
Bab V 

PENUTUP
A« Kesimpulan

Pertama bahwa semula Catatan Sipil memeang disediakan 
bagi orang-orang tertentu yaitu bagi mereka yang tunduk pa
da hukum perdata B.W. itupun masih dengan pola aturan yang 
membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya.

Kedua setelah bangsa Indonesia merdeka dan Pancasila 
diterima sebagai dasar negara Indonesia, maka adanya pembe- 
daan golongan dalam golongan Eropa, golongan Timur Asing,- 

dan golongan Bumiputera sudah tidak sesuai lagi bahkan ber- 

tentangan dengan Jiwa Pancasila khususnya sila Kemanusiaan 
yang adil dan beradab.

Ketiga bahwa temyata hingga saat ini penggolongan 
itu tetap saja terjadi walaupun sudah diupayakan penghila- 
ngannya dengan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 
31/U/In/12/1966 yang melarang atau untuk tidak mengadakan 
penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan 
pasal 131 3*.S. dan untuk selanjutnya Catatan Sipil berlaku 
atau terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia serta hanya ada 
warga negara asing dan warga negara Indonesia. Akan tetapi 
karena instruksi itu ada pembatasan-pembatasannya, khusua- 
nya di bidang perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan 
perdata lainnya, maka oleh beberapa Kantor Catatan Sipil 
diambil kesimpulan, bahwa keterbukaan itu dikhususkan pada 
pelayanan pembuatan atau pendaftaran akta kelahiran dan akta 

kematian saja.
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Keempat bahwa untuk mengakhiri kesimpang siuran serta 

pembedaan golongan khususnya yang menyangkut Catatan Sipil 

maka mutlah segera diundangkan Undang-undang tentang Catatan 

Sipil yang bersifat nasional*

Kelima bahwa dengan keluamya Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ditinjau dari fung- 
sinya maka paling tidak ada 5 kutipan akta yang dikeluarkan 
oleh Kantor Catatan Sipil, yaitu (1) kutipan akta kelahiran; 
(2) kutipan akta perkawinan; (3) kutipan akta perceraian; - 
(4) kutipan akta pengakuan/pengesahan anak; dan (5) kutipan 
akta kematian.

Keenan) bahwa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
undang-undang pada Kantor Catatan Sipil khususnya tentang 
perkawinan campuran antar agama, pegawai Catatan Sipil agar 

tetap melayaninya demi tertibnya keamanan nasional serta - 

untuk menghindari adanya kesimpang siuran status anak yang 
dilahirkan akibat perkawinan tersebut,

Ketujuh bahwa akta Catatan Sipil adalah merupakan akta 
otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di
depan pengadilan hingga ada bukti lain yang mampu melumpuh- 

kannya.
Kedelapan bahwa akta Catatan Sipil merupakan alat bukti 

diri untuk menentukan status hukum seseorang yang paling - 

kuat terhadap peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, perka
winan, perceraian, dan pengakuan/pengeeahan anak di depan
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pengadilan,

B. Saran

Pertama bahwa demi kepastian hukum dan untuk mrnghin- 

darkan kesimpang siuran pada pengetrapan hukum dan pengam- 

bilan keputusan pada kasus-kasus perkawinan campuran, khusus- 

nya perkawinan campuran antar agama, maka menurut pendapat 

saya perlu peninjauan kembali atau setidak-tidaknya ada pe- 
negasan dari pihak pembuat undang-undang atau yang berwenang 

tentang peraturan mengenai perkawinan campuran dimaksud, me- 

ngingat negara kita berdasarkan falsafah Pancasila,

Kedua bahwa mengingat kedudukan Catatan Sipil begitu 

penting dan cukup berat, maka hendaknya pihak Departemen 

Dalam Negeri betul-betul memantau dan mengupayakan semaksimal 

mungkin agar sarana dan prasarana yang ada terus menerus di- 

tingkatkan, terutama peningkatan kemampuan petugas/pegawai 

pencatat dalam memahami aturan hukum khususnya yang bersang- 

kut paut dengan Catatan Sipil dan pembangunan hukum nasional 

pada umumnya.
Ketiga bahwa untuk menghilangkan penggolongan-penggolo

ngan penduduk Indonesia serta perbedaan aturannya maka hendak

nya pihak yang berwenang, dalam hal ini lembaga eksekutif dan 

lembaga legislatif, agar secepatnya memproses rancangan undang- 

undang tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional sebingga 
sekaligus tercapailah unifikasi hukum di bidang pencatatan 

fiipil.

Keempat, bahwa mengingat pelaporan akta kematian, penga-
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kuan anak luar kawin, serta perkawinan yang kedua dan selan- 

jutnya sangat penting bagi pengurusan proses perwalian atau 

untuk mengetahui ada tidaknya perwalian, maka demi menjaga 

keselamatan harta kekayaan si anak di bawah umur yang ada 

hendaknya pegawai Catatan Sipil mengupayakan pelaporan itu 

sesuai dengan aturan perundangan, atau jika tenaga terbatas 

maka pelaporan itu janganlah terlalu lama disampaikan pada 

Balai Harta Peninggalan. Atau bisa juga ditempuh jalan lain 

yaitu Balai Harta Peninggalan yang tanpak tugasnya tidak 

terlalu sibuk dibandingkan dengan Catatan Sipil ( hal ini 

berdasarkan pengamatan saya langsung melihat kegiatan kerja 

para pegawai yang ngobrol tanpa ada pekerjaan yang menunggu) 

mengambil berkas laporan dimaksud pada Kantor Catatan Sipil,- 

sedangkan Kantor Catatan Sipil harus sudah menyiapkan laporan 

yang diperlukan secara sempuma. Tanpaknya kini niulai disade- 

ri oleh Balai Harta Peninggalan.
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