlakunya 
Undang-undang no. 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerin- 
tah no. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Un- 
dang-undang ini, maka diktum pertama butir a no. 4 dan 
5 menyatakan bahwa, sebelum dikeluarkannya Undang-un
dang tentang catatan sipil yang bersi-fat nasional, maka 
pencatatan perkawinan dan perceraian dilakuxan di Aantor 
Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 
1974, i>agi mereka yang pencatatan perkawinannya dilakukan 
berdasarkan;
(4) Ordonansi Catatan Perkawinan untuk Perkawinan Campur

an (i>taatsblad 1904-279J dan bagi,
(5) ftereka yan^ tidak tunduk pada Undang-undang no. 22 

1946 juncto Undang-undang no. 32 tahun 1954.
Mengenai perkawinan yang terjadi dilu^r Indonesia 

dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 disebutkan dalam 
pasal 56 ayat 1 sebagai peng^anti dari pasal 10 G.H.K 
yang pada pokoknya mengatur tentang perkawinan antara 
seorang warga negara Asing yang perkawinannya dilnng- 
sungkan diluar Indonesia harus menurut hukum yang ber
laku di negara dimana perkawinan dilangsungkan dan ba
gi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-
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ketentuan undang-undang Perkawinan yang berlaku di 
Indonesia*

Maka ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-undang no.
1 tahun 1974 mengandung dua pengertian yaitu:

1 . eyarat intern
2. syarat extern

wyarat intern iplah sysrat yang haru: dipenuhi 
bilamanp. perkewinan dilangsungkan di Indonesia# hukum 
Indonesialah yang haxub diperlakukan, yaitu Undang- 
undang tentang perkawinan no. 1 tahun 1974» seeuai de
ngan ketentuan pasal 57 ayat 2 Undang-undang ini.

Eyarat extern ialah syarat yang haruc dipenuhi 
bahwa bentuK atau formalitas dari perkawinan yang ber
laku di Indonesia tetap berlaku.

-t'erKftwinaxi yang dilan^eun^kan diluar Indonesia 
yrng dilakukan oleh ceorang war*-a negara Indonesia de
ngan war^a negara *sing atau dua or^ng wart a negara In
donesia, dalan waktu eatu tahun setelah auami istri kem- 
bali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka 
harue di daitarkan di cantor xencatatan Perkawinan tem
pat tli-î gal meieka Cpa^al 56 ayat 2 UnUang-undr,ng no. 1 
ta-.un 1974>.

Mengenai masalah statue: kewarganegaraan dan ke- 
dudukan hukum suami atau istri dalam perkawinan campuran
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ant?r golongan tersetut dalam pengaturan tentang per
kawinan campuran pasal 58 Undang-undang no. 1 tahun 1974 
yang menyatakan bahua;

.bagi orang-orang yan^ berlainan kewarganegaraan 
yang melakukan perkawinan campuran, dapat memper- 
oleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan 
dapat pula kefailangan kewargaiiegaraannya, menurut 
cara-cara ynng telah ditentukan dalam Undang-un- 
dang kewarganegaraan hepublik Indonesia yang ber
laku*
Jadi jelas dalam masalah penyelesaiannyr di atas 

Undang-undang no, 1 tahun 1974 menunjuk berlakunya Undang- 
undang Kewarganegaraan ivepublik Indonesia no. 62 tahun 
1958.

î engan ad any a ketentuan tereebut di atas maka me
nurut pendapat saya ternyata didalam Undang-undang no. 1 
tauun 1974 terdapai kekosongan hukum untuk mengatur ten
ting statue kewarganegaraan dan kedudukan suami atau is- 
tri khusuenya dalam perkawinan campuran antar golongan. 
tial tersebut t*rbuKti dengan tidak diJelackannya secara 
pasti tentpng status kewargane, araan suami atau istri da
lasi Undang-undrng Kewarganegaraan Hepublik Indonesia dalam 
pasal 7 nya yang diperjelas lagi dalam memori penjelasan 
mengenai "usul Undan^-undFtng tentang &ewaiganegeraan He- 
publik Indonesia" dalam bab "turut kewarganegaraan or?>ng 
lain*1 hanya dijelaskan brhva cuatu peri-.awinan antara se
orang *?>nita war&a negara i-sing dengan seoran^ laki-laki
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warga negara Indonesia tidak secara langsung dapat rae- 
ngubah kewargane^araan pihak istri atau suami kalau 
istri atau suami dalam bal ini menginginkan kewarga- 
negaraan yang sama dengan istri atau suaminya, karena 
perubahan tersebut baru bisa terjadi "apabila ada per- 
mohonan baik dari pihak istri rnaupun suami kepada De- 
partemen Aehakiman dengan memenuni syarat-synrat yang 
telah ditentukan dslajn undang-undang Aewarganegaraan

5hepublik Indonesia no. 62 tauun 1958*'. Apabila dikabul- 
kan barulah istri itu diperlukan sebagai warga negara 
Indonesia, Pasal 7 ayat 1 bndpng-unciang Aewarganegaraan 
fc-epublik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

"£>eoran6 wanita war^a negara Asing yang kawin 
dengan seorang laki-la*i warga negara Indonesia, memper- 
oleii kewarganegaraan hepublik Indonesia, apabila dan pa
da waktu ia dalara eatu tanun setelah perkawinannya ber-
langsung menyatakan keterangan untuk i t u ..........

£>eorsnfe laki-ljiki warea negara Indonesia yang ka
win dengan seorang wanita warta negara *sin& bisa roen-
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aantjik ^aleh, Kjtab Xilaanjaan Peraturan Per-  
in* ri r rv -undan̂ .an Keublik IndoneLla. liramedia, Jakarta, 
tnhun 1^76, nuku ke satu, h. 573-574.

^Undan^-undanfe ^epuulik Indonesia tentang JCewarga- 
negaraan Hepublik Indonesia laouer 62 tahun 1958 (DU 1958- 
113, iDh 1647>.
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jadi warga negarp Indonesia, asal melepaskan kewargpne- 
garaan asalnya dan maeuk kedalam war^a negara suaminya 
asalkan suaminya tidak melepaskan kewarganegaraan Indo- 
nesianya.

Dalam hal seorang laki-laki warga negpra Indone
sia melepaskan kewarganegaraan asal dan masuk kedalam 
warga negara istri tercpntum dalam pasal 17 sub, a. J£.e- 
warganegaraan Kepublik Indonesia hilang karena:

memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya 
sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang 
bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan 
lain itu berada dalam wilayah Hepublik Indonesia 
kewarganegaraan Kepublik Indonesipnya b*ru dlang* ap 
hilang, apabila ftenteri Kehaki.uan dengan persetuju- 
an Dewan uenteri atas kehendak sendiri atau atas 
permohonpn orang yang bersangkutan menyatakannya 
hilpng.

Dengan demikian perubahan kewarganegaraan tidak- 
lah secara otomatio eeperti yang ditentukan dalam pasal
2 G.H.R, tetapi perubahan Itu harus dengan lewat permo- 
honan atau dencan kemauan sendiri melepaskan kewargane
garaan Indonesia*

Demikian pula mengenai kedudukan anakf dalam pa
sal 13 dan 15 Undang-undant Kewarganegaraan hepublik 
Indonesia no, 62 tahun 1958 aenentukan:
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1 . pada umumnya anak yang belum dewasa dan belum 
kawin turut kewarganegaraan ayahnya atau jika 
tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan 
ayahnya turut kewarganegaraan ibunya

2. perubahan status ayahnya berlaku juga untuk anak- 
nya.
Dengan detniklan ketentuan mengenai anak sah ber

laku status kewarganegaraan seperti tercantum dalam pa
sal 13 dan 15 Undang-undang Kewarganegaraan Hepublik 
Indonesia.

Apabila perkawinan diakhiri dengan percer?iian, 
tidak secara otoroatis menirabulkan perubahan kedudukan 
hukum dari bekas istri atau suami yan& melakukan perka
winan, tetapi dapat juga tetap dengan tidak menimbulkan 
perubahan hukumnya.

Dalam perkawinan campuran antar* varga negara 
Indonesia dengan warga negara Asing di Indonesia, bila- 
mana terjadi perceraian, perubahan kewarganegaraan pi- 
hak istri atau suami ada setelah ia raenyatpkan keterang- 
an meleparkan kewarganegaraan yang diperoleh karena ner- 
kawinannya, kembali kedalam kewarganegaraan aealnya. Hal 
ini tercantum dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Ke
warganegaraan itepublik Indonesia yang menentukan:

"seorang yang disebabkan oleh atau sebafai nkibat
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dari perkawinannya kehilangan kewarganegarasn Kepublik 
Indonesia, meoperoleh kewarganegaraan itu kembali jika 
dan pada vaktu ia setelah perkawinannya terputus menya-

7takan keterarigan untuk itu”.
Denman demikian perubahan kewarganegaraan tidak 

terjadi dalam hal istri atau suami tidak menyatakan ke- 
terangan melepas kewarganegaraan, maka ia tetap tunduk 
kedalam kewarganegara'n yang diperoleh karena perkawin
an campuran nntar golongan.

Dal»m hal bekas istri atau suami menyatakan ke- 
hendaknya bahwa ia melepas kewarganegaraan yang dipero
leh karena perkswinanny* dan akan kembali kedalam ke- 
warganegaraan Indonesia, maka ia harus mengajukan per- 
mohonan dengan memenuM syarat-synrat dalam prosedur 
yang telah ditentukan oleh Undang-undang iievarganegara- 
an Kepublik Indonesia* Eilamana permohonan untuk raemper- 
oleh kewarganegaraan Indonesia dikabulkan b»rulah bekae 
istri atau suami menjadi *-arga negara Indonesia dan ber- 
lakulah hukum Indonesia.

Dari aekian banyak data yang berhasil saya kumpul- 
kan ternyata tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan 
perkawinan campuran antsr golongan yang terjadi di x,abu-
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paten Hadung balk sebelum msupun sesudah berlakunya Un
dang-undang no. 1 tahun 1974.

Permasalahan yant timbul dalam pelaksanaan per- 
knwinan campuran antar golongan baik sebelum maupun se- 
cudah berlakunya Undang-undang no, 1 tahun 1974 adalah 
maealah pergeseran dari penggolongan penduduk menjadl 
kewarganegaraan Indonesia dan orang Asing. hal ini ce- 
suai pula dengan inotrukei Aetua i^residium Cabinet Am- 
pera no. 31/U/1a/12/1966 yang ieinya Menginstrukeikan 
kepada ftenteri Xehakiman don Aantor-kantor Catatan ^i- 
pil untuk tidak lagi menggunaxan periigolongan penduduk 
seperti dalam pasal 131 juncto pasal 163 1*>. Dengan ka- 
ta lain penegolon^an penduduk sedapat mun^kin dihapus- 
kan. Haka dengan demikian bilamana terjadi perkawinan 
campuran antar golongan tetelah terjadinya pembagian 
kewarganegaraan antara pemerintan Hepublik Indonesia 
dengan pemerintah ^erajaan Delanda akhir tahun 1949, 
karenanya terjadilah pergeseran perkawinan dari perka
winan campuran antar golongan menjadi perkawinan cam* 
puran antar orang Indonesia aoli dengan orang Indone
sia keturunan Asing. Sebab sekalipun penggolongan pen
duduk dihapuska.n seperti ter&ebut di atas, namun tidak 
banyak mengalami perubahan dalam bidang hukum yang ber
laku*
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Justru itu betapa pentingnya peningkatan kesadar- 
an hukum antara orang Indonesia asli dan orang Indonesia 
keturunan Asing itu demi mempercepat proses tercapainya 
kesatuan Hukum liaeional melalui terciptanya bnifikasi 
dan *.odifikaai secara total antara hukum perdata dan hu- 
kum adat Indonesia.

Dengan berlakunya satu macam hukum nasional bagi 
segenap warga negara Indonesia, maka tidaklah akan tarn- 
pak perbedaan sifat antara warga negara Indonesia sendiri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran 
antar golongan termaeuk perkawinan antar agama eesudah 
berlakunya Undang-undang no. 1 tahun 1974, maka pelaksana- 
annya dilakukan di Cantor Catatan î ipil yang terdeknt dari 
tempat bakal calon mempelai. rial ini sesuai dengan keten
tuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 juncto 
&epres no. 12 tahun 1983. Contohn>a, yaitu perkawinan an
tara laki-laki warga negara Indonesia keturunan Tionghoa 
dengan wanita warga negara Indonesia asli (bali) penca- 
tatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat per
kawinan pada Kantor Catatan Sipil dlmana perkawinan itu 
dilangsungkan.
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B A B  IV

KkW^bLKSAiAi* KA^ALAu kiLtxhAkihAh CAftPUlxAA AA'lAR 
GODO&GAft DI LAî KAii JUBUPATJbii bADUUG

1. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antar.Golongan dl 
Kabuoaten i^adung 

Baoa aebelum lindan,,-mid»ng no. 1 -tahun 1974
Sebelum keluarnya Undang-undang no. 1 tahun 1974, 

pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan yang ter- 
jadi di kabups-ten i-edune,t misalnya perkawinan antara Jo
han iiarnadi dengan Sang Ayu Kade *lit pelaksanaan perka
winan umumnya dilakukan di Kantor Catrtan ^ipil menurut 
perundang-undsngan yp-.ng berlaku bagi fcolonfjan Timur Asing 
Tionghoa. Dengan cara r.eperti itu perkawinan campuran 
antar golongan sudah dinnggap sah atau diakui oleh ling- 
kungannya eetempat, knrena secarr yuridis bahva perkawin
an merekn harus dilakukan di Kantor Catatan Sipil untuk 
golongan Tionghoa. Dalam perkawinan ini yang terpenting 
adalah kedua belah pihsk telah cep^kat untuk kawin dan 
diaaksikan oleh dua sakei seterapat sertri masyarakat di 
sekitarnya, maka bakal mempelai dirnggap sah menurut 
hukum.

Oleh karena si salon mempelai laki-laki itu orang 
Ilnur Aeing keturunan Tionghoa maka perkawinannya harus
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dilakukan di Cantor Catatan Sipil setempat menurut B.W, 
di camping itu agar mereka memiliki akte perkawinan 
yang eah.

Peraturan Pencatatan £>ipil y*ng berlaku sebelum 
Undang-undang no. 1 tahun 1974 antara lain:

1. Stb. 1849 25 terakhir IN. 1946 No. 136 Ca
tatan t>ipil untuk golongan £ropah;

2. Stb. 1920 Ho. 751 Catatau i>ipil untuk or=>ng Indo
nesia;

3. Stb. 1933 «o. 75 Catatan Sipil untuk or?ng Kris
ten di Java, Ambon dan Kinahara;

4. Stb. 1971 Mo. 130 untuk i'ionghoa.
ilerhubung sampai saat ini belun ada bndpng-undang 

yang mengatur pencatatan perkawinan campuran secara na
sional, »nka peraturan pencatntan perkawinan campuran 
sampai rekarang ini masih mempcrgun kan peraturan per- 
undang-undan* an lama.

halaupun adanya Instruk3i x'residiuin Cabinet Am- 
pera No. 31/U/iii/12/1966 yang isinya isenghapuakan peng- 
golongan penduduk yan* dilandasi oleh -aeal 131 juncto 
pasal 163 Î >, tetapi belum ban.yak raen^alami perubahan 
dalam bidang nukum yang berlaku.
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SeJgk Undan^-undang Jiome^J. lanun 1974-

Sejak berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 
pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan tetap 
dilakukan di Cantor Catatan Sipil. Prosedur yang dila
kukan di Apntor Catatan Sipil Kabuprten iiadung adalah 
sebagai berikut:

Pertama harus dilakukan pemberi tahuan kawin oleh 
calon menpelai atau wakilnya kepada pegavai Cantor Ca
tatan iiipil setempat. Perkawinan baru dapat dilangsung- 
kan, sekurang-kurangnya eepuluh hari kerja seeudah pea- 
beritahuan kecuali diL.ebabken karena alasan penting di- 
berikan dispensasi oleh V/amat (pa**al 3 pyat 2 PP 9 tahun 
1975)* liaftar calon ini harus diuiuumkan dipapan *;engu- 
muman yang dapat dibaca oleh umum,

Setelah diumumkan dan tidak ada yang berkeberat- 
an bagi masing-masing calon meaipelai atan berits yang 
dirauatnya, maka kedua calon aeapelai datang ke Xantor
0 a tat an kipil untuk i&ez]&isi daitar permintaan menikah, 
dan eelanjutnya calon tuempuiai harus melengkapi syarat~ 
syarat untuk melfngsungkan perkawinan di Cantor Catatan 
Sipil i'aerah 'lingkat ii ^abupaten .aadung sebagai beri
kut s

1. Poto copy kiir ,.edua calon mempelai;
2. Akte kelahiran kedua calon mempelai;
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3. Surat pengantar dari Kepala l*esa atau lurah di 
sahkan oleh camat setempat;

4. Akte perkawinan orang tua calon mempelai dan 
foto copy aX* nya;

5. Surat ijin dari orang tua/i'engadilan bagi calon 
mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun;

6. Surat kfcteran*,an berdomisili dari Kepala Desa 
atau Jburah yang di sahkan olen Camat;

7. Akte kem?tian orrng tua mempelai bagi orrng tua- 
nya sudah menin^gal/eurat keteraijgan kemati- 
an dari êprtla -uê a atau ijurali yan*. di sahkan 
ole^ camat;

8. Apabila calon mempelai sudah pernah kawin harus 
melampirkan akte kematian/akte perceraian;

9. Akte kelahiran anak bagi calon mempelai yang su- 
dah punya anak yang akan diakui dan di sahkan 
d^lam perkawinan;

10. Akte nikah dari fcihara (bagi yang beragama Eudha);
11. Surat keterangan dari pengantar agaroa/rohaniawan 

yang disahkan oleh Kepala DesaAurah dan Camat (ba
gi yang beragama ilindu);

12. Surat permandian dari Pendeta/Surat flautis dari 
Gereja (bagi yang beragama Kristen);

13. i’oto copy bukti Kewarganegaraan yang di sahkan
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oleh Pengadilan (WAU aenjadi WD1);
14. Surat Keputusan ganti nams (bagi Mil keturunan 

yang meaakai nama Indonesia);
15. Foto Copy surat-surat pendaftaran di Kantor Iroi- 

grasiAartu ijin masuk, surat pendaftaran di Kan- 
tor Aepolieian dan surat peabayaran pajak (bagi 
#J»a ) ;

16. Surat ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk 
oleh Menhankam (bagi anggota AiahJJ*

17. Surat kesanggupan dari calon Istrl/su&mi untuk 
menjadi istri/suami anggota Aisal);

18. Surat keterangan tidak terlibat G*30.S/PJLl untuk 
calon suami/istrl (bagi anggota AJdKI);

19. Surat pereetujupn dari ayah/lbu calon suaml/istri 
(bagi anggota

20. Dua orang eakai beserta i'oto copy aTP nya.
Setelah melengkapi syarat-syarat dan mengisi Daf-

tar permintaan untuk raenikah dan setelah diadakan pengt- 
cekan oleh pegawai catatan sipil maka dilakukan pengumu- 
man. Penguauman tersebut ditempelkan pada papan pengumu- 
aan yang ada di Aantor catatan bipil, gunanya supaya 
khalayak atau aasyarakat raengetahui. £>elain itu pengu- 
auaan tersebut oleh pegawai catatan sipil juga dikirim 
pada Caoat dan oleh Camat dikirim ke konsul/Perwakilan

\an
UN IV E k v i r a S a IX L A NGG A ' 

_ s U K A B A Y A
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untuk diteruskan ke masing-aasing alamat kedua calon 
mempelai. Surat pernyataan dari orang tua secara ter- 
tulis ini dapat dijadikan bukti otentik apabila terja
di masalah di kemudian hari. Biasanya sebelum surat 
pengumuman dikirim oleh pegawai catatan sipil, maka 
surat rekomendasi dari Konsul/Perwakilan eudah diterima 
lebih dahulu, bentuknya adalah sebagai berikut:

"Sepanjang pengetahuan saya tidak ada halangan atau 
rasa keberatan apapun terhadap peresmian pernikahan
yang direncanakan antara ........ dengan ......

A.onsul/i'erwakilan.....
.......................  )

Sesudah dua minggu tidak ada ypng raenyanggah atas 
pengumuman tersebut barulah perkawinan campuran antar 
golongan dapat dilangsungkan, dihadiri oleh dua orang 
sakei dan penterjemah (bila diperlukan). Aalau ada ke
beratan atas pengumuman yant. dibuat oleh pegawai catat
an sipil maka harus menuntgu von is I'engadilan Aegeri 
dahulu barulah dapat dilangsungkan perkawinan.

Di &antor Catatan Sipil Daerah Tingkat II habu- 
paten Badung pelrksanaan perkawinan campuran antar go
longan harus dilakukan di Aantor Catatan Sipilt kalau 
tidak dapat menimbulkan akibet hukum karena perkawinan 
yang tidak dilakukan di Aantor Catatan Sipil, bahwa
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mereka tidak memiliki bukti perkawinan secara otentik.
Mengenai penetapan biaya administrasi catatan 

sipil Daerah Tingkat 1-f- ^abupaten .badung menurut SK Hen- 
dsgri no. 477-752/1983 sebagai berikut:

1 . kawin jam kerja di kantory M M  Kp. 10.000,- dan 
MiA Kp. 20.000,-

2* kawin jam kerja diluar kantor, *Ail Kp. 15.000,- 
dan *AA Kp. 30.000,-

3 . kawin diluar jam kerja di kantor, Rp. 15.000,- 
dan MIA Kp. 30.000,-

4. knwin diluar jam kerja diluar kantor> W M  
Kp. 20.000,- dan »*A hp. 40.000,.-

5. kawin libur diluar, wNI Rp. 25.000,- dan WNA 
Rp. 50.000,-.
Seusai perkawinan berlangsung, maka kedua mempe

lai menun£gu sampai seleeainya kutipan akte perkawinan, 
ppda umumnya tiga hari setelah perkawinan dilangsungkan 
kutipan akte perkawinan kedua mempelai sudah selesai 
dan dapat diberikan oleh pegawai catatan sipil kepada 
yang bersangkutan atau wakilnya.

Demikian mengenai pelaksanaan atau tata carp per
kawinan campuran antar golongan yang terjadi di Kantor 
Catatan Sipil I'aerah Tingkat ii Xabup«ten -cadung, namun 
saya tidak dapat memperoleh data-data yang lebih lengkap
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mengenai berapa jumlah ymg melangsungkan perkawinan 
campuran antar golongan dari tahun ke tahun yang su
dah atau telah terjadl dl Kabupaten -tfadung sampal se- 
karang, karena kantor catatan sipil daerah tingkat II 
Kabupaten isadung baru berdirl pada tahun 1985, tetapi 
sebelumnya masih bergabung dengan kantor bupati kepa- 
la daerah tingkat li Kabupaten Badung,

Tetapi berdaearkan keterangan dari lbu Sagung 
Suartlni sebagai pegawal baglan penyuluiian di kantor 
catatan sipil &abup&ten iaadung mengatakan bahwa setiap 
tahun terjadi rata-rata delapan kali yang mel^ngeung- 
kan perkawinan campuran antar golongan dan kebanyakan 
yang terjadl adalah perkawinan campuran antara laki- 
laki warga negara Indonesia dengan wanita warga negara 
Asing. Sehingga banyak yang mengikuti status kewarga
negaraan si suami yaltu aenjadi warga negara Indonesia.

2. Permanalahan *am ‘ijmbul Dalam -fraktek dl Kabupaten 
fedUM

a. Kotif Xang lerselubung Dalam Perkawinan Campuran 
Antar Golongan

&ota badung dan pulau -ball pada uaiumnya adalah 
kota pariwlsata, sehingga dengan tendirinya menjadi 
suatu usaha untuk keperluan blsnis bagi kaum bermodal,
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banyak yang ingin menanamkan ueahanya di Bali. Demikian 
pula dengan terjadinya suatu kasue di Denpasar pada per- 
mulaan tahun 1986 yang lalu telah terjadi perkawinan 
campuran antar golongan antara Johan Harnadi (warga ne
gara Indonesia keturunan Gina) dengan Sang Ayu Made Alit 
(warga negara Indonesia asli/Bali,). Pada mulanya perka
winan mereka berlangsung balk, lama kelamaan serine tim
bul pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena pihak 
laki-loki (suamiJ lebih oementingkan pekerjaannya seba
gai seorang wiraswasta dari pada mengurusi keluarganya.

Dengan demikian terdapat motif yang terselubung 
dalam perkawinan campuran antar golongan di itabupaten 
Badung, yaitu melakukan perkawinan hanya untuk memper- 
oleh kewarganegaraan Kepublik Indonesia aehingga akan 
meaperlancar usaha bisnisnya di Bali, maka ini dapat di
katakan sebagai penyelundupan hukum.

b. -fenyelesaian Masalah welalui i^engadilan iiegeri
apabila terjadi permasalahan aeperti tersebut 

di atas akhirnya sampai ke *engadilan ^egeri i>enpasar 
dan selanjutnya ^engadilan i*egeri i^enpasar melalui ke- 
putusannya memutuekan bahwa perkawinan antara Johan 
Harnadi dengan bang Ayu Made Alit tidak dapat diterus- 
kan serta Johan Harnadi harus membayar segala biaya
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untuk kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya.
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B A B  V

JWSHUTUP

1 . Kesimpulan
Bari uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab 

terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pe
laksanaan perkawinan campuran witar golongan yang terja- 
di di Xabupaten Badung adalah seba&ai berikut:

1. Terdapat perbedaan pengertian perkawinan campuran 
antar golongan menurut Peraturan .tferkawinan Campuran stb. 
1898 no. 158 dan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974. 
Menurut pasal 1 Peraturan Jt-erkawinan Campuran ^tb. 1898 
no. 158 ypitu: perkawinan orpng-orang yan^ di Indonesia 
tunduk kepada hukum yan*. berlainan. Sedangkan menurut 
pasal 57 Undang-undang no. 1 tahun 1974 yaitu: perkawinan 
antara dua orang yang di Indoneeia tunduk pada hukum yang 
berlainan, karena perbedaan kewarfcFnefcarâ n dan &al*h sa- 
tu araan Indonesia.

gas dalam pasal 2 u.ii.ix yaitu istri mengikuti status 
auamiiiya baik dalam hukum publik maupun hukum privaat.

/ 3. pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan 
dixsKukan menurut pasal 6 C.tt.n yaitu dilakeanakan me-

hukum istri ditentukan secara te-
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nurut hukum yang berlaku bagi calon suami.
4* Perubahan kewarganegaraan dalam Undang-undang no.

1 tahun 1974 tidak secara otomatis terjadi seperti hal
nya pasal 2 G.H.it, tetapi hprus dengan suatu pernyataan 
dan mengajukan permohonan kepada Dep* rtemen Xehakiraan, 
apabila si istri warga negara Asing tetapi kslau si eu- 
ami warga negara Asing belura ada peraturan pelaksanaan- 
nya dalam Undang-undang ini.

2. Saran
Sar&n yang dapat saya berikan dalam pernmsalahan 

ini adalah sebagai berikut:
1 . Bahwa Undang-und&ng no. 1/1974 perlu se^era di- 

sempurnakan, dalam lindang-undang perkawinan yang baru 
nanti perlu diatur mengenai perkawinan campuran antar 
golongan, perkawinan campuran antar adat dan peikawin- 
an campuran antar agama.

Perlu segerr dibentuk Undang-undang Catatan 
bipil yang bersiiat fc&eional, untuk menggantikan per- 
aturan-peraturan Catatan tipil yang eudah tidak eesupi 
lagi dengan keadaan sekarang.

3. Untuk s&hnya suatu perkawinan perlu dipertegas 
tentang penerapan hukum agamanya, seperti ketentuan 
pasal 6 ayat 1 u.ii.it dituangkan kedalam Undang-undang
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no. 1/1974, agar jelas kedudukan anak sebagai hasll da
ri perkawinan campuran tersebut.

4. i'egawai Catatan Sipil hendaknya benar-benpr me- 
laksanakan tugasnyn dan melakukan pengecekan/peraeriksa- 
an sebelum berlangsungnya perkawinan campuran antar go
longan itu, guna menghindari timbulnya masalah-inasalah 
dl kemudian hari.

5- Syarat-Byarat untuk melangsungkan perkawinan cam
puran antar golongan supaya diperketat, untuk menghindari 
terjadinya "penyelundupan hukum" artinya melakukan per
kawinan karena ingin memperoleh kewarganegaraan Kepublik 
Indonesia.
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