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ABSTRAK 
 

 WILOPO KS, R 100030037 TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN 
SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI 
SYARAT PEMBUATAN PASPOR DALAM SISTEM NEGARA HUKUM 
 Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk Memberikan pandangan obyektif sehingga tidak 
menimbulkan salah penafsiran dalam menetapkan Surat Bukti Kewarganegaraan 
Indonesia (SBKRI) sebagai syarat pembuatab paspor bagi WNI keturunan/ peranakan 
asing (diantaranya Tionghoa) di negara hukum Indonesia. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan hukum sosiologis dengan jenis 
data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analilsis 
data yang digunakan adalah gabungan antara analisis kualitatif dan analilsis 
kuantitatif. Data sekunder yang tersedia dihubungkan dengan data primer yang 
meliputi hasil observasi dan wawancara, kemudian dianalisa secara kualitatif dan 
kuantitatif guna menggambarkan seteliti mungkin tentang bukti kewarganegaraan RI 
ditinjau dari aspek keimigrasian. 
 Dengan demikian pemberlakuan SBKRI dalam memperoleh paspor diperlukan 
dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap status kewarganegaraan seseorang 
pemohon paspor RI dapat diminta bukti-bukti kewarganegaraan Indonesianya dengan 
menunjukkan SBKRI, merupakan implementasi administrasi yuridis dan bukanlah 
suatu bentuk diskriminasi hukum. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Keppres No. 
56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia adalah menguatnya 
kedudukan ekonomi Tionghoa, menjadikan golongan minoritas ini melakukan 
tekanan-tekanan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah tidak 
mendapatnya pengakuan persamaan hak dan kewajiban mengenai status 
kewarganeraan inilah yang mendorong diterbitkannya Keppres No. 56 Tahun 1996 
tentang Bukti Kewarganegaraan dalam rangka mempercepat terciptanya persatuan 
dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara, dalam 
memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan. Sedangkan implementasi 
dalam praktek di lapangan bahwa kebijakan tentang SBKRI yang diatur dalam 
Keppres No 56 Tahun 1996 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat demi 
kepentingan nasional yakni keamanan politik dan hukum pengamanan terhadap proses 
pembuatan paspor perlu dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, bahwa SBKRI 
bukan merupakan monopoli WNI etnis Cina saja melainkan diberikan pada warga 
negara asing lainnya melalui proses naturalisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pertentangan antar ras (rasialisme) muncul pertama kali di Jawa ketika 

Belanda melakukan politik kolonialismenya. Pada abad XIX dan abad XX, di Jawa, 

terdapat kerajaan besar yang dikenal dengan nama Mataram. Kerajaan ini, kemudian, 

terbelah dan berada di dua tempat Surakarta dan Yogyakarta. Tidak hanya itu, 

kerajaan ini terbelah menjadi empat yang “berdiri sendiri-sendiri” di bawah 

kekuasaan negara Hindia Belanda keraton Kasunanan dan Mangkunegaran berada 

dikota Surakarta, sedangkan keraton Kasultanan dan Pakualaman bertempat di 

Yogyakarta. Meskipun keempat-empatnya secara formal mengaku pewaris kerajaan 

Mataram⎯dinasti Jawa yang pernah memiliki kekuatan besar⎯mereka juga 

merupakan ciptaan kolonial Belanda, yang meletakkan wilayah itu di bawah dua 

karesidenan⎯Surakarta dan Yogyakarta. Keseluruhan wilayah itu disebut 

Vorstenlanden (wilayah raja-raja), yang membedakan dari wilayah Jawa 

lainnya, yang dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Pada masa sistem politik kolonial sejak zaman VOC, pemerintahan Hindia 

Belanda berulangkali sengaja mendramatisir perpecahan yang terjadi di kerajaan 

Mataram (Shiraishi, 1997:5). Mereka memanfaatkan kekacauan yang terjadi di 

kalangan intern kerajaan Mataram. Bahkan, untuk tujuan politiknya, pemerintahan 

Hindia Belanda menggunakan peperangan. Cara-cara itu mereka lakukan untuk 

tujuan-tujuan yang bersifat eksploitatif. Fokus utamanya adalah untuk menguasai 
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ekonomi, wilayah perdikan dan kekuatan politik yang lebih besar. Untuk mencapai 

target itu, sistem politik devide et impera menjadi pola yang mujarab, politik yang 

selalu menggunakan cara-cara menciptakan perpecahan. Misalnya, pada tahun 1743, 

Pakubuwana II kembali didudukkan sebagai raja oleh Belanda, setelah sebelumnya 

diturunkan oleh lawan-lawan politiknya lewat suatu pemberontakan. Ia memindahkan 

Keraton Kartosura ke Solo, dan menyerahkan seluruh pesisir Jawa kepada VOC. 

Inilah awal penetrasi kolonial Belanda ke wilayah inti kerajaan Mataram. Dari sinilah 

awal mula kolonial Belanda memainkan kekuatan politiknya. 

Dengan berhasilnya kolonial Belanda memasuki wilayah inti kerajaan 

Mataram lebih leluasa, sejak itu Patih yang bertugas mengurus wilayah pesisir Jawa 

bekerja untuk kepentingan VOC dan Sunan. Setelah itu, sebuah keraton tandingan 

pun didirikan di Yogyakarta melalui Perjanjian Gianti pada 1755, yang salah satu 

isinya mengukuhkan Kasultanan dengan Sultan Hamengkubuwono I sebagai 

pemegang kuasa separuh Negara Agung dan Mancanegara Mataram. Dua tahun 

kemudian, keraton Mangkunegaran⎯keraton tandingan⎯lainnya didirikan di 

Surakarta melalui perjanjian Salatiga dengan Raden Mas Said (Pangeran 

Sambernyowo) sebagai pendirinya. Ia bersumpah setia kepada Sunan, VOC, dan 

Sultan melalui penerimaan gelar Pangeran Adipati Mangkunegaran. Tanah yang 

diberikan kepadanya dijadikan kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan dan 

pemerintahan tersendiri. 

Sistem politik kolonial Belanda terus berlanjut dengan membagi dan 

menggerogoti wilayah-wilayah Vorstenlanden pada awal abad XIX.  Kondisi seperti 

itu semakin parah ketika terjadi perang Sleman, yang kemudian, menghadirkan 
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pemerintahan sementara Inggris di Jawa (1811-1816). Dari perang Sleman itu, 

kemudian, terbentuklah sebuah kerajaan kecil⎯Pakualaman⎯dengan memotong 

sebagian wilayah Kasultanan Yogyakarta. Dengan berakhirnya perang Jawa (1825-

1830) dan diambil alihnya manca negara oleh Belanda, terjadi babak akhir pembagian 

wilayah Vorstenlanden yang terbatas pada Negara Agung Mataram dan Pajang. 

Wilayah kerajaan dibagian Selatan Jawa Tengah dibagi secara administratif menjadi 

empat kerajaan yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali baik secara politik 

maupun militer. Pembagian wilayah itu dimaksudkan untuk memecah konsentrasi 

kekuatan orang-orang Jawa (Indonesia) yang dipimpin oleh kerajaan Mataram. 

Politik rasialisme tidak hanya berhenti kepada upaya memecah-belah 

kekuatan suku Jawa melalui konflik Mataram, melainkan mengkonfrontasikannya 

dengan suku Tionghoa. Pemukiman utama orang-orang Tionghoa dipasar Gede yang 

terletak di tepi utara kali Pepe, di tengah kota Surakarta, menjadi agenda selanjutnya. 

Daerah ini merupakan wilayah perdagangan opium orang-orang Tionghoa yang 

diurus oleh seorang pegawai Tionghoa yang ditunjuk penguasa Belanda. Pegawai 

Tionghoa ini memiliki hubungan keluarga dan bisnis yang dekat dengan para 

pedagang opium orang-orang Tionghoa. Oleh karena berdekatan itu, para pengawal 

kolonial dapat secara leluasa mengawasi pengusaha Tionghoa termasuk jaringan-

jaringannya sirkulasi barang-barangnya, sirkulasi uang dan kreditnya sampai ke 

wilayah pedesaan Jawa. Wilayah Kota Gede di karesidenan Surakarta, yang menjadi 

tempat tinggal komunitas Tionghoa ini, membentuk pusat kegiatan ekonomi 

perdagangan non-Eropa. 
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Pada tahun 1830, untuk menciptakan konflik baru, pemerintahan kolonial belanda 

menerapkan sistem Tanam Paksa atas perintah Gubernur Jendral J. Van Den Bosch di 

Belanda. Bersamaan dengan masa itu, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan 

Instituut Voor het javaanche Taal (Lembaga Bahasa Jawa) di Surakarta. Pendirian 

institut ini dimaksudkan untuk memahami berbagai hal tentang Jawa dan 

kebudayaannya. Dengan dekade 1840-an lembaga ini digantikan oleh Royal Academy 

yang didirikan di delft, lalu pindah ke Leiden dan berhubungan dengan Universitas 

Leiden. Tokoh utama yang membangun dasar pelembagaan studi Jawa di Belanda 

adalah Taco Roorda, yang menjadi pendiri Javanologi Belanda di Universitas Leiden. 

Pada perkembangan selanjutnya, institut ini menjadi pusat studi Javanologi di 

Belanda, yang salah satu agendanya adalah memberi kesempatan keluarga para raja 

Mataram untuk belajar di sana. Pada awal abad XX, sejumlah Pangeran dari 

Kasunanan dan Mangkunegaran dikirim untuk belajar pada institut tersebut. Mereka 

yang mengikuti pendidikan tinggi dan mempelajari Javanologi di sana adalah 

diantaranya R.M Soerjosoeparto, yang kemudian menjadi Mangkunegaran VIII, R.M 

Woerjadiningrat (Pangeran Ngabehi), yang kemudian menjadi Pakubuwana XI, dan 

Pangeran Hadiwijono. Semuanya kemudian memainkan peran penting dalam Boedi 

Oetomo pada dekade 1910-an dan 1920-an, yang menyerukan nasionalisme Jawa. 

Berkembangnya Institut Javanologi di Belanda, menyebabkan munculnya satu 

komunitas Indo-Jawa-Tionghoa di Surakarta, yang mencintai dan mengembangkan 

kesusasteraan Jawa “modem dan dekaden”. Komunitas ini menekuni segala kegiatan 

kebudayaan yang diabaikan dan dikesampingkan oleh Javanolog Belanda. Mereka 

menerbitkan surat kabar berbahasa Jawa⎯Bromartani⎯sebagai media 
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komunikasinya. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1855 oleh C.f. Winter, seorang 

Indo-Barat yang dilahirkan di Yogyakarta yang sampai meninggalnya tinggal di 

Surakarta. Ia dibaca, diedarkan dan dilanggan oleh kalangan elite Jawa yang 

terpengaruh oleh peradaban barat dan orang-orang Indo-Tionghoa. Ia juga menjadi 

forum baru bagi aktifitas kesusastraan Jawa di kalangan masyarakat non trah 

Mataraman. Munculnya gerakan ini, oleh orang Mataram, dianggap sebagai sikap 

yang melawan trah Mataram, yang selanjutnya dimanfaatkan kolonial Belanda untuk 

memecah belah mereka. 

Pada awal 1912, muncul kekhawatiran dari trah Mataram yang didukung oleh 

kolonialisme Belanda, ditujukan kepada orang-orang Tionghoa kekhawatiran itu 

dikipas-kipasi oleh kolonial Belanda sehingga berubah menjadi kebencian terhadap 

orang-orang Tionghoa. Kebencian itu, dalam perkembangan selanjutnya, berubah 

bentuk menjadi permusuhan dan perang terbuka. Mereka kesal dengan ulah orang-

orang Tionghoa yang belum lama dibebaskan dari kewajiban memberi hormat kepada 

pegawai kolonial dan trah Mataram oleh pemerintahan Hindia Belanda, melakukan 

aktifitas seperti itu. Selain itu, kaum muda Tionghoa pun mulai berani mengubah 

penampilan mereka setelah berita tentang revolusi di Tiongkok mencapai Hindia 

dengan jalan memotong kuncir gaya Ch’ing, dan menukar pakaian gaya berat. Para 

kaum muda Tionghoa pun mulai berani tampil di depan umum seperti sinyo. 

Penampilan mereka yang seperti itu, dipandang oleh orang Jawa, bukan hanya 

menunjukkan identitas dan kekuatan orang Tionghoa, melainkan dianggap telah 

berada diluar dan diatas hierarki strata sosial orang-orang Jawa. Pada titik ini, politik 

devide at impera kolonial Belanda Mulai tampak membuahkan hasil. 
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Pertentangan Etnik Jawa-Tionghoa semakin memuncak ketika kegiatan 

dagang orang-orang Tionghoa bertambah maju. Relasi antara bumiputra dan orang-

orang Tioghoa pun mengalami banyak perubahan. Pada Februari 1912, orang-orang 

Tionghoa melakukan pemogokan pasar di Surabaya untuk memperlihatkan kekuatan 

mereka pada bumiputra. Teknik boikot-memboikot pun mulai marak dengan latar 

belakang seperti ini. Boikot yang pertama dilancarkan terhadap firma Tionghoa, Sie 

Dhian Ho. Firma ini mulai bergerak sejak 1902 di bidang alat tulis dan menerbitkan 

surat kabar Melayu Tionghoa, Taman Pewarta. Selain usaha alat tulis dan penerbitan, 

firma ini juga bergerak dibidang perdagangan batik. Setelah terjadi pemogokan pasar 

Tionghoa di Surabaya, Sie Dhian Ho bersama firma Tionghoa lainnya menekan harga 

pembelian kain batik terhadap pembuat batik bumiputera di Laweyan. Sebagai 

balasannya, para pedagang batik Laweyan dibawah pimpinan Marthodharsono, 

melakukan boikot terhadap Sie Dhian Ho. Setelah itu serangkaian aksi boikot 

dilakukan para pedagang bumiputera terhadap firma-firma milik orang Tionghoa. 

Konflik antara orang-orang Tionghoa dan bumiputera terus berlanjut. Sarekat 

Islam (SI) yang didukung tidak hanya oleh trah Mataram, tetapi juga tentara Belanda, 

melakukan aksi permusuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Organisasi inilah 

yang pertama kali melancarkan aksi boikot dengan metode kekerasan. Perkelahian 

jalanan antara anggota SI dan orang-orang Tionghoa pun tidak terelakkan dan terus 

meningkat. Tidak hanya perkelahian kecil yang terjadi, tetapi ada sekitar sembilan 

puluh tentara legiun Mangkunegaran mendobrak Kota Gede dan memukuli orang-

orang Tionghoa. Anak-anak Jawa-Surakartan bergabung dan berkelahi dengan 

orang-orang Tionghoa. Keadaan terus bertambah genting ketika pemimpin SI 
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membentuk ronda khusus di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pemukiman 

orang-orang Tionghoa. Penjagaan tambah diperketat ketika orang-orang Tionghoa 

mengadakan perayaan Tionghoa di bulan Juni. Penjagaan ini dilakukan oleh kedua 

belah pihak agar tidak terjadi keributan besar-besaran. 

Di Surabaya, setelah pemogokan pasar Tionghoa di bulan Februari tesebut, 

berulangkali terjadi perkelahian antara orang Tionghoa di satu pihak dan orang 

bumiputera di pihak lain. Akibat dari konflik itu, para pedagang Arab dan muslim 

bumiputera tidak bersedia lagi memasukkan iklan mereka pada surat kabar yang 

diterbitkan oleh orang-orang Tionghoa. Kemudian, mereka menerbitkan surat kabar 

sendiri dan membangun klinik untuk orang-orang muslim. Para pedagang suku Arab 

pun akhirnya mendirikan sebuah perusahaan terbatas⎯Setia Oesaha⎯di bawah 

pimpinan Hasan Ali Sorati. Persaingan terbuka melalui berbagai usaha ekonomi ini 

semakin mengkristalkan perselisihan antar-etnik pada waktu itu. Bentuk perselisihan 

semacam itu hingga kini, tidak terselesaikan dan secara potensial tersimpan rapat 

dalam aras kebudayaan masyarakat kita. 

Konflik Jawa-Tionghoa terus melebar. Bahkan pada awal SI Surabaya 

berkembang sebagai organisasi, model ronda dan boikot pun terjadi dan meniru pola 

SI Surakarta. Mereka membela penduduk Arab yang berkelahi dijalanan dengan 

orang Tionghoa. Mereka juga memimpin perkelahian untuk melawan orang-orang 

Tionghoa. SI Surabaya menunjuk seorang talangpati⎯orang yang berani 

mati⎯untuk ditempatkan di bawah perintah pengurus, yang berfungsi sama seperti 

wargo rumekso. Talangpati ini ditempatkan dibawah perintah wargo pangerso yang 

berdomisili di Surakarta. Namun, Tjokroaminoto kemudian menempatkan talangpati 
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tersebut dibawah perintahnya guna mencegah perkelahian jalanan kecil-kecilan agar 

tidak berkembang menjadi kerusuhan besar. Ia juga membiarkan organisasi ronda itu 

menghilang secara perlahan-lahan. Oleh karena takut perintah Presiden pada Agustus 

1912, orang-orang Tionghoa kembali memperlihatkan sikap hormatnya kepada 

Belanda dan pejabat tinggi Jawa. 

Zaman boikot dan perkelahian berakhir seiring dengan kesibukan para 

anggota SI mendirikan toko-toko dan menggiatkan pada minat belajar agama. Di 

Surakarta, Klaten dan Sragen, sejumlah toko SI didirikan dengan bantuan uang dari 

SI. Dana dari beberapa perkumpulan digunakan untuk mendanai anak-anak yang giat 

belajar mengaji. Namun, ketika SI didirikan oleh Mohammad Joesoef di Semarang 

akhir 1912, segera setelah itu sebuah insiden terjadi ketika anggota SI membunuh 

orang Tionghoa. 

Bersamaan dengan meluasnya SI, segala macam bantuk kasak-kusuk liar 

mulai beredar. Datangnya isu Ratu Adil, perang, dan dibentuknya kekuasaan baru 

merupakan beberapa tema setelah itu. Di wilayah perkebunan-perkebunan swasta di 

Batavia, kasak kusuk dengan slogan bahwa dalam waktu dekat semua tanah yang 

dikuasai orang timur asing, perkebunan swasta yang dikuasai orang Tionghoa⎯akan 

dikembalikan kepada bumiputera. Selanjutnya, isu itu berkembang bahwa semua 

orang Tionghoa akan mati terbunuh dan orang Eropa akan diusir dari Jawa. 

Perkelahian jalanan pun terjadi lagi di beberapa tempat antara anggota SI dan 

orang-orang Tionghoa, juga antara anggota SI dan non SI. Pemukulan dan acapkali 

pembunuhan terhadap orang Tionghoa terjadi lagi di Surabaya, Bangil, Rembang, 

Semarang, Cirebon, Batavia dan tempat-tempat lainnya. Di banyak tempat, para 
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anggota SI mulai “mengguncang kekuasaan negara” dengan menangkap pencuri lalu 

menyerahkannya kepada polisi. 

Di berbagai tempat, organisasi-organisasi anti SI dibentuk dengan dukungan 

pegawai administrasi pemerintah, baik secara terbuka maupun terselubung para tuan 

tanah Tionghoa pemilik perkebunan swasta, pejabat bumiputera rendahan, dan 

jagoan-jagoan setempat dilindungi oleh kepala distrik. Sedangkan di Surakarta, 

Pangeran Mangkunegara menghimpun dan sekaligus membiayai Darmo Hatmoko, 

yang para anggotanya secara agresif terlibat dalam perkelahian dengan anggota-

anggota SI dan orang Tionghoa, sehingga orang Tionghoa menjadi gelisah. 

Pada tahun 1919 dan 1920 keresahan dan ketidakpuasan melanda penduduk di 

Delanggu dan Ponggok. Sementara itu, pemokokan petani yang terjadi pada 1919 

masih kuat dalam ingatan mereka. Praktek perantara pembelian padi orang-orang 

Tionghoa sewaktu masih hijau melalui kredit kepada petani membuat keuntungan dan 

kenaikan harga beras jatuh ketangan perantara Tionghoa, pedagang dan penggiling 

beras di Delanggu. Pada September 1919, Mangoen Atmodjo membentuk sebuah 

koperasi tani, Roekun Desa. Tindakan ini untuk mendobrak praktek ijon dan 

menembus benteng perantara (Tionghoa) dengan memberikan kredit petani yang 

dibayar dengan hasil panenan dan menjualnya langsung kepada pedagang dan pemilik 

lumbung padi Tionghoa di Delanggu. Namun, penguasa setempat menuduh mereka 

sebagai merugikan petani. Mangoen Atmodjo dipecat dari jabatan komituwa. Setelah 

peristiwa itu, Mangoen Atmodjo tampil sebagai ketua SI Delanggu. Di panggung 

pergerakan dan dirapat-rapat umum pengaruhnya mulai meningkat luar biasa cepat. 
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Kejadian ini membuat ajaran “Nasionalisme Jawa, pro-raja feodal” menjadi 

“revolusioner”. 

Konflik suku Jawa-Tionghoa terus berlanjut bahkan ditiru dan meluas kepada 

kelompok etnik lain. Persoalan pokok konflik itu sebenarnya bukan berdasar pada 

alasan perbedaan etnik ataupun agama, melainkan akibat dari persaingan dagang 

(ekonomi) dan kekuasaan. Sejak zaman Belanda hingga kini ORLA, ORBA, Orde 

Reformasi, Stereotipe kekalahan dalam dunia perdagangan selalu melekat pada 

orang-orang bumiputera, sementara orang-orang Tionghoa selalu dipandang sebagai 

unggul dalam dunia usaha. 

Pemberian status onderdaan pada zaman Hindia Belanda, adalah penjelmaan 

cita-cita pemerintah kolonial tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dengan 

pemberian status tersebut. Seperti telah kita ketahui, pemberian status tersebut secara 

sosiologis tidak menciptakan satu kesatuan onderdaan rakyat Hindia Belanda. 

Masing-masing golongan penduduk berkelompok menurut kelompok etniknya 

sendiri-sendiri. 

Dari sisi politis, pemerintah Hindia-Belanda ketika itu menetapkan kebijakan 

dengan membagi atau membedakan warga masyarakat atas dasar etnik, baik yang 

diatur dalam Indische Staatsregelling (Stb. 1855-2 jo 1855-415 jo 1925-447) maupun 

dalam Nederlandsche Onderdaanschap van niet Nederlanders (Stb. 1910-126). 

Sebagai akibat penggolongan warga masyarakat tersebut menghasilkan, peraturan 

yang membedakan antar sesama penduduk atau dikenal dengan bahasa politik devide 

et impera. 
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Pembedaannya tidak terbatas pada penggolongan etnik saja, tetapi juga 

termasuk dalam bidang kependudukan-pencatatan kelahiran (Birth Registrations) 

juga dibedakan baik dari aspek administrasi maupun agama, seperti yang diatur 

dalam: 

a. Stb. 1849-25 kelahiran untuk golongan Eropa. 

b. Stb. 1917-130 jo 1919-81 kelahiran untuk golongan Tionghoa. 

c. Stb. 1920-751 jo 1927-564 kelahiran untuk golongan Indonesia (non kristen) 

d. Stb. 1933-75 jo 1936-607 kelahiran untuk golongan Indonesia (kristen). 

Perbedaan dalam aspek administrasi yuridis inilah yang sampai sekarang 

terjadi kesalahpahaman dan bahkan dipolitisir untuk merobohkan konstruksi hukum 

mengenai kewarganegaraan di Indonesia. 

Setelah Indonesia merdeka, maka status warga negara dari Negara RI 

merupakan penjelmaan dari pokok-pokok pikiran mengenai kewarganegaraan yang 

merupakan sendi atau tiang yang meneguhkan kedudukan Negara RI dengan suasana 

kejiwaan yang terkandung dalam Pembukaan dan yang menjelma dalam pasal-pasal 

Batang Tubuh UUD, merupakan penjelmaan dalam cita-cita tersebut. Bangsa tanpa 

memahami suasana kejiwaan yang menjelma dalam pasal-pasal UUD, tidak dapat 

seketika ditentukan asas yang berlaku dalam penentuan kewarganegaraan Indonesia. 

Karena Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechtsstaats) bukanlah Rule of 

Law setidak-tidaknya mempunyai peraturan-peraturan yang menjadikan orang-orang 

bangsa lain menjadi Warga Negara Indonesia, meskipun tidak hanya bernilai sejarah 

melainkan merupakan suatu kekuatan hukum.  
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Rangkaian peraturan tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya 

yang membentuk suatu yurisprudensi terhadap masalah kewarganegaraan 

Indonesia, sehingga peraturan-peraturan tersebutlah menyebabkan seseorang masuk 

dan menetapkan secara sah menjadi penduduk atau warga negara Indonesia sebagai 

suatu bentuk dari negara hukum. Sehingga usaha untuk mensalahpahamkan 

ataupun mempolitisir implementasi administrasi yuridis dengan cara mengeksploitasi 

kaidah-kaidah hukum kewarganegaraan di Republik Indonesia sebenarnya merupakan 

tindakan melawan hukum. Namun demikian masih timbul beberapa pihak untuk 

mempolitisir permasalahan kewarganegaraan yang dikaitkan dengan ras diskriminasi 

antara lain beberapa pihak berpendapat sebagai berikut: 

1.  Mari kita tempatkan diri kita dalam suasana pada tahun 1959 sebagai tahun yang 

sangat penting bagi perkembangan bangsa dan Negara RI. Tanggal 5 Juli 1959 

terbit Keputusan  Presiden mengenai Dekrit Presiden tentang kembali UUD 1945 

dengan “gagalnya”  konstituante merumuskan UUD RI. Sehingga bisa dipahami 

situasi politik dalam negeri pada masa itu penuh dengan dinamika dengan suasana 

penuh semangat “kembali UUD 1945” ketentuan peraturan Presiden No. 10 tahun 

1959 mengatur secara formal jaminan tidak terjadi kekeruhan, namun dalam 

pelaksanaannya telah terjadi “hiruk pikuk”, sehingga mencapai ± 140.000 KK 

yang “mengungsi dari kecamatan desa ke berbagai daerah. 

Kajian ini akan dimulai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 20/1959, 

yaitu mengenai peraturan pelaksanaan perjanjian Dwi-Kewarganegaraan yang 

akhirnya ditetapkan berlaku mulai 20-1-1960. 



 13

Disini kajian secara kronologis menjadi sangat menarik, karena ± 2 bulan 

menjelang dimulai berlakunya peraturan pemerintah No. 20/1959, sebagai 

pelaksanaan dari perjanjian bilateral RI-RRT, dilapangan terjadi tindakan 

“pengusiran” terhadap etnik Tionghoa dari daerah kecamatan dan desa dengan 

dalih melaksanakan peraturan Presiden No. 10/1959  ditengah masyarakat 

Tionghoa dengan harap-harap cemas menantikan pelaksanaan perjanjian Dwi-

Kewarganegaraan yang belum dipahami benar atau sosialisasinya belum jelas. 

Presiden pada tanggal 16-11-1959 menerbitkan peraturan Presiden No. 10/1959 

tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing 

diluar ibukota daerah Swatantra tinggkat I dan II serta karesidenan. 

2.  Pelaksanaan dilapangan, larangan tersebut sasarannya hanya keturunan Tionghoa. 

Kajian kejelasan mengenai pengertian asing perlu diperhatikan sejak rapat-rapat 

BPUPKI sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 10/ 1959. Perilaku 

para pelaksana dilapangan yang bersifat rasialistik karena hanya ditujukan pada 

etnik tertentu dengan dasar pembenar legal formal. Tidak memperhatikan 

pengertian asing dalam konsep undang-undang yang telah ada (UU NO. 3/1946 

maupun perjanjian KMB). Sehingga sangat jelas bahwa peraturan Presiden No. 

10/1959 secara sengaja telah mendistorsi perjanjian bilateral pemerintah RI-RRT 

yang diatur dalam UU No.2 th 1958. 

Dengan demikian tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaan Peraturan 

Presiden No. 10/1959 ditemukan orang Indonesia (peranakan Tionghoa) yang 

terkena pengusiran tanpa memperhatikan proses sejarah terbentuknya negara RI. 

Hal ini bisa terjadi sebagai akibat minimnya kemampuan administrasi birokrasi 
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memperoleh data menyangkut kependudukan dan kewarganegaraan atau 

kesengajaan karena dasarnya rasialis. 

Tindakan rasialistik dalam pelaksanaan peraturan Presiden No. 10/1959 ini 

terbukti yang menjadi sasaran adalah hanya peranakan Tionghoa tanpa 

menyinggung peranakan lain. 

3.  Jadi jelasnya, perjanjian Dwi-Kewarganegaraan belum dilaksanakan berdasarkan 

PP No. 11/1960 perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT dinyatakan mulai 

berlaku tanggal 20 Januari 1960 dan akan selesai dalam kurun waktu 2 (dua) 

tahun – 20 Januari 1962. Bandingkan dengan peraturan Presiden No. 10/1959 

yang diberlakukan 16 Nopember 1959. 

Apa yang dimaksudkan dengan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka 

melakukan pemilihan dari butir 5 surat Perdana Menteri Chou En-Lai kepada 

Perdana Menteri Ali Sastroamojoyo, agar permasalahannya menjadi jelas perlu 

kita sajikan latar belakangnya, sbb: 

- UU No. 3/1946  tentang Warganegara dan Penduduk Negara, Jo 

- UU No. 6/1947  tentang  Perubahan UU No. 3/ 1946, jo 

- UU No. 8/1947  tentang  Memperpanjang waktu untuk mengajukan 

pernyataan  berhubung dengan kewarganegaraan 

Indonesia, jo 

- UU No.11/1948 tentang Memperpanjang lagi waktu untuk mengajukan 

pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan 

Indonesia, jo 
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- Keputusan Presiden RIS No. 33/ 1950 tentang pelaksanaan pembagian 

kewarganeganegaraan, jo 

- Peraturan Pemerintah No. 1/ 1950 tentang Menjalankan hak memilih dan hak 

menolak kebangsaan  Indonesia bagi orang yang 

menjelang penyerahan kedaulatan kaulanegara 

kerajaan Belanda. 

- UU No. 2/ 1958 tentang  Persetujuan perjanjian antara RI-RRT mengenai 

soal Dwi- Kewarganegaraan. 

- Peraturan Pemerintah No. 11/1960 tentang penegasan mulai berlakunya 

Peraturan Pemerintah No. 20/ 1959 tentang 

Pelaksanaan UU No. 2/ 1958 tentang Persetujuan 

perjanjian antara RI-RRT mengenai soal Dwi-

Kewarganegaraan, jo. 

- Peraturan Pemerintah No. 5/ 1961 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah No. 

20/ 1959. 

Dari fakta dasar legal formal tindakan diskriminatif atau intoleransi dan 

mungkin xenophobia terhadap etnik Tionghoa secara transparan dilakukan. 

Karena seharusnya yang menjadi sasaran Peraturan Presiden No. 10/ 1959 itu 

benar-benar orang asing yang telah  diatur oleh peraturan perundangan sejak 

tahun 1945 sampai dengan terjadinya perjanjian Dwi-kewaraganegaraan RI-RRT. 

Bahwa tindakan diskriminasi atau intoleransi bahkan xenophobia dalam 

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 10 th. 1959 bila dikaji dari peraturan 

perundangan, sekurang-kurangnya dapat dibuktikan dalam 2 (dua) ketentuan. 
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Pertama, Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 5 th. 1947: “Dalam system 

UU Warga Negara Indonesia, suatu bukti kewarganegaraan Indonesia tidak 

diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi Warga 

Negara Indonesia; yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan. 

Maka bukti kewargaan-negara Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada 

umumnya bukan warga negara Indonesia, yaitu kepada orang asing yang menjadi 

warga negara Indonesia dengan naturalisasi”.  

Sebagai konsekuensi logis dan sikap konsistensi penjabaran Peraturan Pemerintah 

No. 5 th. 1947 tersebut karena tentu dijiwai atas sikap warga bangsa sejak di 

BPUPKI sampai PPKI dan diundangkannya UU No. 3 th. 1946. 

Kedua, kemudian mendapat tempat yang sangat layak dalam pelaksanaan 

Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT. 

Dari surat Perdana Menteri Dewan Negara RRT kepada Perdana Menteri RI 

tanggal 3 Juni 1955 bersepakat antara lain: 

“Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Republik Indonesia 

menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik 

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terdapat suatu golongan, yang dapat 

dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai Dwi-

kewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, 

kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan 

sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat 

Tiongkok. 
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Orang-orang yang termasuk golongan tersebut diatas, karena diwajibkan untuk 

memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwi-

Kewarganegaraan "  

Dari sikap ini yang dituangkan dalam Surat Perdana Menteri Dewan Negara RRT 

sesungguhnya pihak asing menghormati segala sesuatu  yang telah dicapai oleh 

Pemerintah RI sebagai negara berdaulat, tetapi ternyata tidak dihargai oleh “para 

pelaksana “bangsa dhewek” sungguh ironis.  

Penghormatan negara asing itu diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 

th. 1959 tanggal 26 Mei 1959 dengan mengatakan bahwa wewenang menentukan 

orang peranakan Tionghoa adalah Warga Negara Indonesia Tunggal ialah 

Wewenang Mutlak dari pemerintah Indonesia. 

Kepentingan negara-negara yang termasuk negeri-negeri imigrasi adalah 

berlainan, karena mereka sangat berkepentingan, bahwa warga negara asing yang 

masuk ke negara mereka secepat mungkin diasimilasi, sehingga menjadi rakyat 

negara-negara tersebut. Jadi, dalam penentuan apakah seseorang menjadi warga 

negara suatu negara ataukah tidak, dengan menggunakan asas ius sanguinis atau 

ius soli, tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang 

penentuan ini, yaitu keinginan pembentukan negara/pemerintah masing-masing 

negara untuk menjadikan warga negaranya sebagaimana yang mereka kehendaki 

dan cita-citakan atau dengan kata lain, penentuan seseorang menjadi warga negara 

dari suatu negara adalah pelaksanaan cita-cita masing-masing negara, yaitu 

mengatur warga negara menjadi bangsa pendukung negara tersebut. 
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Pengaturan warga negara suatu negara adalah perwujudan cita-cita landasan 

atau jiwa dari suatu bangsa untuk mendapatkan warga negara yang dicita-citakan  

oleh masing-masing negara. Cita-cita itulah yang menjadi landasan atau pedoman 

pengaturan warga negara untuk menjadi tiang negara yang kokoh kuat atau dalam 

istilah UUD 1945 adalah “pokok-pokok pikiran” yang terkandung dalam 

Pembukaan yang menjelma berupa pasal-pasal Batang Tubuh UUD. Di atas 

pondamen itulah diatur status (kedudukan hukum), hak dan kewajiban warga 

negara serta tata hubungan warga negara dengan negara dalam kehidupan 

organisasi politik negara. 

Suatu catatan dalam pemerintahan Gus Dur dengan diterbitkannya Surat 

Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 

14 tahun  1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat Cina. Berawal dari 

surat keputusan ini banyak sekali pihak-pihak yang mempolitisir dan 

menyalahtafsirkan seolah-olah bahwa Surat Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 

telah mencabut semua tata aturan hukum ataupun perundang-undangan yang 

menyangkut tentang kewarganegaraan. Sebagai pemicunya dengan masih 

diberlakukannya surat bukti kewarganegaraan Indonesia sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan paspor di Republik Indonesia. Usaha mempolitisir 

permasalahan SBKRI berujung seolah-olah adanya proses ras diskriminasi, 

implementasi hukum di Indonesia, tetapi mereka telah menghilangkan sudut 

pandang bahwa implementasi pemberlakuan SBKRI hanyalah merupakan suatu 

bentuk implementasi administrasi yuridis. Hal inilah yang akan diteliti oleh 

penulis ini yang berusaha memberikan pandangan obyektif dari sisi yuridis bahwa 
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pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) 

dalam memperoleh paspor di Republik Indonesia merupakan implementasi 

administrasi yuridis bukanlah suatu bentuk diskriminasi hukum. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberlakuan SBKRI dalam pembuatan Surat Perjalanan Republik 

Indonesia (Paspor) apakah merupakan bentuk diskriminasi atau suatu 

implementasi administrasi yuridis? 

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya Keppres No. 56 tahun 1996 

tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia? 

3. Bagaimanakah implementasi pemberlakuan SBKRI dalam praktik di lapangan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia 

(SBKRI) dalam pembuatan paspor bagi WNI keturunan/peranakan asing 

(diantaranya Tionghoa) di negara hukum Indonesia.  

b. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbekangi lahirnya Keppres No. 56 tahun 

1996 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

c. Untuk mengetahui implementasi pemberlakuan SBKRI dalam praktik 

dilapangan. 
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2.  Manfaat Penelitian 

a. Memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan agar tidak menimbulkan 

penafsiran yang berakibat dapat menimbulkan diskriminasi hukum dalam 

pembuatan paspor bagi WNI Keturunan. 

b. Memberikan masukan mengenai penerapan Keppres No. 56 tahun 1996 

kepada instansi yang terkait. 

c. Memberikan masukan mengenai implementasi praktik di lapangan bagi para 

pihak yang berkepentingan. 

 

D. Metode Penelitian 

Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bentuk Penelitian 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih menitikberatkan proses 

dan makna tentang pemberlakuan SBKRI dalam pembuatan Surat Perjalanan 

Republik Indonesia (Paspor), bukanlah merupakan diskriminasi, maka bentuk 

penelitian yang dipilih ialah penelitian yang bersifat doktrinal yaitu yang 

mengkaji norma hukum positif (penelitian dokumen). Strategi pendekatan yang 

digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Artinya fokus penelitian 

dilakukan terarah pada satu karakteristik yaitu; hanya dilakukan pada satu sasaran 

(satu lokasi, atau satu subjek), meskipun penelitian dilakukan di beberapa lokasi, 

beberapa kelompok atau sejumlah pribadi, namun sasaran studi memiliki 

karakteristik yang sama (Sutopo, 2000: 112). Jumlah sasaran atau lokasi studi 
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tidak menentukan suatu penelitian berupa studi kasus tunggal maupun studi kasus 

ganda. Misalnya penelitian dilakukan di beberapa lokasi (beberapa kelompok atau 

sejumlah pribadi), kalau sasaran studi tersebut memiliki karakteristik yang sama 

atau seragam, maka penelitian tersebut tetap merupakan studi kasus tunggal.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Surakarta, dan dibeberapa 

perpustakaan diantaranya; Perpustakaan Pasca Sarjana UMS, Perpustakaan 

Departemen Hukum dan HAM RI, Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Alasan yang dipakai sebagai lokasi penelitian ialah: pertama, dilihat secara 

historis kota Surakarta mempunyai sejarah yang cukup panjang dan unik bila 

dilihat dari jaman ke jaman. Kedua, kota Surakarta sebagai pusat konflik etnis 

yang mampu dijadikan objek penelitian. 

3. Jenis dan Karakteristik Penelitian 

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, ada 3 (tiga) konsepsi hukum, yaitu : 

a. Konsepsi kamus legis positivis yang mengatakan bahwa hukum identik 

dengan norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga 

atau pejabat negara yang berwenang. 

b. Konsepsi yang justru menekankan arti pentingnya norma-norma hukum tak 

tertulis untuk disebut sebagai (norma) hukum. 

Meskipun tak tertulis tetapi apabila norma-norma ini secara de facto diikuti 

dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat, maka norma-norma ini harus 

dipandang sebagai hukum. 
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c.  Konsepsi yang menyatakan bahwa hukum itu identik sepenuhnya dengan 

keputusan-keputusan hakim. 

Dari ketiga konsepsi hukum tersebut,  penelitian ini mengambil konsepsi 

hukum yang pertama yakni sebagai norma-norma tertulis yang dibuat serta 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Dengan dasar 

konsep tersebut, spesifkasi penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal 

berdasarkan logika deduksi. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analitik. 

4. Sumber Data 

Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder, yang mencakup : 

a. Sumber Data Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari: 

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Peraturan Dasar : 

a) Batang Tubuh UUD 1945 

b) Ketetapan-ketetapan MPR: Ketetapan MPR No. III/ MPR/ 2000 

tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan RI. 

c) Peraturan perundang-undangan :  

(1) Undang-undang No. 2 Tahun 1958 tentang Perjanjian Dwi 

Kewarganegaraan Antara RI dan RRC 

(2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia 
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(3) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang No. 62 Tahun 1958. 

(4) Undang-undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak 

Berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958. 

(5) Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen 

Kehakiman RI No. C4-HL.02.02-1350 Tanggal 15 September 

1986 tentang Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan 

RI berdasarkan Undang-undang No. 62 Tahun 1958. 

(6) Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan 

Departemen Kehakiman RI No. C4.UM.01.06.25 Tanggal 1 Juni 

1987 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI. 

(7) Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan RI. 

(8) Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti 

Kewarganegaraan RI. 

(9) Inpres No.4 Tahun 1999 tentang Instruksi Untuk Melaksanakan 

Keppres No. 56 Tahun 1996. 

(10) Instruksi Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M01.HL.05.06. 

tahun 2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pembuktian 

Kewarganegaraan Dalam Memohon Surat Perjalanan RI atau 

Perijinan Lainnya. 

3) Informasi atau nara sumber tempat dan peristiwa yang terdiri Kantor 

Imigrasi Surakarta. 
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4) Informasi atau nara sumber Masyarakat Surakarta dari Keturunan 

Tionghoa 

5) Informasi atau nara sumber Anggota DPRD Surakarta 

6) Informasi atau nara sumber Pemerintah Kota Surakarta 

b. Sumber Data Sekunder 

1) Arsip dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek Keimigrasian, 

Kewarganegaraan dan data statistik. 

2) Kumpulan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 

1984 sampai dengan tahun 2003 (terlampir). 

3) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil keputusan, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : 

a. Wawancara mendalam (in depth interviewing) 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada umunya tidak 

dilakukan dengan menggunakan struktur pertanyaan yang ketat, dan dengan 

pertanyaan yang tertutup seperti dalam penelitian kuantitatif yang semua 

pertanyaan telah diformulasikan oleh peneliti secara pasti, sehingga semua 

jawaban respondennya diharapkan sesuai dengan kerangka kerja penelitinya dan 

sesuai definisi permasalahannya. Wawancara mendalam dalam penelitian 

kualitatif  dengan pertanyaan terbuka dan struktur yang longgar terfokus akan 
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memperoleh informasi yang semakin lengkap dan mendalam. Kelonggaran cara 

ini mampu mengorek dan menangkap kejujuran informan untuk menemukan 

informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan sikap, perasaan, 

pandangan, dan keikutsertaan peranan mereka dalam pelaksanaan keimigrasian 

dan kewarganegaraan. Pelaksanaan wawancara melibatkan beberapa tahapan 

yang tidak bersifat linear, tetapi memerlukan perhatian karena tidak jarang hal 

itu dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan perlengkapan dan pendalaman 

data yang diperoleh. Beberapa tahapan yang dalam pelaksanaan wawancara 

meliputi: siapa yang akan diwawancarai, persiapan wawancara, langkah awal, 

pengusahaan agar wawancara bersifat produktif, dan penghentian wawancara 

dalam mendapatkan simpulan. Wawancara dilakukan dengan pejabat di 

lingkungan Kantor Imigrasi Surakarta. 

b. Observasi Langsung 

Teknik observasi dilaksanakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta yang berkaitan dengan 

daya dukung negara, dan aktivitas keimigrasian Surakarta. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan teknik observasi langsung baik secara formal maupun 

informal dengan mengambil peran secara pasif. Teknik observasi yang demikian 

sering disebut sebagai observasi partisipasi pasif. Teknik observasi tersebut 

dilakukan peneliti karena pengamat atau peneliti tidak terlibat berperan 

sesungguhnya dalam kegiatan, melainkan hanya sebatas pengamatan. 
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c. Study Kepustakaan 

Teknik ini dilaksanakan peneliti dengan cara mencatat data dari beberapa 

arsip, dokumen yang ada di Kantor Imigrasi, perpustakaan kota Surakarta, 

membaca buku-buku literatur, majalah, koran, peraturan-peraturan serta data 

statistik. Dokumen tersebut merupakan sumber data tentang kondisi lingkungan 

budaya bangsa baik berupa fisik maupun non fisik  serta aktivitas keimigrasian 

di kota Surakarta sebagai data pengkajian. 

6. Teknik Analisa data 

Langkah-langkah analisa data adalah: 

a. Inventarisasi peraturan 

Inventarisasi yang akan dilakukan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1) Inventarisasi Hukum perundang-undangan yang berlaku. 

2) Inventarisasi Hukum dalam praktik administrasi 

b. Penafsiran hukum yang peneliti pakai adalah : 

1) Penafsiran gramatikal 

Penafsiran didasarkan pada tata bahasa dalam hukum primer maupun 

hukum sekunder. 

2) Penafsiran historis  

Penafsiran historis adalah penafsiran berdasarkan urutan waktu sejarah 

yang melatarbelakangi terhadap adanya hukum primer, sekunder dan 

tersier. 
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3) Penafsiran sistematik 

Penafsiran sistematik adalah penafsiran secara struktural dan fungsional 

terhadap hukum primer, sekunder dan tersier. 

c. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan 

data yang menghasilkan data deskriptif. Pengertian data deskriptif yakni “apa 

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata 

yang diamati, diteliti dipelajari secara utuh” 1.  

Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian 

dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan 

wawancara, kemudian dianalisa secara kualitatif guna dapat menggambarkan 

seteliti mungkin tentang tinjauan yuridis pemberlakuan Surat Bukti 

Kewarganegaraan RI sebagai syarat pembuatan paspor dalam sistem negara 

hukum. 

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif dengan interaktif model, yaitu : 

1) Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2) Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan melihat suatu penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan 
                                                 
1 Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Hal 40 
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kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan 

penyajian data itu sendiri dapat diketahui apa yang terjadi ataupun 

tindakan penyajian data itu sendiri dapat berupa kalimat-kalimat, cerita-

cerita maupun tabel-tabel. 

3) Verifikasi, sejak permulaan pengumpulan data dilakukan pencatatan, 

pertimbangan pada peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, 

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proporsi untuk 

mengetahui apa dari hal-hal yang kemudian dtarik kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut pada awalnya kurang jelas kemudian semakin 

meningkat secara eksplisit dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan 

akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berupa 

pengumpulan yang cepat sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas 

dari pikiran pada waktu melihat kembali pada catatan lapangan. 
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