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Abstract 

Marriage is a necessity of life for all mankind, because marriage is a human right. Marriage will 

lead to legal consequences both to the husband and wife, property and child marriage results. Law 

No. 1 of 1974 on Marriage hisup association aims to set a perfect, happy, eternal divinity by the 

Almighty. Mixed marriages governed by Article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, "is a mixed 

marriage in this law is that marriage between two people in Indonesia are subject to different laws, 

because of differences in nationality and one Indonesian citizen party ". Mixed marriages have 

been, penetrated all corners of the country and community classes. The globalization of 

information, economic, educational, and transportation has shed the stigma that intermarriage is a 

marriage between the rich and the Indonesian expats. The issue of vulnerable and often arise in 

mixed marriages, the child is a matter of citizenship. Old citizenship law that the principle of single 

citizenship, so that children born of mixed marriages can only have one nationality, which is 

specified in the law that should be followed is the nationality of his father. This arrangement 

creates problems later in life when their parents broke adedidikirawanperkawinan papers, the 

mother would be difficulty in obtaining nursing a foreign citizen. 

Keyword: citizenship status, children, intermarriage  

 

PENDAHULUAN 

 

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. Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan masyarakat 

yang pluralistik dengan beragam suku 

dan agama. Ini tercermin dari semboyan 

bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal 

Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti 

ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di 

antara kelompok – kelompok masyarakat 

yang berbeda. Interaksi manusia dalam 

masyarakat melahirkan berbagai 

hubungan, baik yang bersifat individual 

maupun yang bersifat kolektif. Salah satu 

hubungan manusia yang individual 

adalah hubungan antara seorang pria 

dengan seorang wanita dalam ikatan 

perkawinan. 

Seiringan dengan berkembangnya 

masyarakat, permasalahan yang terjadi 

semakin kompleks. Berkaitan dengan 

perkawinan, belakangan ini sering tersiar 

dalam berbagai media terjadinya 

perkawinan yang dianggap problematis 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai 

contoh, perkawinan campuran, 

perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan 

perkawinan antara pasangan yang 

memiliki keyakinan (agama) yang 

berbeda. Walaupun perkawinan 

campuran dan perkawinan beda-agama 

sama sekali berbeda, bukan tidak 

mungkin pada saat yang sama 

perkawinan campuran juga menyebabkan 

perkawinan beda-agama. Hal ini 

disebabkan karena pasangan yang lintas 

negara juga pasangan lintas agama. 
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Pada saat sekarang ini masyarakat 

pada umumnya sudah tidak 

memperhatikan kaidah-kaidah yang 

berlaku serta norma – norma yang ada 

dan berlaku di masyarakat maupun 

negara. Kebanyakan yang sering menjadi 

korban dari perkawinan Siri maupun 

perkawinan Campuran adalah anak yang 

tidak mengerti sama sekali atas apa yang 

terjadi dan menimpa mereka. Dan juga 

status perkawinan serta status dari anak 

dari hasil perkawinan tersebut masih 

sukar untuk ditentukan, karena dengan 

adanya perkawinan akan melahirkan 

keturunan yang merupakan sendi utama 

bagi pembentukan negara dan bangsa. 

Kewajiban negara adalah 

melindungi, mencatatkan dan 

menerbitkan akte perkawinannya. Namun 

sayangnya, realitas ini tidak cukup 

disadari oleh negara, bahkan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan maupun KHI tidak memberi 

tempat bagi perkawinan beda agama. 

Sebagai sebuah instrumen hukum, 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

maupun KHI di samping merupakan 

sandaran atau ukuran tingkah laku atau 

kesamaan sikap (standard of conduct), 

juga berfungsi sebagai suatu 

perekayasaan untuk mengubah 

masyarakat ke arah yang lebih sempurna 

(as a tool of social engineering) dan 

sebagai alat untuk mengecek benar 

tidaknya suatu tingkah laku (as a tool of 

justification). Fungsi tersebut ditegakkan 

dalam rangka memelihara hukum menuju 

kepada kepastian hukum dalam 

masyarakat. Dalam hal ini berarti negara 

memiliki kewajiban untuk melindungi 

serta melayani hajat hidup warga 

negaranya secara adil tanpa ada 

diskriminasi dan intervensi terhadap  

warganya berkaitan hak dan kewajiban 

warga negara di mata hukum atas dasar 

ini negara harus memenuhi hak – hak 

sipil warga negaranya tanpe melihat 

agama, ras, suku bangsa dan kepercayaan 

yang dianut oleh orang tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan dan pembatasan 

masalah adalah sebagai berikut  : 

Bagaimana status hukum dan 

kewarganegaraan bagi anak hasil 

perkawinan campuran? 

 

LANDASAN TEORI 

 

Dikemukakan oleh Hilman 

Hadikusuma, bahwa di Indonesia aturan 

tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak 

zaman kuno, sejak zaman Sriwidjaya, 

Majapahit sampai masa kolonial Belanda 

dan sampai Indonesia telah merdeka. 

Bahkan aturan perkawinan itu sudah 

tidak saja menyangkut warga negara 

Indonesia, tetapi juga menyangkut warga 

negara asing, karena bertambah luasnya 

pergaulan bangsa Indonesia. Akan tetapi 

baru pada tahun 1974, bangsa Indonesia 

memiliki Undang-Undang Perkawinan 

nasional yang berdasarkan Pancasila, 

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang dimuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh 

warga negara Indonesia. Sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, di Indonesia berlaku 

berbagai hukum perkawinan bagi 

berbagai golongan warga negara dan 

berbagai daerah. Berbagai hukum 

perkawinan yang berlaku sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bagi berbagai golongan 

warga negara dan berbagai daerah 

sebagaimana dimuat pada penjelasan 

umum butir 2 adalah sebagai berikut : 

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli 

yang beragama Islam berlaku 

Hukum Agama yang telah diresipir 

dalam Hukum Adat; 

2. Bagi orang-orang Indonesia Asli 

lainnya berlaku Hukum Adat; 

3. Bagi orang-orang Indonesia Asli 

yang beragama Kristen berlaku 

Huweliks Ordonantie Christen 

Indonesia (S. 1933 Nomor 74); 
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4. Bagi orang Timur Asing Cina dan 

Warga Negara Indonesia keturunan 

Cina berlaku ketentuan-ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dengan sedikit perubahan; 

5. Bagi orang-orang Timur Asing 

lain-lainya dan Warga Negara 

Indonesia keturunan Timur Asing 

lainnya tersebut berlaku Hukum 

Adat mereka; 

6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga 

Negara Indonesia keturunan Eropa 

dan yang disamakan dengan 

mereka berlaku Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

Dengan telah diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

maka bangsa Indonesia telah memiliki 

Hukum Perkawinan yang bersifat 

nasional, yang tetap berpijak pada 

keanekaragaman suku, bangsa dan adat 

istiadat. 

Dalam konsepsi hukum perdata 

Barat, perkawinan hanya dipandang 

sebagai hubungan keperdataan saja, 

arrtinya, tidak ada campur tangan dari 

Undang – Undang terhadap upacara – 

upacara keagamaan yang melangsungkan 

perkawinan. Undang – Undang hanya  

mengenal perkawinan perdata, yaitu 

perkawinan yang dilangsungkan di 

hadapan seorang pegawai catatan sipil. 

Demikian juga dengan Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

yang berlaku di Indonesia. Untuk 

melangsungkan sebuah perkawinan, 

hanya dibutuhkan dua macam syarat 

yaitu: 

1. Syarat materil, yang merupakan inti 

dalam melangsungkan perkawinan 

pada umumnya. Syarat ini meliputi: 

1.1. Syarat materil mutlak yang 

merupakan syarat yang 

berkaitan dengan pribadi 

seseorang yang harus 

diindahkan untuk 

melangsungkan perkawinan 

pada umumnya. Syarat itu 

meliputi: 

a. Monogami, bahwa seorang 

pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri, 

dan seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang 

suami (Pasal 27 

KUHPerdata). 

b. Persetujuan dari calon 

suami dan istri (Pasal 28 

KUHPerdata). 

c. Interval 300 hari bagi 

seorang wanita yang 

pernah kawin dan ingin 

kawin kembali (Pasal 34 

KUHPerdata). 

d. Harus ada izin dari 

orangtua atau wali  bagi 

anak-anak yang belum 

dewasa dan belum pernah 

kawin (Pasal 35 – Pasal 49 

KUHPerdata). 

1.2. Syarat materil relatif, yaitu 

ketentuan yang merupakan 

larangan bagi seseorang  

untuk kawin dengan orang 

tertentu, yang terdiri atas 2 

macam: 

a. Larangan kawin dengan 

keluarga sedarah. 

b. Larangan kawin karena 

zina. 

c. Larangan kawin untuk 

memperbaharui 

perkawinan setelah adanya 

perceraian, jika belum 

lewat waktunya satu tahun. 

2.   Syarat formal, yaitu syarat yang 

harus dipenuhi sebelum perkawinan 

dilangsungkan mencakup 

pemberitahuan ke pegawai Catatan 

Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata). 

Dengan berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, (UU Perkawinan) maka 

semua perundang-undangan perkawinan 

Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan 

dalam Pasal 66 UU Perkawinan. Menurut 

Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan 

adalah sebuah ikatan lahir bathin antara 
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seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal 

ini, tersirat bahwa perkawinan yang 

berlaku di Indonesia adalah perkawinan 

antara seorang pria dan wanita saja. 

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-

Undang tersebut disebutkan bahwa 

perkawinan dianggap  sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan para 

pihak. Setelah perkawinan dilakukan, 

perkawinan tersebut pun harus 

dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

Catatan Sipil.  

Pasal 6 UU Perkawinan 

menetapkan beberapa persyaratan untuk 

melakukan perkawinan, yaitu: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Bila calon mempelai belum 

mencapai umur 21 tahun, maka ia 

harus mendapat izin kedua orangtua 

atau salah satunya bila salah satu 

orangtua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu 

untuk menyatakan  kehendaknya. 

Apabila keduanya telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan 

kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali, orang yang memelihara 

atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus ke atas selama 

mereka masih hidup dan dalam 

keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

3. Dalam hal ada perbedaan pendapat 

antara orang-orang yang disebut di 

atas atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan 

pendapatnya, maka Pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal 

orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberikan izin 

melakukan perkawinan. 

4. Ketentuan di atas tidak 

bertentangan atau tidak diatur lain 

oleh hukum rnasing-masing 

agamanya dan kepercayaannya 

yang bersangkutan.  

Sementara, untuk larangan kawin, 

UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya 

hanya melarang terjadinya perkawinan 

yang keduanya memiliki hubungan 

tertentu, baik hubungan sedarah, 

semenda, susuan atau hubungan – 

hubungan yang dilarang oleh agamanya 

atau peraturan lain. 

 

METODE 

1. Metode Pendekatan, Metode 

pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif 

yaitu adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder 

belaka.Penelitian inidilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep perkawinan 

campuran. 

2. Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi 

penelitian yang dipergunakan adalah 

deskriptif yaitu  jenis penelitian yang 

tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai  subjek 

penelitian  dalam 

menggali informasi yang dibutuhkan. 

Tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah 

menggambarkan mekanisme sebuah 

proses atau hubungan, memberikan 

gambaran lengkap baik dalam 

bentuk verbal atau numerikal, 

menyajikan informasi dasar akan 

suatu hubungan, menciptakan 

seperangkat kategori dan 

mengklasifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperangkat 

tahapan atau proses, serta untuk 

menyimpan informasi bersifat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekanisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Verbal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori
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kontradiktif mengenai subjek 

penelitian.  

3. Metode pengumpulan data, Metode 

Pengumpulan Data dalam penelitian 

ini menggunakan data sekunder 

dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (library research), 

pengumpulan data sekunder 

mencakup: 

a. Bahan hukum primer, yaitu 

bahan-bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari : norma 

dasar (kaidah dasar) yaitu UUD 

1945, Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang 

perkawinan, yurisprudensi, traktat 

, serta bahan hukum lainnya yang 

masih berlaku hingga sekarang. 

b. Bahan hukum sekunder, meliputi 

penjelasan yang berkenaan 

dengan bahan hukum primer, 

seperti rancangan Undang-

undang, hasil penelitian, dan lain-

lain. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan 

yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus hukum,m 

ensiklopedia dan sebagainya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam perundang-undangan di 

Indonesia, perkawinan campuran 

didefinisikan dalam Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pasal 57 : ”yang dimaksud dengan 

perkawinan 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”. 

Perkawinan campuran diatur dalam 

pasal 57-pasal 62 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Terhadap orang-orang yang berlainan 

kewarganegaraan yang melangsungkan 

perkawinan campuran dapat memperoleh 

kewarganegaraan dari suami/isterinya 

dan dapat pula kehilangan 

kewarganegaraannya menurut cara-cara 

yang ditentukan dalam undang-undang 

kewarganegaraan yang berlaku di 

Indonesia, demikian pula halnya dengan 

status kewarganegaraan anak hasil 

perkawinan campuran. 

Definisi anak dalam pasal 1 angka 

1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah : “Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”. 

Sedangkan dalam hukum perdata 

mengatur bahwa manusia memiliki status 

sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. 

Pasal 2 KUHPerdata memberi 

pengecualian bahwa anak yang masih 

dalam kandungan dapat menjadi subjek 

hukum apabila ada kepentingan yang 

menghendaki dan dilahirkan dalam 

keadaan hidup. Manusia sebagai 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. 

Menurut teori hukum perdata 

internasional, untuk menentukan status 

anak dan hubungan antara anak dan 

orang tua, perlu dilihat dahulu 

perkawinan orang tuanya sebagai 

persoalan pendahulua, apakah 

perkawinan orang tuanya sah sehingga 

anak memiliki hubungan hukum dengan 

ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak 

sah, sehingga anak dianggap sebagai 

anak luar nikah yang hanya memiliki 

hubungan hukum dengan ibunya. 
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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. Contoh perkawinan campuran 

yaitu sebagai berikut:  

a. Pria Warga Negara Asing (WNA) 

menikah dengan Wanita Warga 

Negara 

Indonesia (WNI), Apabila suami 

WNA bila ingin memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia maka 

harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan bagi WNA biasa, karena 

sulitnya mendapat ijin tinggal di 

Indonesia bagi laki laki WNA 

sementara istri WNI tidak bisa 

meninggalkan Indonesia karena 

satu dan lain hal( faktor bahasa, 

budaya, keluarga besar, pekerjaan 

pendidikan,dll) maka banyak 

pasangan seperti terpaksa hidup 

dalam keterpisahan. 

b. Wanita Warga Negara Asing 

(WNA) yang menikah dengan Pria 

Warga Negara Indonesia (WNI) 

Indonesia menganut azas 

kewarganegaraan tunggal apabila 

seorang perempuan WNA menikah 

dengan pria WNI, ia dapat 

memperoleh kewarganegaraan 

Indonesia tapi pada saat yang sama 

ia juga harus kehilangan 

kewarganegaraan asalnya. 

Permohonan untuk menjadi WNI 

pun harus dilakukan maksimal 

dalam waktu satu tahun setelah 

pernikahan, bila masa itu terlewati , 

maka pemohonan untuk menjadi 

WNI harus mengikuti persyaratan 

yang berlaku bagi WNA biasa, agar 

dapat tinggal di Indonesia 

perempuan WNA ini mendapat 

sponsor suami dan dapat 

memperoleh izin tinggal yang harus 

diperpanjang setiap tahun dan 

memerlukan biaya serta waktu 

untuk pengurusannya. Bila suami 

meninggal maka ia akan kehilangan 

sponsor dan otomatis 

keberadaannya di Indonesia 

menjadi tidak jelas Setiap kali 

melakukan perjalanan keluar negri 

memerlukan reentry permit yang 

permohonannya harus disetujui 

suami sebagai sponsor.  Bila suami 

meninggal tanah hak milik yang 

diwariskan suami harus segera 

dialihkan dalam waktu satu tahun. 

 Seorang wanita WNA tidak dapat 

bekerja kecuali dengan sponsor 

perusahaan. Bila dengan sponsor 

suami hanya dapat bekerja sebagai 

tenaga sukarela. Artinya sebagai 

istri/ibu dari WNI, perempuan ini 

kehilangan hak berkontribusi pada 

pendapatan rumah tangga. Pasal 19 

Undang-undang Nomor 12tahun 

2006 tentang kewarganegaraan 

mengatur: ayat (1) Warga negara 

asing yang kawin secara sah 

dengan Warga Negara Indonesia 

dapat memperoleh 

Kewarganegaraan Republik 

Indonesia dengan menyampaikan 

pernyataan menjadi warga negara 

di hadapan Pejabat, ayat (2) 

Pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan apabila 

yang bersangkutan sudah bertempat 

tinggal di wilayah negara Republik 

Indonesia paling singkat 5 (lima) 

tahun berturut-turut atau paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun tidak 

berturut-turut, kecuali dengan 
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perolehan kewarganegaraan 

tersebut mengakibatkan 

berkewarganegaraan ganda. 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2006 tentang kewarganegaraan  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, (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. Kewarganegaraan 

Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan 

Campuran diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaraan, bahwa 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 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. 

Dalam jurisprudensi indonesia yang 

termasuk status personal antara lain 

perceraian, pembatalan perkawinan, 

perwalian anak-anak, wewenang hukum, 

dan kewenangan melakukan perbuatan 

hukum, soal nama, soal status anak-anak 

yang dibawah umur. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Anak adalah subjek hukum yang 

belum cakap melakukan perbuatan 

hukum sendiri sehingga harus 

dibantu oleh orang tua atau walinya 

yang memiliki kecakapan. 

Pengaturan status hukum anak hasil 

perkawinan campuran dalam 

Undang-undang nomor 12 tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan 

memberi pencerahan yang positif, 

terutama dalam hubungan anak 

dengan ibunya, karena undang-

undang ini mengizinkan 

kewarganegaraan ganda terbatas 

untuk anak hasil perkawinan 

campuran.   

2. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 

Tentang Kewarganegaraan RI 

memberikan jaminan 

kewarganegaraan anak dari 

hasil perkawinan campuran. 

Berdasarkan ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa anak dari hasil 
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perkawinan campuran mendapat hak 

untuk menentukan atau 

memilih kewarganegaraan. Hak 

tersebut diberikan jika telah 

memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan setelah berusia 18 tahun. 

 

Saran  

1.     Lahirnya Undang-undang Nomor 12 

tahun 2006 tentang kewarganegaraan 

diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi anak dari 

perkawinan campuran khususnya 

mengenai status kewarganegaraan. 

2.    Saran yang dapat diberikan pada 

pasangan perkawinan campuran 

yaitu memahami dengan baik 

ketentuan-ketentuan hukum 

kewarganegaraan sehingga dapat 

mengetahui hak-hak dan kewajiban 

yang menjadi konsekuensi atas 

perkawinan yang dilakukan. 
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