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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum 

(Rechtstaats) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituangkan 

dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Supriatnoko, 2008:132). Hak 

asasi warga negara tersebut antara lain meliputi hak untuk hidup, hak 

berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak berkomunikasi, hak 

keamanan dan hak kesejahteraan. Warga negara juga mempunyai hak dan 

tanggungjawab untuk saling menghormati hak asasi warga negara lain demi 

kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan 

perlindungan kepada setiap warga negara agar hak asasinya tidak dirampas 

oleh siapapun. Pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara harus 

selalu diberikan tanpa kecuali. Tanpa pembeda-bedaan atau mendahulukan 

yang satu dan memandang yang lain tidak perlu. Pemberian kedudukan yang 

sama di depan hukum dan pemerintahan (equal before the law), bertujuan 

untuk menciptakan suasana yang menjamin tercapainya pemenuhan hak-hak 

dari setiap warga negara (N.H.T. Siahaan, 2007:78). 

Negara dan warga negara mempunyai hubungan yang sangat erat 

karena warga negara merupakan salah satu syarat mutlak berdirinya sebuah 

negara dan merupakan bagian dari negara itu sendiri sehingga keduanya tidak 

dapat dipisahkan. Hubungan negara dengan warga negara diatur oleh undang-

undang seperti yang termaktub dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu undang-undang yang 
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mengatur hubungan Negara dengan warga Negara adalah Undang-Undang 

Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di 

dalam memori Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 

ditegaskan bahwa warga negara adalah: mereka yang termasuk golongan 

penduduk orang-orang asli Indonesia, mereka yang termasuk golongan sub I 

yang lahir di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di Negeri Belanda 

atau di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang dewasa 

dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak memilih kebangsaan Belanda, 

mereka yang lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di 

Suriname atau Antilen Belanda yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-

1949, tidak memilih kebangsaan Belanda, mereka yang lahir di wilayah 

Kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antilen Belanda 

yang dewasa 2 tahun sesudah 27-12-1949 menyatakan memilih Kebangsaan 

Indonesia serta orang-orang dewasa keturunan Belanda di Indonesia sekurang-

kurangnya enam bulan sebelum 27-12-1949 yang dalam waktu 2 tahun 

sesudah 27-12-1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia (B. Hestu 

Cipto Handoyo, 2003:244). 

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah gagal memberikan hak yang 

sama bagi warga negara, karena undang-undang tersebut merupakan produk 

kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, 

konsep kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 

masih menggunakan pendekatan etnis dan ras sehingga membuat hak-hak 

dasar warga negara Indonesia menjadi hilang. 

Pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat bersama 

Presiden mensyahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk mengganti Undang-Undang 

Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah 
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membuka asas baru yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas yang 

mengakibatkan adanya status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil 

perkawinan campur. Anak hasil perkawinan campur adalah seorang anak hasil 

perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing 

yang sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dimungkinkan punya 

kewarganegaraan ganda (dua kewarganegaraan). Setelah melewati umur itu 

atau menikah maka ia harus menentukan status kewarganegaraannya dengan 

diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun seperti yang tercantum dalam 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 juga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan 

WNI (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan laki-laki WNA (Warga 

Negara Asing) dimana perempuan WNI tersebut tidak secara otomatis 

kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia melainkan ia diberi hak 

untuk memilih kewarganegaraannya baik mengikuti kewarganegaraan suami 

maupun mempertahankan kewarganegaraannya sebagai warga Negara 

Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini 

tercermin adanya persamaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta 

penghapusan diskriminasi (http://www. google.com/artikel/kewarganegaraan/ 

lampostonline, 18 November 2008, 18.00 WIB). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul: “STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS 

BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPUR MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006” 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan 

dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan 

masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 
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1. Apa yang melatarbelakangi pengaturan status kewarganegaraan ganda 

terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006? 

2. Potensi permasalahan apakah yang akan timbul dari pengaturan status 

kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui latar belakang pengaturan status kewarganegaraan 

ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006. 

b. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang status 

kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan 

penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis 

guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 

aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan Hukum Tata Negara 

(HTN) khususnya di bidang Hukum Kewarganegaraan mengenai status 

kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur.  
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c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 

agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  

D. Manfaat Penelitian  

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang 

diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

di bidang hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada 

khususnya. 

b. Dapat mendiskripsikan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi 

anak hasil perkawinan campur menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. 

b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.  

c. Dapat memberikan saran kepada para pihak yang berkepentingan 

dalam hal ini anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas dan 

seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga 

negara asing (perkawinan campur).  

 

E. Metode Penelitian 

Pengertian dari metode adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1976:4). Sementara metode 

ilmiah itu sendiri adalah cara yang teratur dan berfikir sebagai suatu usaha 

untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

pengetahuan. Dengan menggunakan suatu metode atau metodologi, seorang 

peneliti akan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis maupun 

memecahkan masalah-masalah yang dibahas dan mengungkapkan tentang 

kebenarannya. Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan 

(Bambang Waluyo, 1991:17). 

Suatu penelitian dikatakan sebagai penelituian ilmiah apabila dapat 

dipercaya dan dapat teruji kebenarannya, maka penelitian harus disusun 

berdasarkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan 

harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam suatu penelitian 

yaitu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini, metode yang akan dipakai penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode 

pendekatan kualitatif, metode pendekatan perundang-undangan yang 

mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Peraturan Pelaksananya, dan 

metode pendekatan konsep yaitu konsep kewarganegaraan ganda terbatas 

bagi anak hasil perkawinan campur.  Penelitian normatif dapat diartikan 

sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara 

sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya 

dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

1994:14). 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-

buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum 

normatif, maka lebih menitik-beratkan penelitian pada data sekunder 

sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. 

 

Bahan hukum primer  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen ke IV. 

2). Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. 

3). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. 

4). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

5). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

6). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

7). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-

HL.03.01 Tahun 2006 berisi tentang Penjabaran Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006. 

8). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HL-

05.06 Tahun 2006 berisi tentang Penjabaran Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006. 

9). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  M.80-

HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan 

Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia 

yang Berkewarganegaraan Ganda. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif 

adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan 

yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut 

memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut (Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, 2007:24); 

a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-

made). 

b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh Peneliti-

Peneliti terdahulu. 

c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu 

dan tempat. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum 

yang tidak dikodifikasikan serta bahan hukum dari zaman penjajahan 

Belanda yang hingga kini masih berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, 1994:13). 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya 

ilmiah dan artikel-artikel dari media internet.  

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data 

sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan 

ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data 

hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan 

hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan 

hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 

konstruksi (Soerjono Soekanto, 1986:251-252). 

Penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis menggunakan 

cara content analysis (analisis isi) terhadap peraturan perundang-undangan 

mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil 

perkawinan campur. Content analysis adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam 

sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori 

dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan 

menguraikan tinjauan umum tentang status kewarganegaraan 

ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur. Sedangkan 

dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan 

kerangka pemikiran.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya; latar belakang 

pengaturan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil 

perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 beserta ketentuan-ketentuan yang memuat aturan mengenai 

status kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia, dan potensi permasalahan yang akan timbul 

dari pengaturan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak 

hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006. 

BAB IV : PENUTUP 

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 

simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 

permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan 

atas permasalahan yang diteliti.  

DAFTAR PUSTAKA 
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