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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan 

manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon 

suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat2. Pada 

umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya 

setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan 

kedah-kaedah agama. 

Perkawinan campuran sebelum adanya undang-undang perkawinan 

diatur dengan Koniklijk Besluit Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896. 

Peraturan ini dsebut Regeling OP de Gemengde Huwelijken (selanjutnya 

disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. 

Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai 

Perkawinan antara orang-orang di indonesia tunduk kepada hukum-hukum 

berlainan. Sedangkan Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa seseorang 

perempuan (istri) yang melakukan perkawinan selama itu belum putus, maka 

siperempuan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum 

publik maupun hukum sipil.3 

              Pengertian Perkawinan campuran sebagaimana disebut dalam Pasal 

1 RGH, memiliki jangkauan luas asalkan pihak-pihak yang melangsungkan 

tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran. Perkawinan 

antara dua orang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk indonesia 

                                                 
2 Wignjodiporo soerojo, 1971, Pengantar dan Azas-azas hukum adat, Bandung, Alumni, ,  hal 139 
3 Maria Ulfah Sudibyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan 
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yang dilansungkan diluar indonesia, misalnya orang arab dengan orang 

perancis, merupakan ketentuan dalam pasal ini.4 

Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinann 

campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang 

di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

 Dari pengetian Pasal 1 RGH yang diuraikan diatas, maka dalam hal 

itu termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri 

antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada 

hukum berlainan atau antara seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya 

disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), 

akan tetapi bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh 

atau sebagian dari hukum perkawinan KUHPerdata, maka bagi perkawinan 

berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPerdata yang menyatakan: ” Perkawinan-

perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, baik antara warga negara 

Idonesia satu sama lain, adalah sah jika perkawinan itu dilangsungkan 

menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu 

dilangsungkan, dan suami istri warga negara Indonesia, tidak melanggar 

ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian kesatu bab satu. 

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 62 menyebutkan, bahwa 

dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 

Ayat 1 yang isinya: “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat 

                                                 
4 R. Soetojo Prawirohamidjoyo,  1986, Pluralisme dalam perundang-undangan di indonesia, 

Surabaya, Penerbit  Airlanga university,. Hal.90. 
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perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik 

mengenai hukum public maupun hukum perdata”. 

Pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-

undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang tersebut 

disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan dengan 

warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul namun secara 

garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan 

ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan 

yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam undang-undang ini memberikan 

kedudukan yang sama kepada si ayah maupun kepada si ibu untuk 

menentukan kewarganegaraan anak. Prinsip kesetaraan antara suami dan 

isteri dalam menentukan kewarganegaraan anak nampak di dalam prinsip 

yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwa “perkawinan 

tidak merubah status kewarganegaraan asal masing-masing “. Prinsip ini 

membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan akan mengikuti 

kewarganegaraan ayah maupun kewarganegaraan ibunya, sehinga anak akan 

mempunyai kewarganegaraan ganda (terbatas). 

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan 

campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang 

lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir 

dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang 

dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah 

kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila 

dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan 
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mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya 

UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana 

pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan 

campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. 

Subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam 

lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam 

lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau 

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. 

Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah 

mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah 

pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek 

hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak 

cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam 

melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran 

memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang 

berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. 

Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti 

kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang 

baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena 

dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua 

yurisdiksi hukum. 

 

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status 

anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu 

perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan 
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orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, 

atau perkawinan tersebut tida sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar 

nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sejak dahulu 

diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara 

common law berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan negara-

negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (ius sanguinis). 

Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala 

keluarga (pater familias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini 

adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan 

kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak 

maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak 

dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, 

Swiss dan kelompok negara-negara sosialis. Dalam sistem hukum Indonesia, 

Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari 

ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam 

keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak 

mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama.5 

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas 

kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam 

Undang-Undang ini sebagai berikut: 

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, 

bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 

                                                 
5 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, 

Bandung: Penerbit Alumni, 1995, Hal. 43. 
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2.  Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara 

tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan 

satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 

4.  Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal 

kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa 

kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang 

diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan 

suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, 

maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak 

tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak 

secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi 

hilang. 

 
Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita 

WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang 

wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara 

Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak 

berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. 

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) 

tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian 
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kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-

anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah 

pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di 

kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk 

pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional 

peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut 

asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti 

pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). 

Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status 

personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, 

sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap 

berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, 

sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada 

dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional 

mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.  

           Terhadap anak yang lahir setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara 

otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu anak 

tersebut dapat mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia di Kantor 

Imigrasi. Untuk dapat diberlakukan sebagai warga negara Indonesia pada 

paspor asingnya, bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas, maka 

wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya di Kantor Imigrasi atau 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

                  Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
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Indonesia, suami dan isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam 

menentukan kewarganegaraan bagi anaknya. Secara subtansial Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

jauh lebih maju dan demokratis dibanding dengan Undang-Undang Nomor 62 

Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia 

telah mengakomodir berbagai pemikiran yang mengarah pada perlindungan 

hukum warganegara dengan memperhatikan kesetaraan jender. Tidak kalah 

pentignya adalah adanya pemberian perlindungan hukum terhadap anak-anak 

hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga 

negara Asing. Dalam prakteknya banyak kendala yang muncul dalam 

melakukan naturalisasi dan dalam penulisan ini perlindungan hukum yang 

dimaksud hanya tentang status kewarganegaraan anak hasil perkawinan 

campuran. 

Sebelum diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran 

itu dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23. Peraturan ini 

disebut Regeling op de Gemengde Huwelijken yang lebih terkenal dengan 

istilah Gemengde Huwalijken Regeling, dengan singkatan G.H.R yang 

sekarang biasa kita kenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Arti 

perkawinan campuran menurut bunyi Pasal 1 G.H.R adalah perkawinan antara 

orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Definisi 

ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada 

perkawinan-perkawinan antar warganegara Indonesia atau antar penduduk 

Indonesia (“antara orang-orang”) dan perkawinan-perkawinan yang 

dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan 
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perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah 

perkawinan campuran. Selanjutnya menurut kata-kata dari Pasal 1 G.H.R 

perkawinan antara dua orang di Indonesia yang termasuk dalam satu golongan 

yang sama, akan tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya: orang 

pribumi yang beragama Kristen dengan orang Pribumi yang beragama Islam, 

merupakan perkawinan campuran dalam G.H.R. Begitu pula dua orang Timur 

Asing yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain 

berkewarganegaraan asing. Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan 

perkawinann campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua 

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

  Pasal 11 G.H.R. menentukan, bahwa akibat hukum terhadap anak-anak 

yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang telah dilangsungkan sebelum 

G.H.R. berlaku, memperoleh kedudukan  hukum public dan hukum privat 

ayahnya. Sebagai anak-anak sah dari ayah dan ibunya tidak dapat 

diperselisihkan, karena dalam akte perkawinannya terdapat cacat-cacat atau 

karena tidak ada surat kawin, apabila anak-anak tersebut diperlakukan 

sebagai anak-anak sah dan ayah ibunya hidup secara terang-terangan sebagai 

suami istri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 62 menyebutkan, bahwa 

dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 

Ayat 1 yang isinya: “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat 

perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik 

mengenai hukum public maupun hukum perdata”. 
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Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam  latar belakang  

masalah  tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul :”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL 

PERKAWINAN CAMPURAN”. 

 

B. Rumusan masalah  

            Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena 

rumusan ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang 

diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan juga terarah 

dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap status  dari  laki-laki  dan  

perempuan  yang  melakukan  perkawinan  campuran sebelum dan 

sesudah berlakunya undang-undang no 12 tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  status  anak  dari  laki-laki  dan  

perempuan  yang  melakukan  perkawinan  campuran   sebelum dan 

sesudah berlakunya undang-undang no 12 tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan 

                                                                     

C. Tujuan Penelitian  

            Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan, berdasarkan 

latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 



11 
 

 
 

1. Untuk mengetahui perlindungan  hukum  dari  status  terhadap  laki-laki 

dan perempuan  yang melakukan perkawinan  campuran sebelum dan 

sesudah berlakunya undang-undang no 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaran. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki 

dan prempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan 

sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaraan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

            Adapun penelitian ini berguna dan memberikan manfaat bagi penulis 

sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umunya. 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis  

Dengan ditulis skipsi ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan 

dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai proses perlindungan 

hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. 

2. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penulisan skipsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca/masyarakat 

sehinga pembaca/masyarakat mengetahui tentang perlindunga hukum 

terhadap anak hasil perkawinan campuran tersebut. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dengan adanya penulisan skipsi ini, maka penulis berharap penulisan ini 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang 
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berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya 

hukum perdata yang menyangkut mengenai proses perlindungan hukum 

terhadap anak hasil perkawinan campuran. 

E. Metode Penelitian  

            Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu 

permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang 

akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan 

mengungkapkan kebenaran secara sitematis metodologis, dan konsisten dalam 

penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematis dan 

pemikiran tertentudengan jalan menganalisanya6 

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode yang 

digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan  

             Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

Yurisdis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu 

ketentuan hukum atau (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau 

kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan 

yang terjadi sebenarnya. 

2. Jenis Penelitian  

            Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu 
                                                 
6 Khusdzaifah Dimyati  dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum FH UMS, hal 3. 
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penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.7 Sehingga  

penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin 

secara sistematis dan menyeluruh mengenai proses perlindungan hukum 

terhadap anak hasil perkawinan campuran. 

3. Sumber Data 

      Dalam penulisan skipsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustaka 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data 

sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang     Perkawinan 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang                    

Kewarganegaraan 

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Anak 

2)  Bahan Hukum Sekunder 

                Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-

buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil penelitian hukum yang ada 
                                                 
7 Seorjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, Jakarta:UI Press, hal 
12. 
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hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak hasil 

perkawinan campuran.  

b. Penelitian lapangan  

Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek yang diteliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan. 

1) Lokasi Penelitian  

          Sesuai dengan judul yang diajukan penulis maka untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan skipsi ini penulis 

mengambil lokasi penelitian di Departemen Hukum dan HAM dan 

Dinas kependudukan Dan Catatan sipil Yogyakarta. 

2) Subyek Penelitian 

a) Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Departemen 

Hukum da HAM Propinsi Daerah Yogjakarta 

b) Kepala Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Yogyakarta. 

4. Metode Pngumpulan Data 

          Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka  penulisan 

menggunakan data sebagai berikut 

a. Studi Kepustakaan 

    Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data yang dilakukan 

dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum 

tersebut. 
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b. Studi Lapangan 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada 

objek penelitian adalah dengan cara: 

1)  Observasi 

              Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh 

dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana 

terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif 

lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu 

aspek.8 

2) Wawancara  (Interview)  

           Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi 

dengan  cara bertanya  langsung pad  yang diwawancarai, dan  

merupakan proses interaksi dan komunikasi.9Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh data atau keterangan terhadaporang-orang yang 

dianggap mengetahui dan mengkinkan diperoleh data yang 

berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam 

hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Administrasi 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa 

Yogjakarta dan Kepala Seketaris Dinas kependudukan dan catatan 

Sipil Kota Yogjakarta.   

                                                 
8 Soejono Soekamto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Pres. 
9 Ronny Hanitijo Soemitro,1998, Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri, Semarang: Ghalia 
Indonesia, hal.57. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara pengambilan 

sample dengan quota sampling yaitu bahwa pengambilan sample ini tidak 

semua individu diambil sebagai sample. Namun sebagian dengan kriteria 

bahwa seseorang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang 

perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran sehingga 

dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. Adapun yang 

dijadikan sample adalah Kepala kantor wilayah departemen hukum dan 

ham wilayah jogjakarta dan kepala sekertaris dinas kependudukan 

Yogyakarta yang berkompeten sehingga dapat menjelaskan proses 

perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. 

5. Analisis Data  

Metode analisis data yang sesuai dengan peneliti deskriptif adalah 

dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data 

mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari 

kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara 

peraturan-peraturan, yurisprudensi,  buku-buku ilmiah yang ada 

hubungannya dengan proses perlindungan hukum terhadap anak hasil 

perkawinan campuran,dengan pendapat responden yang diperoleh dengan 

secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif 

sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

F. Sistematika Skipsi  

        Untuk lebih mempermudahkan pemahaman dan untuk memberikan 

gambaran mengenai keseluruhan isi skipsi, penulis menjabarkan bentuk 
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sistematika skipsi. Dengan demikian dapat diketahuikaitan-kaitanyang ada 

dalam pembahasan yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Rumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Metode penelitian 

F. Sistematika Skipsi 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Pengertian Perlindungan Hukum. 

B.   Pengertian Perkawinan Campuran. 

C.   Pengertian Anak. 

D.   Pihak-Pihak Yang Melakukan Perkawinan. 

E.    Dasar Hukum Dalam Perkawinan Campuran  dan Pengadilan Yang           

Be wenang Memeriksa Dan Memutus Perkawinan Campuran. 

F.   Hubungan Antara Anak Dan Orang Tua Yang Melakukan   

Perkawinan Campuran. 

G.  Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perkawinan Campuran 

 BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap status  dari  laki-laki  

dan  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  campuran sebelum 

dan sesudah berlakunya undang-undang no 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaraan. 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  status  anak  dari  laki-

laki  dan  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  campuran 

sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang no 12 tahun 2006 

tentang kewarganegaraan. 

 

BAB IV :  PENTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 




