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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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