
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang  

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata 

tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan 

yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai 

mahluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. 

Manusia sebagai mahluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya 

dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat 

rohani. 

Kiprah manusia dalam kehidupan bermasyarakat melahirkan berbagai 

hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu 

hubungan manusia yang bersifat individual adalah hubungan antara seorang pria 

dengan seorang wanita yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan. 

Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan sehingga 

dapat memperoleh keturunan. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini 

yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama 

bagi pembentukan Negara dan bangsa.
1
 Proses tersebut ditempuh melalui suatu 

lembaga yang dinamakan perkawinan. 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, 

yang menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dan merupakan kebutuhan 

hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini, dimana perkawinan 

merupakan masalah aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan 

hukum. 

Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan 

perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang 
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perkawinan yaitu : “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam menurut Al-Quran 

Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya 

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. 

Kalau dilihat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 Pasal 2 

sebenarnya terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan 

yang pernah berlaku di bumi Indonesia. Seperti pengertian yang dimaksud 

menurut hukum Burgerlijk Wetboek Pasal 26 BW (KUH Perdata) : Undang-

Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. 

Artinya, dalam lapangan hukum perkawinan, maka perkawinan seseorang itu baru 

dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama 

dikesampingkan. 

Profesor Subekti menjelaskan dalam bukunya, pokok-pokok Hukum Perdata 

mengatakan bahwa hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu : 1. Hukum tentang diri seseorang, 2. Hukum 

kekeluargaan, 3. Hukum kekayaan, 4. Hukum warisan.
2 

Selanjutnya Profesor Subekti menjelaskan mengenai pokok-pokok hukum 

perdata tersebut sebagai berikut
3
 : 

Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan-peraturan tentang manusia 

sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk 

memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-

haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. 

Hukum keluarga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul 

dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam 
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lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan 

anak, perwalian dan curatele. 

Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat 

dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seorang, yang 

dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang, 

biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi 

atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan hak 

mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak yang 

tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan. 

Hukum waris mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang 

jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, Hukum waris itu mengatur akibat-

akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. 

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan 

termasuk di dalam hukum kekeluargaan, dan termasuk juga kedalam hukum 

perdata dalam ruang lingkup yang besar. 

Kalau kita lihat ayat (1) dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.
4
 

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, 

maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar 

negara. Semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan 

hubungan antar bangsa menjadi semakin berkembang. Orang-orang asing yang 

datang dan pergi ke Indonesia sudah merupakan hal yang wajar, baik untuk 

sekolah, bisnis, bekerja atau untuk wisata. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas 

dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia 

dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia 

mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, 

agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila 

terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang 
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berbeda yaitu antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing 

(WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan 

campuran. 

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan 

dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
5
 Jadi perkawinan campuran 

terjadi karena para pihak berbeda kewarganegaraan. Yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan ini adalah perkawinan antara perempuan WNI dengan pria WNA. 

Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 

campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat 

pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan 

dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.
6
 

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 

perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik 

maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di 

Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.
7
 

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa 

syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah 

dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah 

dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan 

campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak 

masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan 

bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak 

untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang 

berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta 

tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian 

surat keterangan itu beralasan atau tidak.
8
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Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan 

campuran diatur dalam Reglement op de Gemende Huwelijken (GHR) atau 

Ordonansi Perkawinan Campuran (S.1898 No. 158). Dalam GHR pasal 1 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah : 

Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang 

berlainan. 

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang 

melaksanakan perkawinan campuran, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah 

mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia terjadi 

perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan 

sebagainya. Hal ini dapat menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam 

proses penyelesaiannya bila mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. 

Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan dinilai 

tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan 

perkawinan campuran. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka 

adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Jika 

Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu 

menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan 

pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak 

dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
9
 

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 

Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan 

lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau 

keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang 

ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan. Pegawai 

pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui bahwa 

keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan 

hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.
10

 Dalam 

                                                 
9
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perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) 

Undang-undang ini.
11

 

Kepatuhan pada peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para 

pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena akan menimbulkan 

dampak yang sangat merugikan bagi isteri atau pihak perempuan bila terjadi 

perceraian dikemudian hari. Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara 

sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar 

hak-hak isteri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan 

dari hasil perkawinan campuran tersebut. 

Perlindungan hukum kepada perkawinan beda kewarganegaraan sangat 

diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat. Perlindungan hukum disini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian 

hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda 

kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tentram 

dalam membina rumah tangga. Untuk menjamin kepastian hukum, maka 

perkawinan berikut segala sesuatunya yang dijalankan menurut hukum yang ada 

adalah sah.
12

 Selain itu perlindungan hukum dalam perkawinan campuran harus 

dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Baik itu selama perkawinan 

berjalan ataupun jika sampai terjadi putusnya perkawinan yang antara lain dapat 

disebabkan oleh perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia. 

Dalam skripsi ini penulis akan mengangkat kasus perceraian pasangan 

suami istri antara Wayne (suami) yang berkewarganegaraan Amerika Serikat 

dengan Dewi (istri) yang berkewarganegaraan Indonesia. Pasangan ini telah 

melangsungkan perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Islam di Kantor 

Urusan Agama. Setelah satu minggu usia perkawinan, Wayne (suami) minta ijin 

kepada Dewi (istri) untuk kembali ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk 

menyelesaikan studinya.Selama di Amerika Serikat Wayne sebagai suami hanya 

memberikan biaya nafkah kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan saja, selanjutnya 
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Wayne tidak lagi memberikan biaya nafkah sampai dengan dikeluarkan gugatan 

cerai yang dilakukan oleh istri. 

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

membuat skripsi yang berkaitan erat dangan uraian tersebut dengan judul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN 

BAGI PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG 

MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasikan hal yang akan diteliti dan merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan WNI yang 

melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan? 

b. Bagaimanakah akibat hukum dari putusnya perkawinan karena 

perceraian bagi perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran 

menurut hukum yang berlaku? 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam 

menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga tema 

pembahasannya akan menjadi lebih terarah. Penelitian ini akan difokuskan 

mengenai perceraian yang terjadi pada perkawinan campuran dengan menyoroti 

kerugian yang cenderung berada di pihak perempuan, utamanya perempuan 

Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, dan bagaimana 

perlindungan secara hukum dapat dilakukan terhadap pihak perempuan bila 

perceraian sampai terjadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan khususnya dalam pasal 39 ayat (2).  
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I.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh secara lebih 

mendalam dalam rangka : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perlindungan 

hukum perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan campuran 

beda kewarganegaraan. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusnya 

perkawinan karena perceraian bagi perempuan WNI yang melakukan 

perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

b. Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi 

kepentingan ilmu hukum maupun kepentingan praktis sebagai berikut : 

1) Kegunaan teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka 

pengembangan ilmu hukum  pada umumnya dan secara khusus di 

bidang hukum perkawinan. 

2) Kegunaan praktis. 

a) Sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan 

hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda 

kewarganegaraan yang dilangsungkan di dalam dan di luar negeri. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah dan lembaga legislatif dalam rangka penyempurnaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Kerangka Teori berisikan sistematika tentang teori dasar, fakta, atau 

pendekatan terbaru yang relevan dengan penelitian dan merupakan 

landasan teori dalam menganalisa pokok permasalahan. Beberapa 

landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 
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1) Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan , 

subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang 

diberikan oleh hukum kepada subyeknya.
13

 Unsur-unsur yang 

tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi: 

a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; 

b) Subyek hukum; dan 

c) Obyek perlindungan hukum.
14

 

Perlindungan Hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan 

Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap 

pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga 

negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara 

dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan 

kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. 

Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara 

wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi 

jika kita membicarakan negara hukum seperti Indonesia. Indonesia 

mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Indonesia 

adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum 

menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. 

Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan 

hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga 

negaranya sebagai manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan 

Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 
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oleh hukum.
15

 Tujuan hukum versi pengayoman (pengayoman sebagai 

lambang keadilan yang disimbolkan dengan pohon beringin), ditemukan 

oleh Menteri Kehakiman Sahardjo untuk menggantikan simbol keadilan 

negara barat yang dirupakan oleh Dewi Themis (puteri Quaranos dan 

Gala). Menurut teori pengayoman tujuan hukum adalah untuk 

mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi 

kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara 

wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan secara pasif adalah 

mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan 

penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk 

di dalamnya adalah : 

1) mewujudkan ketertiban dan keteraturan,  

2) mewujudkan kedamaian sejati,  

3) mewujudkan keadilan,  

4) mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
16

 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam 

merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, 

landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar 

falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena 

pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada 

Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum 

juga bersumber pada prinsip negara hukum.
17

 Sesuai dengan falsafah 

                                                 
15

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 

Jurnal Masalah Hukum, 1993, http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-

unsur-esensial-dalam.html?m=1, diakses 15 Februari 2015, pukul 20.00 WIB. 

16
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), h.162. 

17
Perlindungan Hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-

unsur-esensial dalam.html?m=1>, diakses tanggal 15 Februari 2015, pukul. 20.00 WIB. 
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Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya 

Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga 

negara.
18

 Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa sesuai dengan landasan falsafah 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini 

disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain 

pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah 

menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum 

Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Prinsip-

prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang 

tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan Perkawinan 

Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

2) Perkawinan Yang Sah 

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat 

keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

 

                                                 
18

Indonesia, Undang-Undang 1974, Op.Cit., bagian Menimbang. 
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3) Menganut Asas Monogami 

Undang-undang ini menganut asas Monogami bilamana dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 

bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih 

dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

4) Batas Usia Perkawinan 

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu 

harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara 

baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara 

calon suami istri yang masih dibawah umur. 

5) Mempersukar Terjadinya Perceraian 

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut 

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkiri 

perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan 

sidang Pengadilan. 

6) Hak dan Kedudukan Istri 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 

b. Kerangka Konseptual 

Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konsepsional yang 

merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi 

definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan 

penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, 
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dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional 

sebagai berikut : 

1) Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.
19

 

2) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
20

 

3) Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia.
21

 

4) Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.
22

 

5) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan 

warga negara.
23

 Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 

undang-undang sebagai warga negara.
24

 

 

I.6  Metode Penelitian 

a. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang 

                                                 
19

Satjipto Rahardjo, Loc.Cit. 

20
Indonesia, Undang-Undang 1974, Op.Cit. 

21
Ibid, Pasal 57. 

22
Indonesia, Undang-Undang 2006,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 

2006 Tentang KewarganegaraanPasal 1 Angka 1. 

23
Ibid, Pasal 1 Angka 2. 

24
Ibid, Pasal 2. 
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meneliti hukum yang sifatnya Deskriptif-analitis yaitu penelitian yang 

menggambarkan situasi/peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian 

menganalisanya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang 

diperoleh dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

b. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan 

berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan beda kewarganegaraan. Dalam penelitian secara yuridis 

normatif, data yang digunakan hanyalah data sekunder dan menggunakan 

kerangka konseptual. 

c. Tahap Penelitian 

1) Studi Pustaka 

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang dipergunakan maka 

penulis melakukan penelitian kepustakaan (Library research) yaitu : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-

masalah yang akan diteliti seperti UUD 1945, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan 

tentang perkawinan perkawinan (GHR) staatsblad 158-1898, norma 

dasar pancasila, dan yurisprudensi. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku 

ilmiah hasil karya dikalangan hukum yang ada relevansinya dengan 

masalah yang diteliti, memahami bahan hukum primer adalah 

rancangan peraturan perundang-undangan,  hasil-hasil penelitian, 

hasil-hasil karya ilmiah para sarjana. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya 
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kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan 

internet. 

2) Penelitian lapangan  

Studi  lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer 

tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang 

diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan masalah penelitian ini, disini penulis akan 

mempergunakan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, 

dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.
25

 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) Bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BABII   TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar hukum 

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang meliputi 

dasar perkawinan, syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, 

                                                 
25

Adityadimas14, Teknik Pengumpulan Data,  (online) 

<http://raveltglory.blogspot.com/2011/11/teknik-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 15 

Februari 2015, pukul 22.40 wib. 
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harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya 

dan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan 

warga negara asing. 

BAB III  PERMASALAHAN YANG TIMBUL AKIBAT PERKAWINAN 

CAMPURAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan perkawinan beda 

kewarganegaraan, status kewarganegaraan pihak-pihak yang 

melangsungkan pernikahan campuran, dan penyebab terjadinya 

perceraian. 

BAB IV PERLINDUNGAN DAN AKIBAT HUKUM DARI 

PERKAWINAN CAMPURAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis Perkawinan 

campuran yang meliputi Perlindungan Hukum Terhadap perempuan 

WNI Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran dan Akibat 

Hukum Dari Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Bagi 

Perempuan WNI Yang Melakukan Perkawinan Campuran Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

BAB  V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil seluruh kegiatan penulis 

yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang digunakan 

sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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