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lebih jauh tentang ini lihat R.M. Maclver, The Modern State,
reprinted (London: Oxford University Press, 150), hal.465
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Understanding the Constitution, fourt edition (New York Holt, Rinehart and
Winston, 1967), hal 141.

Meski telah memiliki sejarah yang cukup panjang, hingga saat ini

Secara yudiris, landasan konstitusional pembentukan Undang-

masalah kewarganegaraan masih perlu terus dibenahi meski telah banyak

Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah UUDS Tahun 1950 yang sudah

regulasi yang mengaturnya dan telah banyak pula mengalami kemajuan.

tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali

Hal ini diperlukan untuk menjawab berbagai perkembangan HAM dan

lagi ke UUD 1945. Pada saat ini, UUD 1945 juga telah mengalami

ketidakpuasan

beberapa kali amandemen untuk lebih menjamin perlindungan terhadap

masyarakat

ketika

bersentuhan

dengan

persoalan

kewarganegaraan.

Saat ini telah lahir UU No. 12

hak asasi manusia dan hak warganegara.

Tahun

2006

tentang

Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lahirnya UU No. 12 Tahun

tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia

2006 dilatarbelakangi pertama-tama karena adanya perubahan UUD

sebagai bagian dari masyarakat internasional, yang menghendaki adanya

1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM yang

persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum.

juga berakibat terjadinya perubahan atas pasal-pasal mengenai hal- hal
yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya.

Kelahiran UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia ini kemudian diikuti oleh beberapa peraturan

Sebelum disahkannya UU No.12 Tahun 2006, di Indonesia telah

pelaksanaan dan operasional, yaitu: PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata

berlaku beberapa peraturan yang terkait dengan kewarganegaraan, yaitu:

Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Kewarganegaraan; Permenkeh No. M.01-HL.03.01 Th 2006 tentang Tata

dan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun

Cara

1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang secara mutatis

Indonesia

mutandis sudah tidak lagi berlaku. UU No.62 Tahun 1958 ini

Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 42 UU No 12 Th 2006 tentang

menunjukkan beberapa kelemahan karena tidak memenuhi unsur

Kewarganegaraan Republik Indonesia; Permenkeh No. M.02-HL.05.06 Th

filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga

Pendaftaran

untuk

Berdasarkan

Memperoleh
Pasal

41

Kewarganegaraan
dan

Memperoleh

Republik
Kembali

Negara Republik Indonesia; Permenkeh No. M.80-HL.04.01 Th 2007
Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 belum

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas

sejalan dengan falsafah Pancasila karena bersifat diskriminatif dan kurang

Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan

menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara.

Ganda. Berbagai peraturan pelaksanaan dan peraturan operasional tersebut

perlu bersinergi dengan baik sehingga bisa dilaksanakan dengan semangat

Prinsip yang umum dipakai untuk pengaturan kewarganegaraan
sampai saat ini adalah prinsip ―ius soli‖ yaitu prinsip yang mendasarkan

Konstitusi.

diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, dan prinsip ―ius
Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya inkonsistensi

sanguinis‖ yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada hubungan darah.

pengaturan yang pada akhirnya akan menyulitkan pelaksanaan berbagai

Meski begitu secara umum proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh

hal yang terkait dengan masalah kewarganegaraan, atau bahkan

melalui tiga cara, yaitu: (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau

meniadakan semangat yang dibangun oleh Konstitusi.

„citizenship by birth‟, (ii) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau
„citizenship by naturalization‟, dan (iii) kewarganegaraan melalui

Kompendium

ini

selain

dimaksudkan

sebagai

sarana

registrasi biasa atau „citizenship by registration‟. Ketiga cara ini dapat

mengintegrasikan berbagai regulasi tersebut sesuai dengan semangat

sama-sama

dipertimbangkan

dalam

rangka

pengaturan

mengenai

Konstitusi, sekaligus juga sebagai sarana untuk merspon dinamika

kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kita tidak

perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sulit terkejar oleh

membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan

peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, di era globalisasi dan

itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim

keterbukaan seperti sekarang ini, banyak sekali penduduk suatu negara

dipahami selama ini.

yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja
ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang

dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang

tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja.

sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih

Sebagai contoh, banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu,

menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat

bermukim di Belanda, di Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan

asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan

negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai melahirkan

menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan

keturunan, tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraan Republik

menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang

Indonesia.

bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan

kewarganegaraan Indonesia dengan cara registrasi biasa yang prosesnya

yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan

tentu jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Dapat pula terjadi,

(double

apabila

citizenship)

atau

sebaliknya

berkewarganegaraan sama sekali (stateless).

malah

menjadi

tidak

Keturunan

yang

mereka

bersangkutan,

ini

karena

dapat

memperoleh

sesuatu

sebab,

status

kehilangan

kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-sebab
lain,

lalu

kemudian

berkeinginan

untuk

kembali

mendapatkan

kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan

sebagaimana diuraikan di atas. Kita memang tidak dapat memaksakan

dengan seorang warganegara asing yang ingin memperoleh status

pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip

kewarganegaraan Indonesia.

yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk
mengatur agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu,

Lagi pula sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa

sehingga di satu pihak dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan,

saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis

tetapi di pihak lain tidak akan ada orang yang berstatus „stateless‟ tanpa

yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan

kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai jalan tengah terhadap

memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraannya

kemungkinan

sebagai

menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip

warganegara

Indonesia.

Sebab

atau

alasan

hilangnya

kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting,
apabila

yang

bersangkutan

ingin

kembali

mendapatkan

perbedaan

tersebut,

banyak

negara

yang

berusaha

dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.

status

kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip

masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain.

„ius sanguinis‟, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan

Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk

status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak

mendapatkan

dari

warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang

kemungkinan menjadi „stateless‟ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi

memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tetapi

pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan

bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap

seseorang memilki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya

anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk

diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern

mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, dapat

untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu,

saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun

di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan

hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-

melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan

kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai

mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses

status

kewarganegaraan,

sehingga

terhindar

naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing
Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu
diharmonisasikan

adanya

prinsip-prinsip

yang

secara

diametral

bertentangan, yaitu prinsip „ius soli‟ dan prinsip „ius sanguinis‟

sama sekali.

Penentuan status kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan di

Kompendium ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

atas dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam

untuk menjawab berbagai permasalahan kewarganegaraan sebagaimana

suatu negara. Harus disadari bahwa setiap negara memiliki kebebasan

diuraikan di atas, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi

untuk menentukan asas kewarganegaraan ini terkait dengan penentuan

pengembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum

persoalan kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan merupakan

kewarganegaraan. Selain itu, kompendium ini juga berupaya menjelaskan

pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang

mengenai

menjadi warga negaranya.

5

Karena itu, tuntutan reformasi politik

kewarganegaraan sebagaimana telah disinggung pada bagian lain dari

perkembangan

hukum

kewarganegaraan

dalam

hukum

internasional, terutama terkait dengan kewarganegaraan di Negara-negara
yang sedang mengalami suksesi.

tulisan ini seharusnya dipahami dalam konteks teoritis perolehan
kewarganegaraan, karena pembaharuan pengaturan kewarganegaraan erat

I.

Pokok Pembahasan

berkaitan dengan proses naturalisasi dengan segala konsekuensi dan tindak
lanjutnya.6

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan, maka dapat
dirumuskan

Pembebasan Politik hukum di bidang kewarganegaraan harus

permasalahan

pokok

dari

kompendium

bidang

kewarganegaraan agar penyusunan kompendium ini lebih fokus,

juga dikaitkan dengan sistem hukum yang dianut, di mana dunia

yaitu :

membedakan sistem hukum dengan tradisi common law, civil law ataupun

1.

sistem hukum sosialis dan sistem hukum Islam.7 Pemahaman terhadap

Bagaimana perkembangan pengaturan kewarganegaraan di
Indonesia?

perbandingan sistem hukum tersebut akan sangat memberi manfaat bagi

2.

praktek hukum, yang terutama menyinggung dua sistem hukum yang

Bagaimana perkembangan konsep kewarganegaraan dewasa
ini?

berbeda dalam hal terjadi kelahiran bayi.

3.

Bagaimana perkembangan pemikiran tentang berbagai hal yang
perlu diatur terkait masalah kewarganegaraan?

5

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan
Keimigrasian Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal.9.
6 lebih jauh tentang ini lihat R.M. Maclver, The Modern State,
London: Oxford University Press, hal.482
7
lebih jauh tentang ini lihat Rene David dan John C. Brierley,
Mayor Legal System in the World Today, an Introduction to the
Comparative Study of Law, reprinted (London: Stevens Sons, Ltd.,1996).4

J.

Tujuan

Tim Kompendium ini bertujuan untuk menginventarisir
seluruh lingkup yang menjadi persoalan di bidang kewarganegaraan

yang disusun dalam bentuk pandangan dan pendapat dari pakar

L.

Metode Kerja

berupa :
1.

Perkembangan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia;

Kegiatan Kompendium ini dilakukan dengan cara :

2.

Perkembangan konsep kewarganegaraan dewasa ini;

1.

3.

Perkembangan pemikiran tentang berbagai hal yang perlu

Inventarisasi

peraturan

perundang-undangan

tentang

kewarganegaraan;

diatur terkait masalah kewarganegaraan.

2.

Inventarisasi

hasil

penelitian/kajian/literatur

lain

yang

membahas tentang bidang hukum kewarganegaraan;

K.

Kegunaan

3.

Sistematisasi bahan-bahan yang sudah terinventarisir;

4.

Pengumpulan pendapat para ahli/pakar yang sesuai dengan
sistematika

Kegunaan kegiatan kompendium ini adalah untuk kepentingan

kegiatan

kompendium

bidang

kewarganegaraan.

praktis dan teoritis.
1.

Kegunaan praktis, bahwa hasil kegiatan kompendium hukum
kewarganegaraan dapat digunakan sebagai bahan awal
pendukung

peraturan

perundang-undangan,

selain

itu

M.

Sistematika

kompendium ini diharapkan dapat menjadi pegangan praktisi
hukum ketika terjadi ketidakjelasan pengaturan atau bahkan

Sistematika Kompendium ini disusun sebagai berikut:

ketika belum ada pengaturannya sama sekali dalam hukum

BAB I PENDAHULUAN

positif.
2.

Kegunaan teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu
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hukum khususnya di bidang hukum kewarganegaraan, serta
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D. Kegunaan

pakar berkaitan dengan inventarisasi permasalahan di bidang
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Indonesia memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945

3. Asyarie Syihabudin, S.H., M.H. (Direktur
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Tata Negara, Ditjen AHU

kewarganegaraan Republik Indonesia dan itu ditunjang dengan dasar

menjadi
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pemikiran

tentang

penyelenggaraan negara pada prinsip negara hukum yang demokratis. 1
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dikaitkan dengan berbagai unsur dan mekanisme, demikian pula dengan

7. Nunuk Febrianingsih, S.H.,M.H.

negara berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur atau mekanisme tersebut
adalah adanya jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan penghormatan
atas Hak Atas Identitas Kewarganegaraan merupakan paspor seseorang

BAB II

untuk masuk ke dalam lalu lintas kehidupan bernegara secara penuh. Tanpa

PERKEMBANGAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

kewarganegaraan seseorang hampir tidak mampu berbuat banyak dan tidak

DARI MASA KE MASA

ada perlindungan hukum dan tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai
warga negara. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah
memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam

A. Kewarganegaraan Pada Masa Undang-Undang Dasar 1945

perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan
Pemerintahan Republik Indonesia.

Tema Politik Hukum Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan
dalam Negara Republik Indonesia merupakan persoalan yang sangat
menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan disorot secara khusus. Dilihat
dari

sejarahnya

maupun

lahirnya

konsep

kewarganegaraan

dan

1

Lebih jauh baca Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945

Seperti tersebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945

1. Wet op het Nederlandschap en het Rijksingezetenschap, tanggal 12

(sebelum amandemen) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah

Desember 1892 ;

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

2. Wet op het Nederlansonderdaanschap van niet Nederlanders, tanggal 10

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya

Pebruari 1910.

ditentukan bahwa syarat

yang mengenai kewarganegaraan negara

ditetapkan dengan undang-undang.

Pada masa itu kedua Wet tersebut tidak dapat digunakan untuk
menentukan kewarganegaraan Indonesia. Dalam suasana alam kemerdekaan

Dari bunyi pasal tersebut belumlah dapat menentukan

tidak digunakan istilah kaulanegara melainkan digunakan istilah warga

siapakah yang dianggap menjadi Warga Negara Indonesia pada saat

negara. Sumber hukum utama sebagai pegangan siapa yang menjadi Warga

Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan

Negara Indonesia adalah Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang

Kemerdekaan Indonesia), pasal tersebut menghendaki pengaturan lebih

menentukan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dengan undang-undang, baru 9

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga

(sembilan) bulan kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia mulai

negara. Jadi secara yuridis konstitusional di sini dibedakan antara orang

terbentuk undang-undang organik yaitu pada tanggal 10 April 1946

bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain. Dalam penjelasan Undang-

diumumkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara,

Undang Dasar 1945 tidak ada penjelasannya sapakah yang dimaksud

Penduduk Negara yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan

dengan orang-orang bangsa Indonesia asli tersebut, sehingga menurut

Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947 serta

hukum tata negara ditafsirkan berdasarkan pengertian yuridis sebagaimana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. 3

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, undang-undang

Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain

yang mengatur tentang kewarganegaraan berdasarkan Pasal II Aturan

oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan contoh misalnya

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut yang pada

orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang

tanggal 18 Agustus 1945 adalah undang-undang yang mengatur

bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya,

kekaulanegaraan Belanda yaitu :

2

Harsono, Perkembangan pengaturan kewarganegaraan,
Yogyakarta : Liberty, 1992
2

3 Sejalan dengan pengertian “Asli” tersebut dapat pula kita lihat
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Presiden ; Yang
berbunyi : “Presiden ialah orang Indonesia asli “, oleh pembentuk
undang-undang pengertian tersebut dianggap telah jelas, sehingga
tidak perlu lagi diberikan suatu penjelasan mengenai hal itu.

dan bersikap setia kepada wilayah negara Republik Indonesia, dapat

hanya meliputi orang-orang peranakan saja, melainkan juga meliputi orang-

menjadi warga negara, yang secara yuridis merupakan syarat-syarat

orang totok dan orang-orang keturunan campuran dengan orang-orang yang

konstitusional yang mutlak harus dipenuhi. Untuk itu kemudian Pasal 26

bukan orang-orang bangsa Indonesia asli yang tidak berasal dari satu

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan syarat-syarat mengenai

bangsa.

kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Orang-orang

peranakan

adalah

orang-orang

keturunan

Senafas dengan pengertian ―Asli‖ juga kita lihat pada Pasal 1

campuran antara orang-orang bangsa Indonesia asli dengan orang-orang

huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menegaskan bahwa :

bukan bangsa Indonesia asli misalnya orang peranakan Belanda atau disebut

―Warga Negara Indonesia ialah orang yang asli dalam negara Indonesia ―

Indo Belanda, peranakan Tionghoa, dan sebagainya. Orang-orang totok

dan kemudian dalam huruf (b) ditentukan bahwa orang peranakan yang

adalah orang-orang keturunan orang-orang yang bukan orang-orang bangsa

lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun paling

Indonesia asli yang berasal dari satu bangsa, misalnya orang Tionghoa totok

akhir dan berturut-turut serta berumur 21 (dua puluh satu) tahun juga adalah

(yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok), orang Belanda totok

Warga Negara Indonesia.

4

(yang berasal dari negara Belanda), dan sebagainya. 5

Dengan demikian maka orang-orang asing yang telah lahir dan

Dilihat dari sudut konstitusi maka orang-orang bangsa lain

bertempat tinggal di Indonesia menurut Wet 1892 dan Wet 1910

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara baik dengan

digolongkan sebagai orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

jalan pewarganegaraan maupun dengan jalan lain tetap harus memenuhi

Tahun 1946 tersebut dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Di samping

syarat-syarat yuridis konstitusional Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

itu kemungkinan untuk menjadi warga negara diatur dengan jalan

dan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam

pewarganegaraan (naturalisasi). Hal ini sejalan dengan kepadatan penduduk

undang-undang organik. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947,

di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda dimana banyak orang asing atau

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini dinyatakan berlaku surut (retro

orang-orang bangsa lain yang telah turun temurun di Indonesia adalah

aktif) sejak tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan bunyi Pasal 1 dinyatakan

orang-orang yang bukan orang-orang bangsa Indonesia asli dan ini tidak

kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan oleh :

4 Interpretasi tentang pengertian “Asli” di dalam Pasal 26 dan
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1946 lebih bersifat yuridis konstitusional, bukan
bersifat biologis etnik ataupun sosiologis kultural.

Harsono,
Perkembangan
pengaturan
kewarganegaraan, Yogyakarta : Liberty, 1992, hal. 21
5

a. Orang yang asli dalam wilayah negara Indonesia ;

j. Badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara

b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, tetapi turunan

Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah negara Indonesia.
6

seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan
berkediaman dalam wilayah negara Indonesia ; Dan orang bukan
turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir, bertempat

memperoleh

kewarganegaraan

dengan

jalan

kedudukan, dan berkediaman yang paling akhir selama sedikitnya 5

pewarganegaraan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

(lima) tahun berturut-turut di dalam wilayah negara Indonesia, yang

Tahun 1946, bahwa kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin ;

diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi.

c. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara
naturalisasi ;
d.

Cara

melainkan stelsel pasif. Seperti diketahui dalam melaksanakan hak untuk

Anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara yang sah oleh
bapaknya,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak menggunakan stelsel aktif,

yang

pada

waktu

lahir

bapaknya

mempunyai

mendapatkan kewarganegaraan, dapat digunakan 2 (dua) aturan atau stelsel
:

kewarganegaraan Indonesia ;
e.

Anak yang lahir dalam jangka waktu 300 (tiga ratus) hari setelah

1. Stelsel pasif

bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, meninggal

Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan otomatis atau

dunia ;

tidak melakukan perbuatan hukum apapun.

f. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada
waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia ;

2. Stelsel aktif
Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan

g. Anak yang diangkat secara sah oleh Warga Negara Indonesia ;

permintaan untuk mendapatkannya atau melakukan perbuatan hukum

h. Anak yang lahir di dalam wilayah negara Indonesia, yang oleh bapaknya

tertentu.

ataupun ibunya tidak diakui secara sah ;
i. Anak yang lahir di dalam wilayah negara Indonesia, yang tidak diketahui
siapa orangtuanya atau kewarganegaraan orangtuanya.

Selanjutnya orang-orang bangsa lain yang memperoleh
kewarganegaraan Indonesia dengan jalan stelsel pasif ialah orang yang
bukan keturunan seseorang dari golongan orang yang asli dalam daerah

Oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, klasifikasi
Warga Negara Indonesia di atas ditambah dengan :

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 27 – 28
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negara Republik Indonesia, asalkan mereka mengakui bahwa Indonesia

bahwa mereka dapat memohon kepada Pengadilan Negeri setempat supaya

sebagai tanah airnya, sikap setia kepada negara Indonesia.

dinyatakan apakah ia seorang Warga Negara Indonesia atau bukan.

Sedangkan yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia

Memperhatikan ketentuan pasal 1 huruf (b) Undang-Undang

dengan cara naturalisasi ialah orang yang lahir dan bertempat kedudukan

Nomor 3 Tahun 1946 tersebut menentukan bahwa yang dipakai asas ius soli

dan kediaman secara terus menerus di Indonesia paling akhir 5 (lima) tahun,

dan orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan dengan stelsel pasif

yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau telah kawin, maka

tersebut diberi hak untuk menyatakan menolak kewarganegaraan Indonesia

mereka dapat dianggap sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan pasal

(hak repudiasi) ; Penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada

1 huruf (b) kalimat bagian kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.

Menteri Kehakiman dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dalam pasal

Orang-orang ini yang terkenal dengan orang Belanda totok, orang-orang

tersebut berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Tionghoa totok, dan sebagainya, serta orang-orang turunan campuran antar

Undang Nomor 3 Tahun 1946.

orang-orang yang bukan bangsa Indonesia asli yang tidak berasal dari satu
bangsa.

Disamping itu ada pula cara memperoleh kewarganegaraan
secara aktif yaitu bahwa dalam tenggang waktu tertentu seseorang harus
menyatakan memilih warga negara atau tidak. Hak untuk memilih disebut

Sebaliknya juga orang-orang bangsa lain yang disahkan

hak opsi.

sebagai Warga Negara Indonesia antara lain orang yang tidak masuk dalam
golongan yang asli dalam daerah negara Indonesia, akan tetapi keturunan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 mengatur

dari seseorang dengan golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan

perpanjangan waktu penggunaan hak repudiasi sampai tanggal 10 April

dan kediaman di dalam daerah negara Republik Indonesia, orang-orang

1948 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948

tersebut yang terkenal dengan sebutan peranakan. Orang-orang ini jika

yang memperpanjang lagi sampai tanggal 17 Agustus 1948. Atas dasar

memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3

ketentuan undang-undang tersebut maka sejak 17 Agustus 1948 secara jelas

Tahun 1946 tanpa melakukan tindakan apapun, tanpa mengajukan

diketahui bahwa penduduk Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia

permohonan kepada Pemerintah untuk menjadi Warga Negara Indonesia,

dan Warga Negara Asing. Sejak itu pula setiap orang asing yang ingin

otomatis menjadi Warga Negara Indonesia (stelsel pasif). Mereka tidak

menjadi Warga Negara Indonesia harus melalui proses pewarganegaraan

memerlukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

(naturalisasi) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.

Namun apabila ada orang yang meragukan status mereka, Peraturan

Dengan demikian dapat diketahui Warga Negara Indonesia asli adalah

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1947 Tentang Warga Negara, menentukan

mereka yang memperoleh status itu dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai

tanggal 17 Agustus 1948 dan beserta keturunannya. Sementara Warga
Negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status
tersebut melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) mulai tanggal 17
Agustus 1948.

h. Jean Henry Joseph De Quinze, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1948, tanggal 23 Maret 1948 ;
i. Joseph Cornelis De Groot, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1948, bulan Oktober 1948.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang dahulu tidak

Kemudian menjadi penting lagi dengan dikeluarkannya

mempunyai arti praktis selain telah memberikan kewarganegaraan Republik

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971. Ketentuan dalam Undang-

Indonesia melalui naturalisasi kepada 9 (sembilan) orang asing yaitu :

7

Undang

Nomor

3

Tahun

1946

digunakan

untuk

menetapkan

kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat. Penetapan
a. Johana Jordan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947,
tanggal 12 Pebruari 1947;

ini dilakukan sehubungan dengan kembalinya Irian Barat ke tangan
Republik Indonesia.

b. Salim Basjir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947, tanggal
12 Pebruari 1947 ;
c. Frans Matheas Hesse, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

B. Kewarganegaraan Pada Masa Konstitusi Republik Indonesia
Serikat - 1949

1947, tanggal 12 Mei 1947 ;
d. Wilhelm Karl Gothfried Mewas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1947, bulan Agustus 1947 ;
e. George Wilhelm August Friderichs, berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1947, bulan Agustus 1947 ;
f. Herman Oscar Gustav Fischer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 1947, bulan Agustus 1947 ;

Kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menjadi terganggu
sejalan dengan perubahan mendasar terhadap bentuk negara Indonesia dari
bentuk kesatuan menjadi negara federal, bersamaan dengan terjadinya
perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik
Indonesia Serikat 1949 (selanjutnya disebut KRIS 1949).

g. Gurt Ulrich Gross, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1947,
bulan Agustus 1947 ;

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat
mengenai kewarganegaraan, ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) yang
menegaskan bahwa dikehendaki adanya undang-undang federal mengenai

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 96 – 97
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kewarganegaraan. Pada masa Republik Indonesia Serikat undang-undang
federal tersebut tidak pernah terwujud. Untuk mengatasi kevakuman hukum

pada masa itu di bidang kewarganegaraan digunakan Pasal 194 KRIS 1949

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai hasil Konferensi Meja

yang menentukan bahwa sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan

Bundar telah ditetapkan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara

dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) KRIS 1949,

(Lembaran Negara 1950 Nomor 2) dalam 3 (tiga) hal yang penting yaitu :

maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat ialah

1. Orang Belanda yang tetap memegang teguh kewarganegaraan Belanda,

mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut Persetujuan

terhadap orang keturunan Belanda ini yang lahir di Indonesia atau

Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan

bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

Belanda mempunyai kewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan

sebelum 27 Desember 1949, dalam tempo 2 (dua) tahun setelah

atau menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat.

penyerahan kedaulatan, dapat menyatakan memilih kewarganegaraan

9

Indonesia. Dalam hal ini keturunan Belanda tersebut memperoleh
Pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan dari Kerajaan
Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, sebagai hasil Konferensi Meja

kewarganegaraan Indonesia dengan mempergunakan hak opsi dan
mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara aktif.

Bundar yang diselenggarakan di Denhaag. Persetujuan Perihal Pembagian

2. Orang-orang yang tergolong sebagai kaulanegara Belanda dari orang

Warga Negara yang tertuang dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 2 ini

Indonesia asli, yang berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan

merupakan salah satu lampiran Piagam Penyerahan Kedaulatan ; Sebagai

Indonesia, kecuali mereka yang bertempat tinggal di Suriname atau

konsekuensi dari penyerahan kedaulatan adalah pembagian warga negara

Antillen Belanda, dalam waktu yang akan ditentukan dapat memilih

antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat. Artinya, kedua

Warga Negara Belanda.

negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-

3. Orang-orang – yang menurut sistem hukum Hindia Belanda termasuk

masing setelah Republik Indonesia Serikat berdaulat penuh lepas dari

golongan Timur Asing – kaulanegara Belanda keturunan asing yang

penjajahan Kerajaan Belanda.

8

bukan berstatus orang Belanda, yaitu lebih dikenal dengan golongan
Arab dan Cina. Terhadap orang-orang ini ada beberapa kemungkinan :
a.

Jika bertempat tinggal di Indonesia, mereka memperoleh
kewarganegaraan Indonesia (Pasal 5) ;

b.

Jika bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, mereka tetap
berkewarganegaraan Belanda (Pasal 6).

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 29 – 30
8

Abdul Bari Azed, Masalah Kewarganegaraan, Jakarta: Indohill
Co, 1996, hal.18
9

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat disimpulkan bahwa yang

kewarganegaraan dengan jalan naturalisasi ini karena bukan kaulanegara

digunakan sebagai pangkal pembagian adalah kaulanegara Belanda

Belanda, maka tidak turut dibagi dalam Persetujuan Perihal Pembagian

sebagaimana diatur dalam Wet 1892 dan Wet 1910. Dan selanjutnya kepada

Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda,

pihak yang berkepentingan diberikan hak untuk memilih (hak opsi) atau

sehingga berdasarkan Pasal 194 KRIS 1949 bukan warga negara Republik

menolak kewarganegaraan Indonesia (hak repudiasi).

Indonesia Serikat (Harsono, 1992 : 28). Dengan demikian orang-orang yang
menurut Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara adalah orang asing,

Khusus bagi golongan yang dulu disebut Timur Asing, mereka

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 mungkin telah menjadi

semuanya dianggap warga negara Republik Indonesia, apabila tidak

Warga Negara Indonesia, karena tidak menolak menjadi Warga Negara

menolak atau tidak mempergunakan hak repudiasi, maka hak opsi

Indonesia satu dan lain disebabkan yang bersangkutan pada waktu itu tidak

kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat berlaku dari tanggal 27

mempunyai pilihan .

Desember 1949 hingga tanggal 27 Desember 1951.
Selama hal tersebut masih ada orang-orang yang tidak
Sehubungan dengan Persetujuan Perihal Pembagian Warga

menentu status kewarganegaraannya yaitu anak-anak yang lahir sejak

Negara tersebut ternyata ada yang bertentangan dengan Undang-Undang

tanggal 27 Desember 1949, sebab Wet 1892 dan Wet 1910 sejak tanggal itu

Nomor 3 Tahun 1946. Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal

sudah tidak berlaku di Indonesia. Anak-anak yang lahir sejak bulan tersebut

menetapkan dalam konstitusinya bahwa urusan warga negara adalah

bukan kaulanegara Belanda, sehingga tidak turut dibagi dalam Persetujuan

wewenang dari pemerintah federal, maka dengan sendirinya Undang-

Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dengan

Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak berlaku. Ini berarti tidak sepenuhnya

Kerajaan Belanda. Berdasarkan Pasal 194 KRIS 1949, anak-anak tersebut

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dari sejak perubahannya turut

bukan warga negara Republik Indonesia Serikat 10. Pada prinsipnya akibat

digunakan sebagai dasar Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara

Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara maka harus menggunakan

tersebut. Akibatnya pada masa Republik Indonesia Serikat terdapat orang-

hak opsi yaitu memilih warga negara Republik Indonesia Serikat atau

orang yang menurut undang-undang Republik Indonesia adalah warga

Kerajaan Belanda.

negara Republik Indonesia, pada masa Republik Indonesia Serikat tidak
menentu status kewarganegaraannya. Orang-orang tersebut adalah orangorang asing pada masa Republik Proklamasi menggunakan kesempatan

Pasal

194

KRIS

1949

ini

mengakibatkan

timbulnya

ketidakpastian hukum tentang status kewarganegaraan Indonesia, terutama

mengajukan permohonan naturalisasi berdasarkan Pasal 1 huruf (c) jo. Pasal
5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Orang-orang yang memperoleh

Harsono, Perkembangan pengaturan kewarganegaraan,
Yogyakarta : Liberty, 1992, hal.30
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bagi Warga Negara Indonesia yang berasal dari golongan Eropa dan Timur
Asing. Ada sejumlah orang yang termasuk bekas golongan Eropa yang

C.

Kewarganegaraan Pada Masa Kembali Berlakunya UndangUndang Dasar 1945 Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

memperoleh status Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1946 dengan menggunakan sistem pasif. Artinya, mereka

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, masalah

sebagai penduduk Republik Indonesia tidak menggunakan hak repudiasi

kewarganegaraan dan pewarganegaraan diatasi dengan Pasal II Aturan

mereka, ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 diundangkan.

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum

Sehingga dengan sendirinya mereka menjadi Warga Negara Indonesia.

berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Namun apabila mereka juga tidak melakukan tindakan yuridis apapun
sewaktu terjadi penyerahan kedaulatan, otomatis mereka berstatus warga

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

negara Belanda berdasarkan ketentuan yang terbaru (Persetujuan Perihal

menitikberatkan penggunaan asas ius sanguinis, sedangkan asas ius soli pun

Pembagian Warga Negara). Sementara itu ada kemungkinan mereka tetap

dipergunakan dengan tujuan untuk menghindari timbulnya status apatride

ingin mempertahankan status lamanya sebagai Warga Negara Indonesia

maupun bipatride.

yang telah diperolehnya secara pasif.
Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ada ketentuan
Ketidakpastian hukum juga terjadi pada mereka yang

tentang makna hubungan khusus antara Republik Indonesia dengan warga

termasuk bekas golongan Timur Asing, yang pada waktu Undang-Undang

negaranya.

Menurut

Pasal

II

Peraturan

Penutup,

pengertian

Nomor 3 Tahun 1946 diundangkan, berdomisili di Indonesia, sementara

kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang

waktu penyerahan kedaulatan mereka berpindah domisili di negeri Belanda.

mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang

Pada tahun 1946 sewaktu masih di Indonesia mereka memperoleh

bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk melindungi

kewarganegaraan Indonesia dengan sendirinya, karena tidak menggunakan

semua warga negaranya dimana pun mereka berada.

hak repudiasinya secara aktif. Tetapi pada tahun 1949 sewaktu di negeri
Belanda, apabila mereka berbuat hal yang serupa, otomatis mereka menjadi
warga negara Belanda.

11

Apabila diteliti secara lebih mendalam, terdapat beberapa hal
yang tidak diatur dalam undang-undang ini :
a. Pengertian atau batasan atau definisi tentang Warga Negara Indonesia
tidak ada. Tidak diperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ―Apa

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal.32-33
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Warga Negara Indonesia itu‖. Yang ada dalam Pasal 1 hanya jawaban
atas pertanyaan ―Siapa Warga Negara Indonesia itu‖.

b. Isi kewarganegaraan Indonesia tidak diatur. Tidak dijumpai pengaturan

c. Mereka yang lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda, bertempat tinggal di

mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. Jadi masalah

Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu 2 (dua) tahun

hak dan kewajiban warga negara diatur secara tersebar dalam pelbagai

sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda ;

peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah.
c. Status Badan Hukum Indonesia tidak diatur. Hanya status subjek hukum
pribadi yang diatur.

12

d. Mereka yang lahir di wilayah Kerajaan Belanda, dan bertempat tinggal di
Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu 2 (dua) tahun
sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda ;
e. Orang-orang dewasa keturunan Belanda, yang lahir di Indonesia, atau

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan

bertempat tinggal di Indonesia, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang

sebelum 27 Desember 1949, dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah 27

berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau

Desember 1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia ;

peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah

f. Orang-orang asing bukan termasuk kaulanegara Belanda, yang sebelum

menjadi warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian, yang tetap

27 Desember 1949 telah dewasa, menjadi Warga Negara Indonesia

diakui kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan Undang-Undang Nomor

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ;

62 Tahun 1958 ini adalah mereka yang memperoleh status tersebut terutama

g. Orang-orang asing kaulanegara Belanda bukan orang Belanda, yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Persetujuan Perihal

pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di Indonesia, dalam 2 (dua)

Pembagian Warga Negara. Guna mempertegas mengenai siapa saja yang

tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menyatakan menolak

menjadi Warga Negara Indonesia, penjelasan Pasal 1 huruf (a)

kebangsaan Indonesia ;

menerangkan sebagai berikut :

h. Mereka yang termasuk sub g, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir
di luar wilayah Indonesia, bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, dalam

Warga Negara Indonesia adalah:

waktu 2 (dua) tahun sesudah 27 Desember 1949 menolak kebangsaan

a. Mereka yang termasuk golongan penduduk asli di Indonesia ;

Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan Indonesia ;

b. Mereka yang termasuk golongan sub a lahir di luar wilayah Kerajaan

i. Mereka yang termasuk sub g, pada 27 Desember 1949 telah dewasa,

Belanda dan Republik Indonesia, dewasa, dalam waktu 2 (dua) tahun

bertempat tinggal di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik

sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda ;

Indonesia, lahir di Negeri Belanda, Suriname, atau Antillen Belanda,
tetapi orang tua mereka kaulanegara Belanda karena lahir di Indonesia,

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 36-37
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dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih
kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda ;

j. Mereka yang termasuk sub g jika mereka lahir di luar wilayah Kerajaan

Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Belanda dan Republik Indonesia, pada 27 Desember 1949 telah dewasa,

mengatur

cara

orangtuanya lahir di Indonesia, dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah 27

kewarganegaraan

Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia atau tidak menyatakan

Indonesia.

memperoleh
dan

cara

kewarganegaraan,
memperoleh

kembali

cara

kehilangan

kewarganegaraan

menolak kebangsaan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini telah diubah
Ada hal penting yang perlu diperhatikan dari penjelasan Pasal

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18

1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-undang ini

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13

tidak mengenal istilah asli.

13

Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1976
dan pemberlakuannya bersifat khusus yaitu berlaku hanya 1 (satu) tahun

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

yaitu diberlakukan kepada orang asal Indonesia yang pada waktu

menyebutkan 7 (tujuh) cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia,

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ini bertempat tinggal di

yaitu :

14

negeri Belanda, Suriname, dan Antillen Belanda yang kehilangan

a. Karena kelahiran ;

kewarganegaraan Indonesia semata-mata karena timbulnya sengketa Irian

b. Karena pengangkatan ;

Barat.

c. Karena dikabulkannya permohonan ;
d. Karena pewarganegaraan ;

Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang Nomor 62 Tahun

e. Karena perkawinan ;

1958 menentukan bahwa barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warga

f. Karena turut ayah dan/atau ibu ;

negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang

g. Karena pernyataan.

menunjukan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut menpunyai
atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan
Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara
Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini

13 Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 37-39
14 Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum kewarganegaraan dan
keimigrasian Indonesia Koerniatmano Soetoprawiro,
Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 41-42

tidak mengurangi ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang

ini. Menurut ketentuan pasal tersebut tidak semua orang dapat
menggunakan pasal ini.

15

dan instansi resmi yang mempunyai tugas memerlukan ketegasan
kewarganegaraan seseorang. Maka harus ada surat penunjukan dari instansi
bersangkutan.

Dalam memori penjelasannya disebutkan bahwa berhubung
dengan keadaan di Indonesia, maka sering diperlukan pembuktian tentang
kewarganegaraan.

Apabila

kewarganegaraan

Republik

Indonesia

Dalam jawaban Pemerintah pada waktu membicarakan
Rancangan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, telah diperinci surat-

dimilikinya karena suatu permohonan atau pernyataan, maka dengan

surat mana dapat dipandang sebagai bukti kewarganegaraan.17

sendirinya orang-orang yang mengajukan permohonan atau menyatakan

1. Surat catatan keterangan memilih kebangsaan Indonesia oleh orang-orang

keterangan itu mendapatkan surat bukti, yang mungkin berlaku juga bagi

keturunan Belanda dan sebagainya atau mereka yang menjelang waktu

isteri atau anak-anaknya. Buat orang-orang yang tidak perlu mengajukan

penyerahan kedaulatan (27 Desember 1949) berstatus Nederlander

permohonan atau menyatakan keterangan perlu diterapkan instansi mana

karena gelijkstelling sebelum tanggal 1 Juli 1982 atau dinaturalisir

yang boleh dan berwajib memberikan surat bukti itu. Karena surat bukti itu

menjadi Nederlander. Surat-surat catatan ini dibuat oleh Pengadilan

hanya diperlukan apabila diminta pembuktian dan supaya instansi

Negeri dan di luar Jawa Madura juga oleh Bupati atau pejabat opsi

termaksud tidak perlu dibanjiri dengan permintaan, maka surat bukti itu

lainnya di luar negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia.

hanya dapat diminta apabila sungguh-sungguh diperlukan.

2.

Surat-surat

optie/verwerpingsverklaring

yang

dikeluarkan

oleh

komisariat-komisariat Belanda di Indonesia atau pejabat optie Kerajaan
Pada umumnya instansi yang memberikan surat bukti itu dapat
ditetapkan Pengadilan Negeri, akan tetapi ada kemungkinan undang-undang
lain atau peraturan berdasarkan undang-undang lain menghendaki instansi
atau pembuktian lain. Ketentuan-ketentuan umum. 16

Belanda di Suriname/Antillen. Di Negeri Belanda surat-surat ini juga
oleh Arrondisementsrechtbank.
3. Undang-undang pewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1946.
4. Surat-surat penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh

Dengan demikian pasal tersebut digunakan bila pembuktian
kewarganegaraan Republik Indonesia diperlukan oleh suatu instansi resmi,

Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1 dari Peraturan Penguasa
Militer/Kasat

Nomor

Prt/PM/09/1957,

kemudian

Prt/Peperpu/014/1958.
15 Tidak semua orang wajib mengajukan surat pembuktian
kewarganegaraan Republik Indonesia, berhubung dalam pasal tersebut
disebut “Barang siapa perlu membuktikan“.
16 lihat peraturan penutup Pasal IV.

Harsono, Perkembangan pengaturan kewarganegaraan,
Yogyakarta : Liberty, 1992, hal.89-90
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5. Surat Kawin sah bagi isteri pemegang surat-surat sub a yang menjelang

Dalam Pasal IV tersebut di muka ditentukan tentang ―barang

penyerahan kedaulatan telah kawin sah dan surat-surat lahir/pengakuan

siapa perlu membuktikan‖. Namun menyebutkan Instruksi Presiden Nomor

oleh bapaknya yang memiliki surat sub a di atas, berturut-turut

2 Tahun 1980 bahwa demi kepastian hukum bagi warga negara keturunan

berdasarkan Pasal 10 8-9 Persetujuan Perihal Pembagian Warga

asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia,

Negara.

perlu diberikan suatu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

6. Surat-surat penetapan Menteri kehakiman mengenai perlakuan sebagai

(SBKRI) .Intruksi Presiden tersebut ditujukan kepada Menteri Kehakiman,

warga negara terhadap wanita-wanita asing yang kawin dengan Warga

Menteri Dalam Negeri dan PANGKOPKAMTIP. Intruksi Presiden ini

Negara Indonesia setelah penyerahan kedaulatan.

berlaku mulai tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 31 Januari 1980. Menteri
Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri bertugas melaksanakan pemberian

Dengan adanya perjanjian dwi kewarganegaraan Republik

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), sedang

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok bagi orang-orang keturunan

PANGKOPKAMTIP membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan

warga Tionghoa harus pula diperhatikan formulir dwi kewarganegaraan

instruksi tersebut.

Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, seperti formulir I
sampai VI serta formulir C dan D.

Diinstruksikan bahwa tata cara pemberian Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut SBKRI) diatur

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentu
pula harus diterima sebagai bukti kewarganegaraan:

pokok-pokok sebagai berikut :
18

1. Keputusan Presiden yang mengabulkan permohonan naturalisasi .
19

2. Keputusan Presiden yang mengabulkan pengusulan .
3. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan sah pengangkatan
anak.

20

4. Surat pernyataan keterangan.

bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri dengan

a. Pemberian SBKRI dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau
pejabat yang ditunjuknya atas kuasa Menteri kehakiman.
b. Menugaskan kepada team-team gabungan dari Pusat ke daerah-daerah
yang dipandang perlu untuk membantu mempercepat pelaksanaan

21

pemberian SBKRI tersebut.
c. Pelaksanaan pemberian SBKRI agar dilakukan sebaik-baiknya dan harus
sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

Pasal 3, 4 dan 5
19 Pasal 6
20 yang dimaksud dalam pasal 2.
21 seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), 11, 13, 16, 18, dan
Pasal II, III, dan VI Peraturan Peralihan.
18

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan
Menteri Dalam Negeri Nomor M.01 – UM.09.03 – 80 Tentang Pelaksanaan

Pemberian SBKRI ditentukan Nomor 42 Tahun 1980 bahwa SBKRI dapat

Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 ayat

diberikan kepada orang-orang turunan asing yang sudah menjadi warga

(2)).

negara Republik Indonesia dan telah dewasa, tetapi saat ini tidak memiliki
bukti kewarganegaraan.

Ditentukan lebih lanjut bahwa wewenang pemberian SBKRI
sebagaimana

Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat :

22

dimaksud

dalam

Pasal

1

dilimpahkan

oleh

Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Camat (Pasal 2

a. Dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia ;

ayat (1) huruf a), Camat menandatangani SBKRI atas kuasa Menteri

b. Sehari-hari hidup sebagai warga masyarakat Indonesia ;

Kehakiman (Pasal 2 ayat (1) huruf b). Untuk membantu mempercepat

c. Dapat berbahasa Indonesia atau bahasa daerah ;

pelaksanaan pemberian SBKRI ditugaskan team-team gabungan dari pusat

d. Tidak pernak menolak kebangsaan Indonesia pada masa opsi/repudiasi

ke daerah-daerah yang dipandang perlu (Pasal 3 ayat (1)), Gubernur Kepala

antara tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 27 Desember 1951

Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);

bilamana perlu dapat membentuk team-team guna membantu kelancaran

e. Tidak terdapat tanda-tanda bahwa yang bersangkutan adalah orang asing

administrasi pemberian SBKRI (Pasal 3 ayat (3)).

dan tidak pernah memperoleh Exit Permit Only ;
f. Pada saat mulai berlakunya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980

Ditentukan bahwa SBKRI merupakan bukti langsung tentang

bertempat tinggal di daerah-daerah Propinsi Sumatera Utara, Riau,

kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang bersangkutan (Pasal 4 ayat

Kalimantan Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bangka,

(1)), dan SBKRI kehilangan daya pembuktiannya, apabila dinyatakan batal

Belitung, Kotamadya Pangkal Pinang, Kabupaten Tangerang, Bekasi,

oleh Menteri Kehakiman (Pasal 4 ayat (2)).

Bogor, dan Karawang (Pasal 1 ayat (1)).
Menurut Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri
Ditentukan bahwa SBKRI dapat juga diberikan kepada mereka

Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor M.01 – UM.09.03 – 80 buku

yang pernah turut serta dalam Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan

register pemberian SBKRI ditutup Nomor 42 Tahun 1980 Pada tanggal 30
Juni 1980 dengan dibubuhi tanda tangan Camat dan stempel dinas (Nomor
11). Buku register pemberian SBKRI lembar pertama beserta surat

Lebih jauh lihat Surat Keputusan Bersama Menteri
Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor M.01 – UM.09.03 – 80
Tentang Pelaksanaan Pemberian SBKRI ditentukan Nomor 42 Tahun
1980
22

pernyataan lembar pertama dari setiap orang dikirimkan ke Departemen
Kehakiman selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1980 (Nomor 12).
Dalam hubungan ini dikemukakan bahwa pemberian SBKRI dilaksanakan

pada tanggal 10 Maret 1980 dan ditutup pada tanggal 30 Juni 1980 (Nomor

Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia diinstruksikan kepada

11 Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama). Pemberian SBKRI tersebut

semua Pengadilan Negeri, semua Kepala Wilayah Direktorat Jenderal

dibatasi (kurang 4 (empat) bulan) adalah untuk memberikan kepastian

Imigrasi dan semua Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh

hukum, oleh karena bagi orang-orang yang memenuhi ketentuan untuk

Indonesia untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia

dapat memiliki SBKRI berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, bila mereka

Nomor 13 Tahun 1980 menurut bidangnya masing-masing dengan sebaik-

tidak ingin maka statusnya adalah Warga Negara Asing (Kawat Sekjen

baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dalam Negeri Nomor 471/26 – 92/SJ tanggal 16 April 1980). Dengan
demikian diharapkan oleh pemerintah setelah berakhirnya Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 1980 ini, maka hanya akan terdapat 2 (dua) jenis
golongan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
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Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980
ditentukan

bahwa

tiap

pemohon

dalam

menyampaikan

surat

permohonannya harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai
berikut :

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 memberikan

a. Salinan sah akte kelahiran/surat kenal lahir pemohon ;

kesempatan kepada orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan

b. Surat keterangan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Wilayah

Republik Indonesia dengan jalan pewarganegaraan. Dengan keluarnya

Imigrasi atau Kantor Imigrasi Daerah setempat yang menyatakan bahwa

peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun

pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 (lima)

1958 dilaksanakan penyelesaian permohonan pewarganegaraan. Namun

tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;

sampai tahun 1980 penyelesaian permohonan pewarganegaraan itu tidak

c. Salinan sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD) ;

berjalan lancar, meskipun sudah dikeluarkan peraturan pelaksanaannya

d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat ;

lebih lanjut dengan Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan sebagainya.

e. Salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan isteri (bagi yang sudah

Untuk mengatasi kemacetan-kemacetan dalam proses pewarganegaraan ini

kawin) atau salinan sah akte perceraian/kematian suami atau surat

kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980.

keterangan

sah

yang

menyatakan

bahwa

wanita

pemohon

pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan ;
Dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.03 – UM.09.03 – 80 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian

f. Surat keterangan kesehatan dari Dokter ;
g.

Bukti

pembayaran

uang

pewarganegaraan

dari

Kas

Negara/Pos/Perwakilan Republik Indonesia.
h. Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah

Harsono, Perkembangan pengaturan kewarganegaraan,
Yogyakarta : Liberty, 1992, hal. 89-93
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sekurang-kurangnya Camat ;

i. Surat keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa

berkasnya disampaikan kepada Kepala BAKIN. Kepala BAKIN meneliti

setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon

dan menilai permohonan lalu menyampaikan pertimbangan kepada

tidak mempunyai kewarganegaraan lain, dan khusus bagi warga negara

Presiden. Penyelesaian tahap ini dilaksanakan dalam waktu 14 (empat

Republik Indonesia warga Tionghoa cukup melampirkan surat

belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan.

pernyataan melepaskan kewarganegaraan asal yang ditandatangani oleh
pemohon ;
j. Surat tanda pembayaran ongkos administrasi Pengadilan Negeri sebesar
Rp. 3.000,- ;
k. Pas foto.

Presiden memberikan keputusan dengan mempertimbangkan
bahan-bahan pertimbangan dari BAKIN. Apabila permohonan ditolak,
Menteri Kehakiman memberitahukan penolakan kepada pemohon dengan
memberikan tembusan kepada Kepala BAKIN, Kepala Pengadilan Negeri
dan Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Tugas Pengadilan Negeri ialah memeriksa kelengkapan
syarat-syarat permohonan pewarganegaraan, memintakan atas diri pemohon

Petikan Keputusan Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

surat keterangan tentang kesetiaannya terhadap negara Republik Indonesia

setelah

keluarnya

Keputusan

Presiden

tentang

pengabulan

kepada Bupati/Walikota, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat dan

pewarganegaraan, oleh Sekretariat Negara harus sudah disampaikan kepada

menguji kemampuan berbahasa Indonesia dan sejarah Indonesia.

Pengadilan Negeri setempat dengan surat pengantar, sedang salinan
Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri Kehakiman. Kepada

Apabila salah satu atau semua surat keterangan dari ketiga

pemohon pewarganegaraan diberikan tembusan surat pengantar sebagai

instansi tersebut setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal pengiriman

pemberitahuan.

Pengadilan

Negeri

secepat

mungkin

melaksanakan

belum juga diterima, dianggap tidak ada keterangan untuk meragukan

pengembalian sumpah/janji setia kepada negara Republik Indonesia kepada

kesetiaan pemohon terhadap negara. Selanjutnya Pengadilan Negeri

pemohon.

mengirimkan berkas permohonan pewarganegaraan secara lengkap kepada
Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya permohonan.

Demi kelancaran, kecepatan serta pengamanan pelaksanaan
Keputusan Presiden, dibentuk team gabungan dari pusat yang ditugaskan ke
daerah tertentu. Keanggotaan team gabungan terdiri antara lain dari pejabat-

Menteri Kehakiman meneliti berkas permohonan yang
memenuhi syarat diteruskan dengan surat pengantar kepada Presiden untuk
memperoleh keputusan. Tembusan surat pengantar beserta berkas-

pejabat Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan,
Kepolisian, BAKIN, dan lain-lain.

Selain mempercepat proses harus juga diperhatikan segi

Presiden yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari

pengamanannya sebagaimana dikemukakan oleh B.P. Paulus bahwa dengan

pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia

beralihnya titik berat pertimbangan Keputusan Presiden (Pasal 5) kepada

dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah/janji setia dan berlaku surut

pertimbangan

hingga hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman. 25

dari

Kepala

BAKIN,

maka

pewarganegaraan

tidak

merupakan masalah hukum semata-mata, tetapi lebih-lebih merupakan
masalah keamanan, ialah keselamatan bangsa dan negara Republik
Indonesia, masalah yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di Asia
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Pada

masa

ini,

format

dan

struktur

politik

hukum

kewarganegaraan justru telah memberi peluang terhadap bermunculannya

Tenggara . Mengenai proses naturalisasi ini menurut perubahan yang

praktek diskriminasi etnik terhadap Warga Tionghoa Indonesia dengan

fundamental tidak ada karena tetap ―Eksekutif‖ yang menentukan. Lain

mewajibkan memiliki SBKRI sebagai salah satu syarat yang selalu diminta

halnya dalam naturalisasi istimewa yang menentukan tidak hanya eksekutif,

oleh instansi-instansi yang berwenang.

melainkan juga Dewan Perwakilan Rakyat.
D. Kewarganegaraan Setelah Berlakunya UU No. 12 Tahun 2006
Dalam tahap terakhir proses naturalisasi Pengadilan Negeri

Tentang Kewarganegaraan

setempat membuat berita acara pengambilan sumpah/janji setia kepada
negara Republik Indonesia dan mengirimkan kepada :

Meskipun pada masa sekarang kita sudah mempunyai undang-

- Asli untuk pemohon atau yang diambil sumpah/janji setianya ;

undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12

- Tembusan I untuk Departemen Kehakiman ;

Tahun 2006 yang pada esensinya ditafsirkan bahwa semangat dari Undang-

- Tembusan II untuk Sekretariat Negara ;

Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah mempermudah dan melindungi hak-

- Tembusan III untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

hak warga negara dan bertujuan memberi kepastian hukum.

Dengan selesainya pengambilan sumpah/janji setia tersebut,
pemohon sah menjadi warga negara Republik Indonesia. Keputusan

Bahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid
Awaludin

menyatakan

kewarganegaraan
24

B.P. Paulus, Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945,

tinjauan
filosofis, historis, yuridis konstitusional, Jakarta:
Pradnya Paramita, hal. 215-216
khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa:

bahwa

berubah,

paradigma

sebelumnya

cara

pemerintah

tentang

pandang

tentang

kewarganegaraan didominasi latar belakang etnis atau suku. Namun sejak
undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, cara pandang
Harsono, Perkembangan pengaturan kewarganegaraan,
Yogyakarta : Liberty, 1992, hal. 95-98
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tersebut berubah. Cara pandang kewarganegaraan baru itu menurut Menteri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjamin hak setiap Warga

Hukum dan Hak Asasi Manusia didasarkan pada hukum. ―Bukan lagi etnis

Negara Indonesia sama di hadapan hukum.

atau warna kulit, tidak diskriminatif dan menghargai prestasi seseorang‖.
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan
Kemudian ditegaskan bahwa dengan cara pandang itu, setiap

bahwa ―Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa

orang yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia tidak lagi harus susah

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-

payah mengurus syarat administrasi yang bertele-tele termasuk SBKRI.

undang sebagai warga negara.‖ Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut

Kendati demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

menerangkan pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli adalah ―Warga

2006 tersebut, terhadap masalah kewarganegaraan Warga Tionghoa

Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

Indonesia bukan lantas terselesaikan. Sebagai contoh, pada saat itu masih

kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri‖. Hal ini berarti secara yuridis

terjadi kesulitan-kesulitan berkenaan dengan Warga Tionghoa Indonesia.

ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sedapat

Mereka

atau

mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan menjadi Warga

karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (ius soli), orang yang lahir di

Negara Indonesia ternyata menemui kesulitan yang hanya dapat diatasi

wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian

dengan bantuan dari pihak negara atau pelaksanaan undang-undang

hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat

kewarganegaraan yang baru sesuai dengan semangat pembaharuan dan non

diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia

diskriminatif.

dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi apatride.

yang

hendak

menjadi

Warga

Negara

Indonesia

Justru sebaliknya sehari sebelum penegasan Menteri Hukum

Interpretasi tentang pengertian orang-orang bangsa Indonesia

dan Hak Asasi Manusia pada harian surat kabar Kompas memuat berita

asli ini, setidak-tidaknya telah memperjelas pengertian ―Asli‖ yang bersifat

yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata masih banyak warga Tionghoa di

yuridis konstitusional yang tidak dapat kita abaikan sebagaimana dimaksud

Surabaya yang dianggap sebagai Warga Negara Asing meskipun lahir dan

di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

tumbuh besar di Indonesia,
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meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan

(sebelum amandemen) dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1946, sehingga mereka yang menjadi warga negara

Kompas “Pejabat yang lalai bisa dipenjara 3 tahun”, tanggal
21 September 2006 : 4
27 Kompas “Susahnya menjadi Warga Negara Indonesia di
Surabaya”, tanggal 20 September 2006 : 5
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Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
sama aslinya seperti yang dimaksud asli berdasarkan proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditetapkan oleh Konstitusi Undang-Undang

Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu

Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dalam negara
Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik

Warga Negara Indonesia;
c.

Indonesia.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga
Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing ;

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga
Ketegasan

siapa

orang-orang

bangsa

Indonesia

asli

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya berdasarkan
Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2006

telah

memperjelas

Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia ;
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga

dan

Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan

mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan

Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Republik Indonesia tidak

kepada anak tersebut ;

pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri tersebut

f.

Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah

sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan

Warga Negara Indonesia ;

yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946,

g.

sehingga dengan demikian pada tataran yuridis konstitusional interpretasi
tentang pengertian ―Asli‖ menjadi lebih jelas.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia ;

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia

Sehubungan dengan itu, dipandang perlu guna mempertegas

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

siapa saja yang menjadi Warga Negara Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut :

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ;
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya ;

―Warga Negara Indonesia adalah :
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

j.

Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui ;

berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara

k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan

lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara

ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui

Indonesia ;

keberadaannya ;

l.

Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan
dari

negara

tempat

anak

tersebut

dilahirkan

memberikan

kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan ;

Adapun asas-asas yang dianut dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut :
1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia‖.

negara tempat kelahiran.
2.

Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat

Selanjutnya

mengenai

cara-cara

memperoleh

kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan

kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui pewarganegaraan yang
memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan
Republik Indonesia sebagai berikut :
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a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut

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.

atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
c. Sehat jasmani dan rohani ;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
e. Tidak Pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang

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.

diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih ;
f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda ;

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi
dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik

g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap ; dan

Indonesia,

h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa
peraturan
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Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

kewarganegaraan

mengutamakan

kepentingan

nasional

Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai
negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa

Selanjutnya ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 secara tegas telah menyatakan dicabut dan dinyatakan tidak
berlakunya :

pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga

a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraa

Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

negeri.

Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang

menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang

perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan
syarat-syarat

permohonan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan

kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan

Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3077) ;
b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan

dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas

Pasal

dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah
asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga
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Undang-Undang

Nomor

62

Tahun

1958

Tentang

sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan
dalam undang-undang ini.

negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia
pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal

yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya dinyatakan

ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara

tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan

terbuka.

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang

1. Undang-Undang Tanggal 10 Pebruari 1910 Tentang Peraturan Tentang

memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 296 jo. 27 458) ;

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat

2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 Tentang Warga Negara dan

mengetahuinya.

Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-

Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor

penyelesaian secara tertib, tegas, dan tuntas, agar mereka yang tidak

11 ;

memiliki surat bukti kewarganegaraan tetap diakui sebagai Warga Negara

3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia

Indonesia baik melalui permohonan berdasarkan pewarganegaraan atau

Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2)

secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia melalui Peraturan

;

Pengganti Undang-Undang atau pemulihan dengan Keputusan Presiden

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pernyataan
Digunakannya Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3

berdasarkan kepentingan nasional yang mendesak guna mengakhiri
persoalan tersebut.

Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik
Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi
Penduduk Irian Barat ; dan
5.

Peraturan

perundang-undangan

Dengan cara demikian masalah kewarganegaraan bagi Warga
Tionghoa Indonesia yang belum mempunyai dan memiliki bukti

lain

yang

berkaitan

dengan

kewarganegaraan Indonesia dapat diatasi sehingga untuk jangka panjang

kewarganegaraan. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun

keturunan seluruh Warga Tionghoa Indonesia dalam membina persatuan

2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

dan kesatuan akan lebih mudah dan lebih lancar, dapat dimengerti, diyakini,
dan dihayati dalam rangka menetapkan dan memperkokoh ketahanan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
ternyata salah satu permasalahan pokok yang di dalam proses ―menjadi‖

nasional sehingga dipandang perlu untuk mempercepat proses penyelesaian
Warga Negara Indonesia yang belum memiliki surat apapun tersebut.

negara bangsa Indonesia setelah berusia lebih dari setengah abad adalah
belum memberikan pemecahan dan penyelesaian masalah kewarganegaraan

Negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya mempunyai

Indonesia bagi Warga Tionghoa Indonesia yang tidak memiliki surat bukti

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,

kewarganegaraan sebagaimana diberitakan pada harian surat kabar Kompas

Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi

tertanggal 20 September 2006 tersebut di atas. Kita masih membutuhkan

Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Kewarganegaraan Baru, yang menjamin perlakuan baik

Peraturan Perundang-undangan masa silam yang justru sudah dinyatakan

dan adil terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang

tidak berlaku.

selaras dengan ukuran dan anggapan internasional, tetapi juga memiliki
sebuah Aparatur Penyelenggara Negara, Kebijakan, Pelaksana Program,

Dengan undang-undang kewarganegaraan yang baru ini

ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang secara

diharapkan Presiden Republik Indonesia dapat memberikan pemecahan dan

praktis berusaha untuk mewujudkan jaminan yang diberikan secara yuridis

konstitusional Hak-Hak Atas Identitas Kewarganegaraan dengan bukti-

dirintis dengan susah payah di masa lalu maupun sekarang yang telah

bukti yang nyata yaitu memberikan perlakuan dan layanan yang sama

dirintis oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah dengan

kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan

memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat kiranya

Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan, dan meniadakan

diteruskan, dikawal, dan diperjuangkan dengan memperbaiki kesalahan di

pembedaan dalam segala bentuk, sifat, serta tingkatan kepada Warga

masa lampau dan memperkuat yang sudah benar untuk masa depan bangsa

Negara Indonesia baik ras atas dasar suku, etnik, agama, kepercayaan

dan negara Republik Indonesia.

maupun asal usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.
Dalam perjuangan itu seluruh Warga Negara Indonesia dengan
Bahwa Aparatur Penyelenggara Negara yang belum atau tidak
berhasil

menjalankan

amanat

yuridis

konstitusional

jiwa pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak

sebagaimana

memandang suku, etnis, ras, agama, kepercayaan, dan sebagainya,

diharapkan oleh warga negara yang berkepentingan dan oleh Pemerintah

mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk mengabdi kepada tanah

sendiri perlu secara tegas diberikan sanksi sebagaimana diamanatkan Pasal

air, tempat kita lahir, hidup, dan akan mati.

36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Ketika para pendiri negara bersepakat untuk membentuk

BAB III

sebuah negara merdeka yang berdaulat, mereka sebenarnya telah

PERBANDINGAN PENGATURAN KEWARGANEGARAAN

meletakkan prinsip-prinsip dasar diatas mana negara merdeka yang
berdaulat dan ditegakkan. Salah satu yang penting adalah ditegakkannya
prinsip kewarganegaraan yang akan menjadi dasar bagi format dan struktur

C.

KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

politik hukum negara kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya pelopor
kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke,

Saat ini, pengertian warga Negara mengacu kepada Undang-

tetapi juga perintis jalan dalam memecahkan soal-soal kewarganegaraan

Undang No 12 Tahun 2006 ialah mengatur segala hal yang berkaitan

Warga Tionghoa Indonesia yang benar-benar memadai di dalam proses

dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dimaknai sebagai ―segala hal

menjadi negara bangsa di alam Indonesia merdeka.

ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara‖. Makna yang sangat
umum dan jauh dari pemaknaan yang komprehensif. Pemaknaan ini baru

Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 diharapkan agar undang-undang kewarganegaraan yang telah

dapat dipahami manakala dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan

yang lain seperti Pasal 26 UUD 1945. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan

identitas kewarganegaraan ayah dan ibunya– hingga berumur 18 tahun.

bahwa warga negara ialah :

Ketika anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun, maka sang anak harus

(1) orang-orang bangsa Indonesia asli,

memutuskan untuk memilih satu dari dua kewarganegaraan, yaitu

(2) orang-orang bangsa asing yang disahkan sebagai warga negara.

kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Penggunaan istilah bangsa Indonesia asli sesungguhnya

Indonesia juga menganut asas naturalisasi, yaitu pemberian

merujuk pada Pasal 163 Indische Staatregeling (IS) pada zaman Belanda

kewarganegaraan kepada orang asing. Secara umum, negara-negara

yang membagi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan yaitu golongan

memiliki dua sikap politik pewarganegaraan berkaitan dengan naturalisasi

Nederlanders (bangsa Eropa dan Jepang), Vreemde Oosterlingen (Arab dan

yaitu immigrant state dan non-immigrant state. Immigrant state biasanya

Cina) dan Irlanders (bangsa pribumi/bumiputra). Sedangkan masuknya

dipilih oleh negara-negara yang berpenduduk sedikit. Pewarganegaraan

orang-orang bangsa asing akan berdampak pada prosedur pemberian

dilakukan guna mempercepat laju pertumbuhan penduduk, sehingga negara

kewarganegaraan dan sistem pewarganegaraan Pewarganegaraan mengenal

mempersilahkan orang asing untuk datang ke negeri tersebut guna diberi

ada tiga asas yaitu (1) asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu

kewargenagaraan.

pewarganegaraan berdasarkan keturunan, (2) asas ius soli (law of the soil),

menggunakan asas ius soli (law of the soli) yaitu pewarganegaraan

yaitu pewarganegaraan berdasarkan pada tempat kelahiran, dan (3) asas

berdasarkan tempat kelahiran. Sedangkan non-immigrant state dipilih oleh

naturalisasi, yaitu pewarganegaraan karena pemberian dari negara. Undang-

negara-negara yang telah memiliki penduduk dalam jumlah yang besar dan

Undang Nomor 12 Tahun 2006 menambahkan dua asas lagi yaitu asas

padat. Kalaupun dilakukan naturalisasi, hal itu dilakukan karena alasan

kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas (hingga

orang-orang asing memiliki potensi dan capital agar bisa digunakan dalam

anak umur 18 tahun dan setelah itu sang anak harus menentukan

membangun negara tersebut.

pilihannya).

Secara

normatif,

sesungguhnya

Indonesia

Pada

umumnya

negara-negara

seperti

ini

juga

menganut

kewarganegaraan tunggal (apatride) dan bukan kewarganegaraan ganda

Di

Indonesia,

secara

teknis,

pengajuan

permohonan

(bipatride). Warga negara hanya dibolehkan memiliki satu identitas

kewarganegaraan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui

kewarganegaraan. Namun, demi kepentingan mengakomodasi kebutuhan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, syarat-syaratnya adalah sebagai

akan adanya anak yang lahir sebagai akibat pernikahan campuran (WNI

berikut:29

yang menikah dengan WNA), maka asas kewarga negaraan ganda terbatas

1.

Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;

juga dianut. Maksud kewarganegaraan ganda terbatas adalah bahwa seorang
anak dimungkinkan atau dibolehkan memiliki dua kewarganegaraan –sesuai

29

Pasal 9 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia

2.

Pada saat mengajukan permohonan telah tinggal di Indonesia

status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian

paling singkat selama 5 tahun;

kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status

3.

Sehat jasmani dan ruhani;

dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan

4.

Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD

kewarganegaraan

1945 sebagai dasar negara;

pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain

Tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana satu tahun

yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

5.

berdasarkan

kelahiran

dan

melalui

proses

atau lebih;
6.

Bersedia tidak memiliki kewarganegaraan ganda;

Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu

7.

Memiliki pekerjaan/penghasilan tetap;

diharmonisasikan

8.

Membayar uang kas kepada negara.

bertentangan, yaitu prinsip „ius soli‟ dan prinsip „ius sanguinis‟

adanya

prinsip-prinsip

yang

secara

diametral

sebagaimana diuraikan di atas. Kita memang tidak dapat memaksakan
pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip yang
Selain terdapat proses naturalisasi dalam UU No. 12 tahun

berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, diatur pula mengenai

agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu

hilangnya

status

pihak dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan, tetapi di pihak lain

kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik,

tidak akan ada orang yang berstatus „stateless‟ tanpa kehendak sadarnya

karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang

sendiri. Karena itu, sebagai jalan tengah terhadap kemungkinan perbedaan

bersangkutan

status

tersebut, banyak negara yang berusaha menerapkan sistem campuran

kewarganegaraannya sebagai warganegara Indonesia. Sebab atau alasan

dengan tetap berpatokan utama pada prinsip dasar yang dianut dalam sistem

hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang

hukum masing-masing.

kewarganegaraan.

memang

secara

Sebab-sebab

sadar

ingin

hilangnya

melepaskan

penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status
kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-

Di dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun

masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain. Yang

2006

pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk

kehilangan kewarganegaraannya karena:

mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan
menjadi „stateless‟ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang
bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua

1.

dikatakan bahwa

Warga Negara Indonesia dengan sendirinya

Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2.

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,

secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang

sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk

bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

itu;
3.

4.

(2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya

Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari

oleh

Presiden

atas

permohonannya

sendiri

apabila

yang

Presiden;

bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan

kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan

dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan

hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa

peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga

kewarganegaraan.

Negara Indonesia;
5.

6.

7.

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut

kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

prinsip „ius sanguinis‟, mengatur kemungkinan warganya untuk

Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang

mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai

bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

contoh banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara

Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan

asing

tanda

Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di

kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas

Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan

namanya; atau. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik

tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara

Indonesia selarna 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam

asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia

rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja

karena kelahiran. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip

tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara

dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat

Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan

dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses

setiap S (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak

registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan

mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara

kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

atau

surat

yang

dapat

diartikan

sebagai

Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal
Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan

C. Pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia

6.

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tembusannya disampaikan kepada:

Mengenai pembatalan kewarganegaraan, diatur dalam Pasal 40,41,42

1.

Presiden;

Undang-Undang No 12 Tahun 2006.

1.

Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang
kehilangan kewarganegaraan;

Dalam Pasal 40, disebutkan bahwa:
1.

2.

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan

Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan

3.

instansi terkait.

palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan

2.

mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan

Selanjutnya Dalam Pasal 41, disebutkan bahwa Bagi Warga Negara

batal kewarganegaraannya.

Indonesia yang kewarganegaraannya dibatalkan, berlaku ketentuan

Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi

peraturan perundangundangan mengenai orang asing.

kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat

3.

(1) didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh

Kemudian Dalam Pasal 42 dikatakan bahwa Menteri mengumumkan

kekuatan hukum tetap.

nama orang yang kewarganegaraannya dibatalkan sebagaimana

Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

dimaksud dalam Pasal 40 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2), Menteri menyampaikan kepada Presiden untuk membatalkan
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal perolehan

D. Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Di Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan

4.

Keputusan Presiden.

Mengenai Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan diatur

Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia

dalam Pasal 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Undang-Undang

berdasarkan Keputusan Menteri, pembatalannya ditetapkan dengan

No 12 Tahun 2006.

Keputusan Menteri.
5.

Keputusan Presiden mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan

Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:

dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait.

(1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai

dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali
Kewarganegaraan

Republik

Indonesia

dengan

1.

mengajukan

membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh

permohonan kepada Presiden melalui Menteri.

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang

2.

pewarganegaraan

fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat
paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang
disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

Kemudian dalam Pasal 44 dikatakan:

3.

fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya

perceraian/surat talak/ perceraian, atau kutipan akte kematian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i Undang-Undang,

isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau

dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah

dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat

kawin atau cerai;

atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya

4.

meliputi tempat tinggal pemohon,

berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan
sekurang-kurangnya memuat:

bagi yang mempunyai anak;
5.

pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara

1.

nama lengkap;

Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang

2.

alamat tempat tinggal;

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan

3.

tempat dan tanggal lahir;

membelanya

4.

pekerjaan;

menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai

5.

jenis kelamin;

Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;

6.

status perkawinan; dan

6.

daftar riwayat hidup pemohon; dan

7.

alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

7.

pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri
dengan:

fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum

dengan

sungguh-sungguh

enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

serta

akan

Kemudian Pasal 45 ayat (1) dikatakan:

3.

Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya

keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik

meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan

Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam waktu paling lambat 14

tanggal permohonan diterima.

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
1.

2.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam Pasal 47 dikatakan bahwa:

belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3),

mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu

disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal

permohonan diterima untuk dilengkapi.

ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

(2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan

menyampaikan permohonan kepada Menteri dalam waktu

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

permohonan diterima secara lengkap.

Keputusan Menteri diterima.

Terkait dengan masalah anak yang dimiliki oleh orang yang memperoleh
Selanjutnya Pasal 46 juga menyebutkan bahwa:
1.

2.

Menteri

memeriksa

kelengkapan

permohonan

kembali kewarganegaraannya, Pasal 48 mengatakan bahwa:
sebagaimana

1.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14

kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima

Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali

dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah

Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan

kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dengan sendirinya

Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan

berkewarganegaraan Republik Indonesia.

permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

2.

Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak

tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas)

tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-

2.

Undang.

fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat
paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa
pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang

Terkait dengan putusnya perkawinan, Pasal 49 menyebutkan:

disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya

3.

fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte

akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian

dan ayat (2) Undang-Undang sejak putusnya perkawinan dapat

isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau

memperoleh

Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah

kembali

Kewarganegaraan

Republik

Indonesia

kawin atau cerai;

dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya

4.

berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang

meliputi tempat tinggal pemohon.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
bagi yang mempunyai anak;

tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan
sekurang-kurangnya memuat:

fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum

5.

pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara

1.

nama lengkap;

Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang

2.

alamat tempat tinggal;

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan

3.

tempat dan tanggal lahir;

membelanya

4.

pekerjaan;

menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai

5.

jenis kelamin;

Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;

6.

status perkawinan; dan

6.

daftar riwayat hidup pemohon; dan

7.

alasan kehilanganKewarganegaraan Republik Indonesia.

7.

pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri

dengan

sungguh-sungguh

serta

akan

enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

dengan:
1.

fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang

Selanjutnya dalam Pasal 50 dikatakan:

membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh

(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;

meliputi tempat

tinggal

pemohon

memeriksa

kelengkapan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

Dalam Pasal 52 dikatakan:

permohonan diterima.

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3),

(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan

disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden, Pejabat

tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.

atau Perwakilan Republik Indonesia,

(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat atau Perwakilan

(2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan

Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada Menteri

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Keputusan Menteri diterima.

Dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:
(1) Menteri

memeriksa

kelengkapan

Dalam Pasal 53 dikatakan bahwa:
permohonan

sebagaimana

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14

kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima

Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali

dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah

Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan

kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dengan sendirinya

(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan

berkewarganegaraan Republik Indonesia.

permohonan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

(2) Apabila dengan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak

tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas)

(3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan

tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-

keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik

Undang.

Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal permohonan diterima.

Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa Menteri mengumumkan nama orang
yang

memperoleh

kembali

Kewarganegaraan

Republik

Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) dalam

memunculkan ilmu geografi, keberadaan pemerintah akan memunculkan

Berita Negara Republik Indonesia.

ilmu hukum tata negara dan administrasi negara, sedangkan hubungan
dengan negara lain akan memunculkan ilmu hubungan internasional dan
lain-lain sebagai bagian dari ilmu yang mempelajari empat syarat di atas.

E. Pemikiran Ke Depan
Pembicaraan

mengenai

negara

selalu

menjadi

Prof. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dalam bukunya

pembicaraan yang menarik baik bagi kalangan ilmuwan politik, sosial

mengambil satu bagian penting dari syarat berdirinya sebuah negara

dan hukum. Negara selalu menjadi bahan penelitian bagi berbagai

yaitu mengenai penduduk tetap (a permanent population). Unsur

kalangan untuk mengetahui sekaligus menguji perkembangan teori yang

penduduk atau warga negara dapat dikatakan sebagai unsur yang paling

ada demi memperoleh justifikasi atau justru untuk membuat teori yang

penting dalam sebuah negara. Warga negara merupakan unsur konstitutif

lebih baru. Setiap ilmuwan akan memberikan pengertian tentang negara

keberadaan atau eksistensi negara, bahkan dapat dikatakan bahwa warga

secara beragam, ilmuwan politik memberikan definisi bahwa negara

negara merupakan motif dasar mendirikan negara.

adalah sekumpulan politik masyarakat yang menggabungkan diri untuk
mencapai tujuan bersama. Ilmuwan sosial memahami negara sebagai

Secara historis pengaturan tentang kewarganegaraan

institusi sosial terbesar yang memiliki kewenangan untuk memaksakan

selalu berubah mengikuti perubahan dan perkembangan politik, ekonomi

kehendaknya kepada anggota perkumpulan tersebut. Sedangkan

dan sosial dalam sebuah negara. Perubahan dan perkembangan tersebut

ilmuwan hukum memahami negara sebagai suatu organ yang memiliki 4

juga terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan—bahkan sejak

(empat) syarat yaitu ada penduduk tetap (a permanent population), ada

sebelum kemerdekaan–hingga saat ini. Sebelum era kemerdekaan

wilayah tertentu (a defined territory), ada pemerintah (a government)

hingga awal kemerdekaan, sistem kewarganegaraan mengacu pada

dan memiliki kemampuan untuk secara mandiri melakukan hubungan

peraturan kewarganegaraan Hindia Belanda yang diatur dalam “wet

dengan negara lain (a capacity to enter into relations with other states).

Nederlands Onderdaanscaap Van Niet – Nederlanders” (S.1010:296).
Peraturan ini berlaku berdasarkan pada aturan peralihan UUD yang

Banyak ilmuwan telah mendedikasikan hidupnya untuk

menyatakan bahwa sebelum diatur secara khusus, peraturan perundang-

mempelajari masing-masing syarat di atas. Masing-masing syarat akan

undangan peninggalan Belanda masih berlaku. Peraturan tersebut

memunculkan disiplin ilmu yang beragam dengan metodologi yang

dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang

beragam pula. Keberadaan penduduk akan memunculkan ilmu

Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Warga

kependudukan, demografi dan kewarganegaraan, wilayah tertentu akan

Negara Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dibuat berdasarkan UUDS

Irlanders (bangsa pribumi/bumiputra). Sedangkan masuknya orang-

1950. Undng-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini selain berdasar pada

orang bangsa asing akan berdampak pada prosedur pemberian

UUDS 1950 juga merupakan undang-undang untuk menampung hasil

kewargenagaraan dan sistem pewarganegaraan.

Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 pada bagian
Pembagian Kewarganegaraan. Undang-Undang ini kemudian diubah dan

Pewarganegaraan mengenal ada tiga asas yaitu (1) asas

diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 yang secara

ius sanguinis (law of the blood), yaitu pewarganegaraan berdasarkan

khusus dibuat untuk merubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang

keturunan, (2) asas ius soli (law of the soil), yaitu pewarganegaraan

Nomor 62 Tahun 1958.

berdasarkan pada tempat kelahiran, dan (3) asas naturalisasi, yaitu
pewarganegaraan karena pemberian dari negara. Undang-Undang

Setelah sekian lama diberlakukan, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 menambahkan dua asas lagi yaitu asas

Nomor 3 Tahun 1976 dirasa sudah tidak sejalan dengan kebutuhan

kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas

hukum masyarakat, maka diundangkanlah peraturan yang baru yaitu

(hingga anak umur 18 tahun dan setelah itu sang anak harus menentukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang ini mengatur

pilihannya).

segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan
dimaknai sebagai ―segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga

Kewarganegaraan tidak hanya dipahami bagaimana

Negara‖ Makna yang sangat umum dan jauh dari pemaknaan yang

seorang warga negara dapat memperoleh pengakuan sebagai warga

komprehensif. Pemaknaan ini baru dapat dipahami manakala dikaitkan

negara Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan apa hak seseorang setelah

dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti Pasal 26 UUD

menjadi Warga Negara Indonesia dan apa kewajiban negara terhadap

1945.

orang tersebut, dan begitu juga sebaliknya.

Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara

Kewarganegaraan sesungguhnya harus dipahami sebagai

ialah (1) orang-orang bangsa Indonesia asli, (2) orang-orang bangsa

sebuah relasi ―vertikal‖ warga (citizen) dan negara (state) yang

asing yang disahkan sebagai warga negara. Penggunaan istilah bangsa

dipersandingkan secara pararel dan dilegitimasi oleh pengertian hak dan

Indonesia asli sesungguhnya merujuk pada Pasal 163 Indische

kewajiban. Dia –baca kewarganegaraan— sangat berbeda dengan

Staatregeling (IS) pada zaman Belanda yang membagi penduduk

kerwargaan yang bermakna sebuah relasi ―horizontal‖ yaitu hubungan

Indonesia ke dalam tiga golongan yaitu golongan Nederlanders (bangsa

antarwarga (citizen-citizen relationship) yang idealnya tidak mendapat

Eropa dan Jepang), Vreemde Oosterlingen (Arab dan Cina) dan

campur tangan negara, yang kemudian dikenal dengan istilah civil
society.

i.

telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah
kawin;

ii.

pada waktu mengajukan permohonan sudah
bertempat tinggal di wilayah negara Republik

BAB IV30

Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-

PERBANDINGAN PENGATURAN KEWARGANEGARAAN

turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh)
tahun tidak berturut-turut;

A. TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

1.

iii.

sehat jasmani dan rohani;

iv.

dapat berbahasa Indonesia serta

Dalam Keadaan Normal
1.1.

dasar negara Pancasila dan Undang-Undang

Tata Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

v.

Kewarganegaraan ada beberapa cara untuk dapat menjadi

tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana

Warga Negara Indonesia:

penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
vi.

a.

mengakui

Melalui pewarganegaraan yaitu tata cara bagi orang asing

jika

dengan

Republik

untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

memperoleh
Indonesia,

Kewarganegaraan
tidak

menjadi

berkewarganegaraan ganda;

melalui permohonan. Berdasarkan Pasal 8 sampai dengan

vii.

18 Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia

mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan
tetap; dan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas

viii.

bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri dan

membayar
Negara. (

uang

pewarganegaraan

ke

Kas

31

berkas permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM jika memenuhi

2.

Melalui Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia

persyaratan sebagai berikut:
31
30

Ditulis oleh Asy’ari Shihabudin, S.H.,M.H., salah satu anggota tim
compendium secara terpisah

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara mengajukan
Pewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007.

1). Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga

kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan
berkewarganegaraan ganda (Pasal 20).32

Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan
menjadi warga negara di hadapan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM apabila sudah bertempat

4.

tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling

Mengikuti kewarganegaraan orang tua( Pasal 21).
a.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau

singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat

belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah

10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan

negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang

perolehan

memperoleh

kewarganegaraan

tersebut

mengakibatkan

berkewarganegaraan ganda.
2). Apabila

yang

bersangkutan

dengan
tidak

memperoleh

Kewarganegaraan

sendirinya

Republik

Indonesia

berkewarganegaraan

Republik

Indonesia.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan

b.

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima)

oleh kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan dapat

tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan

diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan

pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia

perundang-undangan.

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3). Tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi

3.

Warga Negara Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri

Apabila dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia

Hukum dan HAM No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006

mengakibatkan kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut

tanggal 26 September 2006

harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya

Pemberian kewarganegaraan Indonesia oleh negara.

setelah ia berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik
Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi

1.2 . Perbandingan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah
memperoleh
Republik

pertimbangan
Indonesia,

Dewan

kecuali

Perwakilan
dengan

Beberapa Negara

Rakyat

pemberian

32

Ibid.

5.

A.KEWARGANEGARAAN DI NEGARA BELANDA
I. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda:

sebagai anaknya oleh seorang Pria warga Neagara
Belanda. (Pasal 4 ayat 1)

Rijkswet op het Nederlanderschap (Wet van 19 December
1984 Orang-orang yang sejak lahir dengan sendirinya

6.

menjadi warga Negara Belanda adalah:
1.

Otomatis

menjadi

warga

Negara

seorang pria warga Negara Belanda. Pasal 4 Ayat 2

Belanda
7.

dri

saat dilahirkan (di Negara manapun) ibunya atau ayahnya

kewarganegaraan Belanda Ibu atau Bapaknya tersebut

adalah warga Negara belanda dan demikian juga anak

diperoleh karena di akui atau disyahkan sebagai anaknya

dari warga Negara Belanda yang meninggal sebelum

oleh seorang warga Negara Belanda. Pasal 4 Ayat 3

Catatan:

Bahwa

berdasarkan

8.
UU

seorang

Bapak

warga

Negara

Belanda

dan

Anak yang berdasarkan keputusan Pengdilan Negeri

Kewarganegaraan

Belanda yang telah mempunyai kekuatan hokum telah

Belanda yang terakhir ‖Wet van 12 Dec. 1982 op het

disyahka sebagai anak angkat sebelum berumur 18 tahun

Nederlanderschap en ingezetenschap‖

manakala ibu atau bapak angkatnya tersebut memperoleh

Anak yang ―ditemukan‖ di wilayah Negara Belanda atau

kewarganegaraan Belanda pada Keputusan Pengadilan

di atas kapal Laut/Pesawat udara yang terdaftar di Negara

Negeri Belanda tersebut di keluarkan. Pasal 5 Aayt 1

Belanda, kecuali apabila dalam tempo 5 tahun setelah ia

4.

Anak dari seorang ibu warga Negara Belanda atau Anak

Anak yang dilahirkan sesudah 1 Januari 1985 dan pada

anak itu lahir (Pasal 3 Ayat 1).

3.

Anak yang telah berumur 18 tahun yang tanpa diakui
terlebih dahulu telah disyahkan sebagai anaknya oleh

Berdasarkan Hukum.
2.

Anak yang berumur kurang dari 18 Tahun yang dikaui

9.

Anak dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan

ditemukan ternyata berdasarkan kelahirannya memiliki

belandanya melalui adopsi/pengangkatan anak turut

kewarganegaraan asing. (Pasal 3 ayat 2)

memeperoleh kewarganegaraan Belanda (Pasal 5 Ayat

Anak yang pada waktu dilahirkan di negara manapun ibu

2).

atau bapaknya bertempat tinggal di Negara Belanda,
sedangkan ibu atau bapaknya dari anak itu waktu

II.

Memperoleh Kewarganegaraan Belanda dengan Cara

dilahirkan, ibunya bertempat tinggal di Negara Belanda.

Membuat Surat Pernyataan/ Optie

Pasal 3 ayat 3

Golongan orang-orang yang berhak untuk menyatakan
memperoleh kewarganegaraan Belanda dengan cara membuat surat
pernyataan/ optie adalah:

1.

Warga negara asing yang sudah mencapai umur 18 tahun
tetapi belum berumur 25 tahun dan

2.

2.

Pengecualian dari Persyaratan Umum
a.

Dalam hal-hal yang luar biasa Ratu Belanda dapat

- dilahirkan di negeri Belanda

memberikan keputusan atas permohonan naturalisasi yang

- bertempat tinggal terus-menerussejak kelahirannya dinegeri

tiak mempunyai persayaratan umum ad,a, c dan d setelah

belanda (Pasal 6 Ayat 1a)

diterima dari Sekertaris Negara disertai pendapat dari

Warga negara asing yang tidak memiliki suatu

Dewan Negara (Raad Van State van het Koninkrijk)

kewarganegaraan /stateless dan

(Pasal 10)

-belum mencapai umur 25 tahundan

b.

Ratu Belanda tidak akan memberikan pengecualian dari

- dilahirkan di negeri Belanda dan

persyaratan umum apabila permohonan Naturalisasi tidak

- 3 Tahun menjelang pembutan ―Surat Pernyataan/Optie‖ telah

memenuhi persyaratan ad. 1b diatas, yaitu apabila

betempat tinggal di negeri Belanda (Pasal 6 Ayat b).

pemohon Naturalisasi tidak memenuhi persyaratan untuk
diizinkan tinggal menetap di Negeri Belanda.

III.

1.

Memperoleh

Kewarganegaraan

Belanda

Melalui

c.

Persyaratan ―telah bertempat tinggal di Negeri Belanda

Naturalisasai.

selama paling sedikit 5 tahun menjelang diajukan

Persyaratan umum:

permohonan Naturalisasi ‖tidak berlaku bagi:

Warga

Negara

Asing

kewarganegaraan

Belanda

yang
melalui

ingin

memperoleh

Naturalisasi

harus

1) Mereka yang pernah memiliki kewarganegaraan
Belanda atau yang lahir di Indonesia sebelum 27

memenuhi semua persyaratan sebagi beikut:

Desember 1949 atau lahir di Irian Barat sebelum

a.

Sudah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih)

1 Okober 1962 (Pasal 8 Ayat 2).

b.

Memenuhi persyaratan untukdiizinkan tinggal menetap di

c.

d.

2) Mereka yang setelah dewasa (telah berumur 18

Negeri Belanda;

tahun atau lebih) diakui atau disyahkan sebagai

Menjelang mengajukan permohonan naturalisasi telah

anak oleh warga Negara Belanda atau di adopsi

bertempat tinggal paling sedikit 5 tahun di Negeri

oleh suami/isteri yang salah seorang diantaranya

Belanda;

adalah warga Negara Belanda (Pasal 8 Ayat 2)

Cukup menguasai bahasa Belanda untuk dipakai dalam

3) Wanita/Pria Asing yang telah lebih dari 3 tahun

pergaulan sehari-hari dan menunjukkan keseriusan untuk

kawin

dengan

Pria/Wanita

berbaur dalam masyarakat Belanda.

Belanda (Pasal 8 ayat 2)

Warga

Negara

4) Pria/ Wanita yang tidak bersatatus kawin telah

tersebut pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang ini,

hidup bersama dengan wanita/Pria warga Negara

bertempat tinggal di suatu Negara dimana dia adalah

Belanda selama paling sedikit 3 Tahun dan

warga negaranya (Pasal 9 Ayat 1c)

selama itu tinggal di Negeri Belanda pada alamat

d.

Pemohon

yang

telah

kehilangan

kewarganegaraa

yang sama dengan Wanita/Pria warga Negara

Belanda-nya berdasarkan Pasl 16 ayat 1 Undamng-

Belanda (Pasal 8 Ayat 4)

Undang ini hanya dapat ditolak permohonan naturalisasi

5) Mereka yang 2 tahun menjelang mengajukan
permohonan

Naturalisasi

tinggal

berturut-turut

masa 10 tahun menjelang diajukan permohonan

Negeri

dan

secara

naturalisasi telah dihukum karena tindakan yang

keseluruhan telah bertempat tinggal di Negeri

membahayakan keamanan negara atau telah dijatuhi

Belanda selama 10 tahun (Pasal 8 Ayat 3)

hukuman penjara 5 tahun atas suatu tindakan kejahatan /

di

telh

berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1a apabila dalam

Belanda

pidana (Pasal 9 Ayat 1)
IV.

Penolakan Atas Permohonan Naturalisasi
a.

Tingkah laku pemohon memberikan dugaan kuat bahwa
dia akan membahayakan bagi ketentraman, kesusilaan
dan kesehatan umum serta keamanan Negara (Pasal 9

b.

Turut

Memperoleh

Kewarganegaraan

Belanda

Berdasarkan Naturalisasi
a.

Anak berkewarganegaraan asing yang belum dewasa turut

Ayat 1a)

memperoleh kewarganegaraan Belanda ayahnya atau

Pemohon yang memilikikewarganegaraan lain, tidak

ibunya yang memperoleh kewarganegaraan Belanda

melakukan

berdasarkan

usaha

sepenuhnya

untuk

melepaskan

naturalisasi,

kecuali

apabila

dalam

kewarganegaraan lainnya tidak bersedia mengusahakan

keputusan/pemberian nuturalisasi diadakan pengecualiaan

sekuat tenaga untuk melepaskan kewarganegaraan

terhadap anak tersebut (Pasal 11 Ayat 1 Rijkswet)

lainnya apabila telah memperoleh Naturalisasi terkecuali
apabila

c.

V.

tidak

bisa

diharapkan

bahwa

b.

Wali yang sah bersama anak yang berusia 12 tahun

pelepasan

diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandapatnya

kewarganegaraan lainnya itu dapat terlaksanakan (Pasal

tentang turut memperoleh naturalisasi tersebut. (Pasal 11

9 ayat 1b)

Ayat 1Rijkswet), seperti ditetapkan dalam pasal 11 Ayat

Pemohon, yang dikecualikan dari persyaratan bertempat

1Rijkswetanak-anak dibawah 18 tahun dengan sendirinya

tinggal di Negeri Belanda selama 5 tahun seperti

turut

memperoleh

kewarganegaraan

Belanda

yang

diperoleh ayah/ibunya. Namun kepada anak-anaknya yang

berdasarkan

―Rijkswet

van

19

December

1984‖

telah mencapai umur 12 tahun (sampai berumur 18 tahun)

naturalisasi diberikan atas dasar Keputusan Ratu Belanda.

diberikan kesempatan untuk menyatakan sikapnya tentang
turut

memperoleh

diperoleh

c.

ayah

kewarganegaraan
atau

ibunya;

Belanda

yang

menerimanya

atau

A.

KEWARGANEGARAAN DI NEGARA REPUBLIK RAKYAT
CHINA

menolaknya.

Undang-Undang Keawarganegaraan RRC diterima dan disahkan

Anak yang diadopsi secara sah oleh ibu angkat atau ayah

oleh Sidang ketiga National People’s Congress dan diumumkan

angkat

dalam Ketetapan Nomor 8 Ketua Badan Pekerja National

juga

dengan

sendirinya

turut

memperoleh

kewarganegaraan Belanda apabila ibu angkat atau ayah
angkatnya

tersebut

memperoleh

People’s Congress dan mulai berlaku tanggal 10 September 1980.

Kewarganegaraan

Belanda berdasarkan naturalisasi manakala anak itu belum
dewasa. ( Pasal 11 Ayat 2)

I.

Memiliki dengan sendirinya kewarganegaraan China Sejak
Lahir
1.

VI.

sendirinya memiliki Kewarganegaraan China manakala

Lain-lain
a.

b.

c.

d.

Setiap orang yang dilahirkan dalam wilayah China dengan

Naturalisasi diberikan oleh Ratu Belanda atas permohonan

pada waktu orang itu lahir kedua orang tuanya atau salah

orang Asing yang diajukan kepada Menteri Kehakiman

seorang dari oarng tuanya adalah warga negara China (Pasal

Belanda (Pasal 7 ayat 1)

4)

Permohonan naturalisasi memperoleh keputusan dalam

2.

Setiap orang yang dilahirkan di Luar Negeri adalah warga

tempo 1 tahun setelah permohonan diterima.

Negara China manakala kedua orang tuanya atau salah

Keputusan naturalisasi dapat dituangkan selama 2 kali 6

seorang dari orang tuanya adalah warga negara China.

bulan oleh Menteri Kehakiman. (Pasal 9 ayat 3)

Namun apabila kedua orang tuanya atau salah seorang dari

Menteri kehakiman berwenang untuk menolak ataupun

orang tuanya berkewarganegaraan China dan menetap di

melakukan penahanan suatu permohonan naturalisasi

luar Negeri dan orang itu sejak lahir memperoleh

(Pasal 9 ayat 4)

kewarganegaraan Asing, maka orang itu tidak memiliki

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda

kewarganegaraan China sejak lahir (Pasal 5)

yang lama (Wet van 12 Desember 1892) Nauralisasi
diberikan

melalui

Undang-Undang,

sedangkan

3.

Orang yang dilahirkan dalam wilayah China memiliki
kewarganegaraan

China

apabila orang tuanya

tidak

memiliki status kewarganegaraan atau kewarganeagraan

Permohonan dari mereka yang berumur kurang dari 18

orang tuanya tidak bisa dipastikan dan orang itu telah

tahun dapat diajukan atas nama mereka oleh orang tunya

menetap dalam wilayah China (Pasal 6)

atau wakilnya yang sah (Pasal 14)
2.

II.

Permohonan kewarganegaraan diselesaikan di dalam

Memperoleh Kewarganegaraan China

Negeri oleh Biro Sekuriti Umum dari Pemerintah Daerah

1.

Orang Asing atau tanpa kewarganegaraan yang bersedia

setempat dimana pemohon bertempat tinggal.

untuk mentaati Konstitusi dan hukum China dapat

Permohonan

memperoleh Naturalisasi menjadi warga negara

diselesaikan oleh Perwakilan Diplomatik atau Konsulat

China

apabila memenuhi salah satu persyaratan:
a)

2.

kewarganegaraan

di

Luar

Negeri

China. (Pasal 15)

Keluarga dekatnya adalah warga negara China;

3.

Permohonan untuk memperoleh Naturalisasi menjadi

b) Telah menetap di Wilayah China; atau

warga negara China dan untuk melepas maupun

c)

memperoleh kembali kewarganegaraan China wajib

Memiliki alasan-alasan lain yang sah

Dan permohonannya untuk itu telah disetujui (Pasal 7)

mendapat pemeriksaan dan persetujuan Departemen

Setiap

Sekuriti Umum China.

orang

memperoleh

yang

telah

memperoleh

Kewarganegaraan

permohonannya

disetujui;

orang

naturalisasi

China
yang

setelah

Departemen Sekuriti Umum mengeluarkan Sertifikat

permohonan

kepada setiap orang yang permohonannya dikabulkan

naturalisasi untuk menjadi Warga Negara China telah
disetujui

tidak

dibenarkan

mempertahankan

(Pasal 16)
4.

Kewarganegaraan asingnya (Pasal 8)

Kewarganegaraan China yang diperoleh atau hilang
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dianggap tetap
berlaku. (Pasal 17)

III.

5.

Lain-lain
1.

Barang siapa bermaksud untuk: memperoleh, melepas
atau

memperoleh kembali

kecuali

dalam

mengajukannya

hal

kewarganegaraan

dimaksud

melalui

tatacaranya telah ditentukan.

suatu

Pasal

9,

permohonan

China,

Undang-undang ini berlaku sejak diumumkannya. (Psal
18)

6.

Undang-Undang ini disahkan oleh Kongres Nasional

wajib

Rakyat ke 5 berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pekerja

yang

Kongres Nasional Rakyat No. 8 tanggal 10 September
1980.

J.

KEWARGANEGARAAN DI NEGARA AMERIKA SERIKAT

wilayah Amerika Serikat atau di wilayah American

Undang Kewarganegaraan Amerika adalah “Child Citizenship

Samoa dan Swain Islands sebelum anak itu lahir. (Pasal

Act of 2000”

1401 (c))

Cara Memperoleh Klewarganegaraan Ameriak Serikat

4.

Orang itu dilahirkan di luar Wilayah Amerika Serikat dan

Pada dasarnya kewarganegaraan Amerika Serikat hanya diperoleh

di luar Wilayah American Samoa dan Swain Islands yang

melalui 2 (dua) cara, yaitu

pada waktu orang itu lahir salah satu dari orang tuanya

1.

Berdasarkan Kelahiran dalam wilayah Ameriak Serikat dan

adalah warganegara Amerika Serikat dan dalam waktu 1

2.

Berdasarkan Naturalisasi

tahun sebelum orang itu lahir telah terus menerus berada
(physically present)dalam wilayah Amerika Serikat,

I.

Memiliki Kewarganegaraan Amerika Sejak Lahir

American Samoa dan Swain Islands dan orang tua yang

1.

Orang itu lahir dalam wilayah Amerika Serikat dan

laninnya adalah bangsa (nation) Amerika Serikat tetapi

tunduk kepada hukum Amerika Serikat.

tidak berkewarganegaraan Amerika Serikat. Pasal (1401

Setiap orang yang lahir dalam wilayah Amerika Serikat

(d))

dengan sendirinya memiliki Kewarganegaraan Amerika

2.

Orang itu lahir dalam wilayah American Samoa dan

sejak lahir asal saja pada saat orang itu lahir bapaknya

Swain Islands dan pada waktu orang itu lahir salah

atau ibunya bukan seorang diplomat (Pasal 1401(a))

seorang dari orang tuanya adalah Warga Negara Amerika

Orang itu lahir dalam wilayah Amerika Serikat dari orang

Serikatyang sebelum anak itu lahir pada suatu waktu

tua suku Indian, Eskimo, Aleutian atau suku asli lainnya

tertentu telah terus menerus selama 1 tahun berada

dengan ketentuan, bahwa pemberian kewaerganegaraan

(physicall present) dalam Wilayah Amerika atau dalam

berdasarkan ayat ini tidak mengurangi atau berpengaruh

wilayah American Samoa dan Swain Islands. (Pasal 1401

pada hak orang itu terhadap harta suku dan harta laninnya.

(e)).

(Pasal 1401 ayat ((b))
3.

5.

6.

Orang itu pada saat berumur kurang dari 5 tahun

Orang itu dilahirkan di luar Wilayah Amerika Serikat dan

diketemukan dalam wilayah Amerika Serikat tanpa

di luar Wilayah American Samoa dan Swain Islands

diketahui setiap orang tuanya, sampai diketemukan bukti

(=outlying possesions of the United States ) yang kedua

sebelum orang itu berumur 21 tahun yang menyatakan

orang tuanya adalah warga Amerika Serikat dan salah

orang itu tidak di lahirkan dalam wilayah Amerika Serikat

seorang dari pada mereka telah bertempat tinggal di

(Pasal (1401 (f))

7.

Orang itu lahir di luar Wilayah Amerika Serikat, Alaska,

Mengerti bahasa Inggris, sejarah, dasar-dasar dan bentuk

Hawaii, Puerto Rico, Guam atau U.S Virgin Islands (=di

Pemerintahan Amerika Serikat.

luar geographical limits of the United States) dan diluar

1.

Wilayah American Samoa dan Swain Islands (= di luar

negara Amerika Serikat kecuali apabila ditentukan

outlying possesion) dari orang tua yang salah seorangnya

lain dalam Bab ini, yang dalam permohonannya

adalah warga negara Asing dan seorang lagi adalah

tidak dapat membuktikan bahwa dia:

warganegara Amerika Serikat yang sebelum orang itu

8.

Tidak seorangpun dapat dinaturalisasi menjadi warga

1) Mengerti bahasa

termasuk dapat

lahir telah berada di wilayah Amerika Serikat atau

membacanya, menulis dan menyatakan kata-

American Samoa dan Swain Islands selama waktu atau

kata yang biasa dipergunakan dalam bahasa

masa sejumlah tidak kurang dari 5 tahun dan paling tidak

Inggris.

selama 2 tahun setelah mencapai umur 14 tahun.

Kecuali; bahwa persyaratan kemampuan untuk

Orang itu lahir sebelum tanggal 24 Mei 1934 jam 12. 00

membaca dan menulis dapat dipenuhi apabila

(Eastern Standard Time) di luar batas yurisdiksi negara

pemohon dapat membaca dan menulis kata-kata

Amerika Serikat serta pada waktu orang itu lahir,

atau kalimat yang sederhana dan pengujian atas

Bapaknya adalah warga negara Asing dan Ibunya adalah

kemampuan

warga negara Amerika Serikat yang sebelum orang iru

dilakukan dengan bijaksana tanpa memberikan

lahir bertempat tinggal di Amerika Serikat Pasal 1401 ayat

kondisi yang luar biasa dan tidak masuk akal

(h)).

bagi pemohon; dan
2)

II.

Inggris,

membaca

dan

menulisnya

Pengetahuan dan pengertian akan dasar dari

Memperoleh Kewarganegaraan Amerika Serikat melalui

sejarah, cara kerja dan bentuk pemer intahan

Naturalisasi

Amerika Serikat. (Pasal 1423 (a))

Kewenangan membuat Peraturan/ Ketetapan tentang segala
sesuatu

yang

menyangkut

masalah

naturalisasi

dan

2.

(a). Persyaratan tersebut dalam ad 1 di atas tidak
berlaku

bagi

orang

yang

disebabkan

memberikan keputusan terakhir atas permohonan naturtalisasi

ketidakmampuan fisik atau cacat tubuh atau mental

hanya ada pada Jaksa Agung.

tidak mampu untuk memenuhinya.

a.

Persyaratan memperoleh naturalisasi.

b). persyaratan tersebut dalam ad 1 (1) di atas tidak

4.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Bab ini

berlaku bagi orang yang pada hari menyerahkan

tidak

permohonan naturalisasi adalah:

naturalisasi kecuali apabila pemohon:

1) Berumur lebih dari 50 tahun dan telah

a)

pun

dapat

memperoleh

Menjelang hari di mana pemohon

bertempat tinggal di Amerika Serikat selama

mengajukan permohonan naturalisasi ia,

paling sedikit 20 tahun berdasarkan

izin

setelah mendapat izin masuk yang sah

masuk yang sah untuk menetap (permanent

untuk, telah bertempat tinggal selama 5

residence) atau

tahun terus menerus di dalam wilayah

2) Berumur lebih dari 55 tahun dan telah

3.

satuorang

Amerika Serikat dan selama 5 tahun

bertempat tinggal di Amerika Serikat untuk

menjelang

mengajukan

permohonan

selama paling sedikit 15 tahun berdasarkan

naturalisasai telah berada di wilayah itu

izin masuk yang sah ntuk menetap (Pasal

(phisically present) selama paling sedikit

1423 (b)(1))

selama sejumlah setengah dari waktu

Sesuai dengan Peraturan, Jaksa Agung dapat

tersebut dan telah bertempat tinggal

memberikan

tentang

selama sedikitnya 3 bulan di Negara

persyaratan tersebut pada ad 1 (2) di atas bagi

bagian atau dalam wilayah kantor

orang yang pada hari mengajukan permohonan

Imigrasi

naturalisasi telah berumur lebih dari 65 tahun dan

naturalisasi di ajukan.

pertimbangan

khusus

telah bertempat tinggal secara keseluruhan di

b)

Sejak

di

mana

mengajukan

permohonan

permohonan

Amerika Serikat selama paling sedikit 20 tahun

naturalisasi

berdasarkan izin masuk yang sah untuk menetap.

naturalisasi telah bertempat tinggal terus

(Pasal (b) (3))

menerus dalam wilayah Amerika Serikat

Persyaratan

tentang

bertempat

tinggal,

c)

sampai

memperoleh

Selama waktu yang dimaksud dalam

berkelakuan baik, keterikatan pada dasar-dasar

ayat ini dia berkelakuan baik, terikat

konstitusi dan kesediaan untuk mendukung

pada

Amerika Serikat.

Amerika

pokok-pokok
Serikat

dari
dan

Konstitusi
berkeiginan

Amerika

Serikat

yang

tertib

dan

Makmur (Pasal 1427(a))
5.

untuk menetap dan sesudah itu telah bekerja atas
dasar kontrak dengan Pemerintah Amerika

Manakala berada di luar wilayah Amerika Serikat

serikat atau

selama lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun

a)

Pada asebuah lembaga penelitian Amerika

dalam masa dimana diisyaratkan menjelang

yang di akui oleh Jaksa Agung atau

mengajukan permohonan naturalisasi berada

bekerja pada sebuah perusahaan Amerika

dalam wilayah Amerika Serikat secara terus

yang bergerak di bidang perdagangan atau

menerus atau selama masa antara penyerahan

niaga luar negeri dari Amerika Serikat

permohonan

atau cabangnya yang levbih dari 50%

(hearing)

naturalisasi

dan

pemeriksaan

menyebabkan terputusnya

hakekat

sahamnya dimiliki oleh perusahaan atau

bertempat tinghgal yang terus menerus, kecualin
apabila pemohon dapat menyakinkan Jaksa

perseroan Amerika Serikat, atau
b)

Dipekerjakan

pada

organisasi

umum

Agung bahwa sesungguhnya dia tidak pernah

internasional di mana Amerika Serikat

melepaskan tempat tinghgalnya itu selama masa

adalah anggotanya di mana orang asing

tersebut.

dimaksud

Meningalkan wilayah Amerika Serikat secara

diizinkan masuk secara sah untu menetap

terus menerus selama 1 tahun atau lebih dalam

di Wilayah Amerika Serikat, maka tidak

masa di mana seharusnya untuk memperoleh

ada masa di mana orang itu tidak berada

kewarganegaraan diisyaratkan bertempat tinggal

di Wilayah Amerika Serikat menyebabkan

terus menerus baik sebelum maupun baik

terputusnya hakekat bertempat tinggal

sebelum

menyerahkan

terus menerus apabila:

menyebabkan

1)

maupun

permohonan

sesudah

naturalisasi

masuk

Sebelum

bekerja

melakukan

setelah

ia

pekerjaan

terputusnya kenyataan bertempat tinggal terus

selama masa demikian (baik masa

menerus, kecuali; dalam hal seseorang telah

demikian di mulai sebelum atau

berada dan bertempat tinggal di Wilayah

sesudah

Amerika Serikat selama paling sedikit 1 tahun

Amerika Serikat), namun sebelum

terus menerus setelah diizinkan masuk secara sah

berakhirnya masa satu tahun terus

keberangkatannya

dari

menerus meninggalkan Amerika

Wilayah Amerika Serikat adalah

Serikat orang itu telah meyakinkan

untuk keperluan demikian.

Jaksa

Agung

bahwa

ketidak-

beradaannya di Wilayah Amerika

menjadi

Serikat dalam wqaktu demikian

menikah dan merupakan anggota rumah

adalah

tangga

untuk

Keperluan

tanggungannya

dari

orang

yang

yang

belum

memenuhi

Pemerintah atau untuk keperluan

persyaratan ayat ini juga berhak akan

melakukan

penelitian

untuk

manfaat

lembaga

demikian

atau

bertempat tinggal di luar negeri sebagai

berhubungan dengan pembangunan

tanggungan keluarga dari orang itu. (Pasal

perdaganngan

1427 (b))

luarnegeri

itu

diperlukan untuk mempertahankan

6.

demikian

selama

mereka

Pemberian manfaat seperti tercantum dalam Pasal

―Property

Rights‖

di

Negara

1427 (b) tidak membebaskan orang itu dari

tersebut

untuk

kepentingan

persyaratan untuk berada di dalam wilayah

Perusahaan atau perseroan atau

Amerika Serikat selama masa tercantum dalam

bekerja

Pasal 1427 (a), kecuali dalam hal orqang itu

pada

lembaga

internasional di mana

umum
Amerika

bekerja pada Pemerintah Amerika Serikat.

Serikat menjadi anggotanya dan

Dalam

orang itu selaku orang Asing tidak

persyaratan tersebut dalam Pasal 1427 (b) untuk

bekerja

selama 1 tahun berada terus menerus di dalam

pada

Internasional

2)

Suami/isteri atau dan anak-anak yang

itu

organisasi
sebelum

ia

hal

seseorang

bekerja

pada

CIA

Wilayah Amerika Serikat dapat di patuhi oleh

memperoleh izin masuk untuk

orang

menjadi penduduk tetap dan

menyampaikan permohonan naturalisasi. (Pasal

Orang

1427(c))

itu

telah

memberikan

keyakinan kepada Jaksa Agung
bahwa

ketidak-beradaannya

di

7.

demikian

setiap

saat

sebelum

Fakta bahwa Jaksa Agung tidak menemukan
pada permohonan naturalisasi alasan untuk
mendeportasinya

dapat

diterima

sebagai

8.

9.

kenyataan bahwa orang itu berkelakuan baik.

menjelang penyerahan permohonan naturalisasi

(Pasal 1427(d))

telah bertempat tinggal dalam Wilayah Amerika

Dalam menetukan apakah pemohon naturalisasi

Serikat secara terus menerus paling sedikit 3

berkelakuan baik dan memenuhi persyaratn

tahun setelah diizinkan

laninnya yang tercantum dalam Pasal 1427 (a),

Amerika Serikat untuk menetap dan

Jaksa Agung tidak akan terpaku pada kelakuan

a)

memasuki

wilayah

dalam kurun waktu 3 tahuin menjelang

pemohon naturalisasi selama kurun waktu selama

penyerahan permohonan naturalisasi itu

5 tahun menjelang diajukannya diajukannya

telah hidup sebagai suami-isteri dengan

permohonan

suami/isteri yang selama waktu tersebut

naturalisasi

saja

tapi

akan

mempertimbangkan perilaku orang itu setiap

adalah

kurun waktu sebelumnya. (Pasal 1427 (e))

Serikat dan

Orang-orang yang telah menikah dengan Warga

b)

berkewarganegaraan

Suami/isteri

yang

Amerika

berkewarganegaraan

Negara Amerika Serikat atau para pegawai dari

Amerika itu selama kurun waktu 3 tahun

organisasi sosial/non profit.

itu

Setiap orang yang suaminya/isterinya adalah

Serikat paling sedikit selama 1 ½ tahun

Warga Negara Amerika dapat memperoleh

serta selama paling sedikit 3 bulan

kewarganegaraan

melalui

bertempat tinggal dalam Negara Bagian

naturalisasi apabila telah memenuhi persyaratan

atau dalam Wilayah Kantor Imigrasi di

yang ditentukan dalam Bab ini, kecuali ketentuan

mana orang itu telah menyampaikan

tersebut dalam Pasal 316 (a) ayat (1) tentang

permohonan naturalisasinya. (Pasal 1430

syarat telah bertempat tinggal selama 5 tahun

(a))

Amerika

Serikat

berada

dalam

Wilayah

Amerika

sebelum menyerahkan permohonan naturalisasi.
Orang yang suami/isterinya adalah warga negara
Amerika Serikat
Serikat

apabila

kewarganegaraan
naturalisasi

cukup

ADALAH warga Amerika
ingin

memperoleh

Amerika

Serikat

melalui

telah

memenuhi

syarat

K.

KEWARGNEGARAAN DI NEGARA INDIA
Undang-Undang Kewarganegaraan India adalah ―The Citizenship
Act 1955‖

Secara Otomatis Berstatus Warga Negara India adalah:

I.

1.

2.

Dengan sendirinya memiliki Kewarganegaraan India

seseorang yang dilahirkan di luar Wilayah Republik

Sejak lahir.

India sejak lahir juga memiliki kewarganegaraan

Setiap orang yang dilahirkan di dalam wilayah Republik India

―India by descent‖ apabila pada waktu orang itu lahir

pada tanggal 26 Januari 1950 dan sesudah tanggal itu dengan

bapaknya bukan Indian Citizen by birth, bukan by

sendirinya memiliki kewarganegaraan India;

regristation, dan bukan by natiralisation melainkan

Namun sungguhpun seseorang dilahirkan pada tanggal 26

adalah seorang warga negara India by descent (=

Januari 1950 atau sesudahnya dalam wilayah Republik India,

yang juga dilahirkan di luar negeri) dan

orang itu pada waktu lahir tidak memiliki kewarganegaraan

a)

India, orang itu pada waktu lahir tidak memiliki

Konsulat India di negara itu dalam tempo 1

kewarganegaraan India apabila pada saat orang itu lahir,

tahun setelah orang itu dilahirkan atau lebih

bapaknya adalah:

lama dari itu apabila telah mendapat izin

a)

Pimpinan/Staf Perwakilan negara Asing yang

dari pemerintah pusat;

diakreditasikan kepaad Presiden India dan bukan

Apabila pemerintah Pusat telah pusat telah

Warga negara India;

memberikan izin untuk didaftarkannya

b) Orang Asing dari suatu negara yang sedang

II.

Kelahiran orang itu telah didaftarkan kepada

kelahiran orang itu lewat 1 tahun setelah

bermusuhan dengan Republik India dan kelahiran

kelahirannya, pendaftaran kelahiran orang

orang itu terjadi di suatui daerah yang diduduki

itu dianggap telah dilakukan dalam tempo 1

musuh. (Pasal 3)

tahun setelah kelahirannya, sungguhpun izin

Dengan sendirinya memiliki kewarganegaraan India “by

tersebut belum diterima pada saat

descent” apabila dilahirkan di luar Wilayah Republik

pendaftaran itu dilakukan atau
b)

India.
1.

Orang yang dilahirkan di luar wilayah Republik india

Bapaknya bekerja untuk Pemerintah India
pada saat orang itu lahir.

sejak lahir memiliki Kewarganegaraan ―India by
descent‖, apabila bapaknya adalah seorang ―India

2.

Setiap Lelaki yang dilahirkan di luar Wilayah

Citizen‖.

Republik India yang pada saat mulai berlakunya

Namun sungguhpun pada waktu orang itu lahir

Undang-Undang Dasar India dianggap sebagai warga

bapaknya adalah bukan seorang Indian Citizen,

negara India untuk selanjutnya dianggap hanya

memiliki Kewarganegaraan ―India by descent‖ saja.

d) Anak-anak di bawah umur 18 tahun (minor

(Psal 4)

Childern) dari warganegara India;
e)

III.

Warganegara dari salah satu negara yang

Memperoleh Kewarganegaraan India melalui Pendaftaran

tercantum dalam First Schedule, yaitu

(by Regristration)

negara-negara Coomenwealth dan Irlandia

1.

Golongan yang orang-orang yang oleh Pejabat dapat

dengan catatan, bahwa dalam menentukan

diatur sebagai warganegara India adalah orang-orang

persyaratan dan ketentuan warganegara

yang tidak tergolong warganegara India berdasarkan

India tergantung dan memperhatikan

ketentuan dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini

persyaratan bagi warganegara India untuk

adalah:

menjadi warganegara India untuk
a)

Keturunan India (berdasarkan ketentuan

warganegara by regristration dari negara

Pasal 5 ayat (1) penjelasan:

tersebut.

apabila salah seseorang dari kedua orang

2.

tuanya atau kakek/neneknya lahir dalam

didaftar sebagai Indian Citizen apabila dia belum

wilayah kesatuan India) yang adalah

mengucap sumpah setia kepada Republik India seperti

penduduk India (ordineraly resident of

tercantum dalam second Schedule;

India) dan pada saat membuat pendaftaran

3.

Tidak seorangpun dapat didaftar sebagai warganegara

telah bertempat tinggal dalam Wilayah

India, apabila orang itu telah dicabut kewarganegaraan

Republik India selama 6 bulan;

Indianya atau telah kehilangan kewarganegaraan

b) Keturunan Indaia (yaitu apabila salah satu

Indonesianya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini,

dari kedua orang tuanya atau kakek atau
neneknya lahir dalam wilayah kesatuan

c)

Tidak seorangpun yang sudah mencapai umur dewasa

kecuali atas perintah/Persetujuan apaemerintah Pusat;
4.

Pemerintah Pusat memberikan persetujuan serorang anak

India) yang adalah penduduk (ordineraly

yang belum dewasa didaftarkan sebagai warganegaera

resident) dari suatu negara/tempat di luar

India apabila terdapat cukup alasan yang meyakinkan

Wilayah kesatuan India).

untuk itu.

Perempuan yang (telah) kawin dengan
warganegara India;

5.

Seseorang yang telah terdaftar berdasartkan Pasal ini
adalah ―Indian Citizen by registration‖ sejak hari/tanggal

ia terdaftar; dan seseorag yang telah terdaftar sebagai

Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang Nomor 45 Tanggal

Indian citizen berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam

25 Mei 1984 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari Tahun 1985

Undang-Undang Dasar Republik India Pasal 6 ayat (b) (ii)

I.

Kewarganegaraan Jepang dimiliki secara otomatis (=tidak

atau Pasal 8 adalah Indian Citizen by regristration

perlu memohon naturalisasi ataupun membuat

terhitung mulai berlakunya Undang-Undang Dsar

Pemberuitahuan Notification) oleh orang-orang yang:

(Constitution) Republik India atau sejak didaftar

a)

tergantung mana yang lebih kemudian. (Pasal 5)

Pada waktu dilahirkan, bapaknya atau
ibunya adalah warga negara Jepang .

b) Sebelum dilahirkan, bapaknya atau ibunya
IV.

Memperoleh kewarganegaraan India melalui Naturalisasi.

yang berkewarganegaraan Jepang telah

1.

meninggal jepang.

Pemerintah pusat dapat memberikan Certificate of
naturalisation kepada setiap pemohon yang mengajukan

c)

permohonan berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan,
terkecuali warganegara dari Commonwealth countries dan

2.

Dilahirkan di jepang dan tidak diketahui
siapa bapaknya dan siapa ibunya.

II.

Memperoleh Kewarganegaraan Jepnag Setelah Membuat

Irlandia, yang sudah berumur 18 tahun atau lebih dan

Pemberitahuan / Notification

memenuhi persyaratan seperti ditentukan dalam Third

-

Anak, yang disahkan dengan perkawinan bapak dan

Schedule;

ibunya, dan belum mencapai umur 20 tahun, memperoleh

Melalui aneksasi suatu wilayah Asing ke dalam wilayah

kewarganegaraan Jepang dengan cara membuat surat

Republik India Manakala sebuah wilayah menjadi bagian

Pemberitahuan (notification) kepada Menteri Kehakiman,

dari negara India, Pemerintah Pusat dapat menyatakan

apabila ayah atau ibunya yang melakukan pengesahan

melalui Kpeutusan yang diumumkan dalam Berita Negara

anak itu berkewarganegaraan Jepang pada saat anak itu

(the official Gezette) perincian orang-orang yang menjadi

lahir atau sudah meninggal.

warganegara Indiaberdasarkan keterkaitannya dengan
wilayah itu; orang-orang itu menjadi warganegara India
terhitung sejak ditentukan dalam keputusan itu. (Pasal 7)

III.

Memperoleh Kewarganegaraan Jepang Melalui
Naturalisasi
1.

L.

KEWARGANEGARAAN DI NEGARA JEPANG

Setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan
Jepang (selanjutnya disebut orang Asing) dapat
memperoleh kewarganegaraan Jepang melalui

2.

naturalisasi. Untuk memperoleh naturalisasi

pertimbangannya di luar kehendaknya tidak dapat

diperlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman.

melepaskan kewarganegaraan asalnya disebabkan

(Pasal 4)

alasam khusus seperti hubungannya dengan seorag

Menteri Kehakiman dapat memberikan naturalisasai

warganegara Jepang atau disebabkan keadaan

menjadi warganegara Jepang apabila warganegara

dirinya. (Pasal 5 ayat 2)

Asing memenuhi semua persyaratan berikut ini:
1)

2)

4.

Menteri Kehakiman dapat memberikan pembebasan

Telah bertempat Tinggal di Jepang

dari syarat bertempat tinggal 5 tahun seperti disebut

selama 5 tahun atau lebih di Jepang

pada Pasal 5 ayat (1) bagi pemohon yang pada saat

secara terus menerus;

memohon naturalisasi bertempat tinggal di Jepang

Telah mencapai uisa 20 tahun atau

dan adalah:

lebih dan berdasarkan undang-undang

1)

negara asalnya sudah dewasa;
3)
4)

yang telah kehilangan kewarganegaraan

Berkelakuan baik;

Jepang dan telah bertempat tinggal di

Hidupnya ditanggung dengan adanya

Jepang selama 3 tahun atau lebih

kekayaan sendiri, isteri, suami atau

berturut-turut. (Pasal 6 ayat (1))

keluarganya;
5)

6)

2)

Dilahirkan di Jepang dan pernah

Tidak memiliki kewarganegaraan atau

bertempat tinggal di Jepang selam 3

kewarganegaraannya akan hilang

tahun berturut-turut atau mempunyai

apabila memperoleh kewarganegaraan

bapak atau ibu yang dilahirkan di

Jepang;

Jepang. (Pasal 6 ayat 2)

Tidak pernah ikut serta dengan suatu

3)

Pernah bertempat tinggal di Jepang

partai politik atau suatu organisasi

selama 10 Tahub atau lebih terus

yang berusaha untuk menggulingkan

menerus. (Pasal 6)

Konstitusi Jepangatau Pemerintah-nya.
(Pasal 5 Ayat 2)
3.

Anak (bukan adopsi) dari seseorang

5.

Menteri Kehakiman dapat memberikan pembebasan
dari syarat bertempat tinggal di Jepang 5 tahun atau

Menteri Kehakiman dapat juga memberikan

lebih berturut-turut dari syarat berumur 20 tahun atau

naturalisasi kepada orang asing yang menurut

lebih bagi wanita asing / pria asingselaku

isteri/suamidari warganegara Jepang yang pada

6.

waktu memohon naturalisasai bertempat tinggal di

B. Alternatif.

Jepang dan pernah tinggal di Jepang selama 3 tahun

Suatu aturan hendaknya mengembangkan kehidupan bermasyarakat

terus menerus;

dan bernegara dengan konotasi pembangunan dengan tanpa melupakan

Menteri Kehakiman dapat memberikan pembebasan

hak-hak asasi manusia sebagai landasan fundamental.

dari syarat-syarat:

Konsep-konsep hak asasi dikembangkan sebagai :

a.

b.

c.

7.

8.

Telah bertempat tinggal di Jepang selama 5

1.

tuntutan terhadap sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan

tahun atau lebih secara terus menerus;

manusia seutuhnya.

Telah mencapai usia 20 tahun atau lebih dan

2.

hak yang diakui masyarakat.

berdasarkan Undag-Undang negara asalnya

3.

dasar-dasar untuk tuntutan tersebut dan pengakuannya didapatkan

sudah dewasa;

di dalam kecenderungan untuk pembangunan pada tingkat individu dan

Hidupnya ditanggung dengan adanya

masyarakat.

kekayaan sendiri, isteri/suami atau

Kecenderungan untuk mengikuti tuntutan-tuntutan hak-hak asasi

keluarganya

tampak semakin liberal yang pada gilirannya akan membawa semakin

Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan

banyak konflik kepentingan, karenanya suatu dasar hukum yang dapat

dari parlemen akan memberikan naturalisasi kepaad

mengatur ketertiban kehidupan masyarakat dalam era globalisasi harus

orang Asing yang telah berjasa luar biasakepada

segera diwujudkan.

Jepang dan membebaskannya dari semua syarat-

Oleh karena itu maka produk hukum yang telah usang harus segera

syarat tersebutdalam Pasal 5. (Pasal 9)

dilakukan pembaharuan disesuaikan dengan produk hukum

Menteri Kehakiman mengumumkan semua

dijiwai

pemberian naturalisasi dalam Berita Negara dan

pembangunan terutama dalam menghadapi era globalisasi dunia

naturalisasi tersebut mulai berlaku setelah

dewasa ini, yang ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas

diumumkan dalam Berita Negara (Pasal 10).

dimana tidak dikenal lagi batas-batas wilayah suatu negara, yang

yang

oleh nilai-nilai yuridis sesuai dengan perkembangan

ditunjang dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
sehingga setiap kejadian atau peristiwa secara cepat diketahui di
seluruh belahan dunia ini.

Keadaan demikian dampaknya akan terkena langsung kepada kejelasan

sebelumnya berkewarganegaraan Indonesia dengan membuat kriteria-

status kewarganegaraan seseorang, agar tidak terjadi kesalahan

kriteria khusus.

penentuan status kewarganegaraan bagi mereka yang selalu melintasi
batas wilayah negara dalam rangka pergaulan masyarakat dunia.
Sebelum adanya undang-undang kewarganegaraan yang baru, peraturan
perundang-undangan mengenai kewarganegaraan keadaannya masih

BAB V

belum memenuhi tuntutan masyarakat.

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGAAAN

Oleh karena itu perlu melakukan pembaharuan Undang-undang

DALAM KEADAAN SUKSESI NEGARA

Kewarganegaraan yang mencerminkan aspek kebutuhan masa kini dan
masa depan agar dapat menunjang etos kerja pembangunan bidang

D.

Suksesi Negara

hukum.
Dalam keadaan sebagaimana diuraikan timul suatu pemikiran bahwa

Secara harfiah, istilah Suksesi Negara (State Succession atau

dalam praktek sering terjadi seorang warga negara Indonesia menjadi

Succession of State) berarti ―penggantian atau pergantian negara‖. Namun

warganegara lain baik disengaja maupunn tidak disengaja, misalnya

istilah penggantian atau pergantian negara itu tidak mencerminkan

karena kebutuhan menjadi warga Negara asing karena sedang

keseluruhan maksud maupun kompleksitas persoalan yang terkandung di

melalkukan belajar di luar negeri, terlepas dari latar belakang yang

dalam subjek bahasan state succession itu. Memang sulit untuk membuat

bersangkutan karena menghindari kesulitan atau alasan apapun, mereka

suatu definisi yang mampu menggambarkan keseluruhan persoalan suksesi

pada saat kembali ke Indonesia mendapat kesulitan untuk kembali

negara.

menjadi warga Negara Indonesia kembali.

adalah suatu keadaan di mana terjadi perubahan atau penggantian

Dalam undang-undang kewarganegaraan sesungguhnya telah diatur

kedaulatan dalam suatu negara sehingga terjadi semacam ―pergantian

bagaimana memperoleh kembali menjadi warga negara

Indonesia,

negara‖ yang membawa akibat-akibat hukum yang sangat kompleks.

tetapi tidak ada perbedaan sama sekali dengan cara perolehan melalui

Negara yang lama atau negara yang ―digantikan‖ disebut dengan istilah

naturalisasi,

Predecessor State, sedangkan negara yang ―menggantikan‖ disebut

kecuali

terhadap

orang-orang

yang

memperoleh

Tetapi untuk memberikan gambaran sederhana, suksesi negara

kewargangaraan asing karena perkawinan.

Successor State.33 Contohnya : sebuah wilayah yang tadinya merupakan

Oleh karena itu maka perlu pengaturan khusus bagi mereka yang ingin

wilayah jajahan dari suatu negara kemudian memerdekakan diri.

kembali menjadi warga Negara Indonesia bagi orang-orang keturunan
Indonesia, sebab bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang

33
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Predecessor state-nya adalah negara yang menguasai atau menjajah wilayah

Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional (Vienna

tersebut, sedangkan successor state-nya adalah negara yang baru merdeka

Convention on Succession of State in respect of Treaties).

itu. Contoh lain, suatu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara
baru, sedangkan negara yang lama lenyap. Predecessor state-nya adalah

Dalam hubungannya dengan substansi yang disebut terdahulu

negara yang hilang atau lenyap itu, sedangkan successor state-nya adalah

(Factual State Succession), kita akan melihat pendapat para sarjana dan

negara-negara baru hasil pecahan itu.

pengaturan dalam Konvensi Wina 1978 yang telah disebutkan di atas.

Yang menjadi masalah utama dalam pembahasan mengenai

Dalam pandangan para sarjana, kejadian-kejadian atau peristiwa-

suksesi negara adalah : apakah dengan terjadinya suksesi negara itu

peristiwa yang dipandang sebagai suksesi negara, yang bisa juga dikatakan

keseluruhan hak dan kewajiban negara yang lama atau negara yang

sebagai bentuk-bentuk suksesi negara adalah:34

digantikan (predecessor state) otomatis beralih kepada negara yang baru

1.

atau negara yang menggantikan (sucessor state).
dikatakan

oleh

Starke,

―...dalam

masalah

Sebagaimana yang

suksesi

negara,

Jadi di sini terjadi penggabungan dua subjek hukum Internasional.

yang

dimasalahkan terutama adalah mengenai pemindahan hak-hak dan

Penyerapan (absorption), yaitu suatu negara diserap oleh negara lain.

Contohnya, penyerapan Korea oleh Jepang tahun 1910.
2.

Pemecahan (dismemberment), yaitu suatu negara terpecah-pecah

kewajiban-kewajiban dari negara yang telah berubah atau kehilangan

menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam

identitasnya kepada negara atau satuan lainnya yang menggantikannya.

hal ini bisa terjadi, negara yang lama lenyap sama sekali (contohnya,

Perubahan atau hilangnya identitas itu disebabkan oleh perubahan seluruh

lenyapnya Uni Soviet yang kini menjadi negara-negara yang masing-

atau sebagian dari kedaulatan negara itu”.

masing berdiri sendiri) atau negara yang lama masih ada tetapi
wilayahnya berubah karena sebagian wilayahnya terpecah-pecah

Pada dasarnya, setiap orang yang pada saat suksesi sebuah negara,
memiliki kewarganegaraan dari negara yang kalah, -terlepas dari bagaimana

menjadi sejumlah negara yang berdiri sendiri (contohnya, Yugoslavia).
3.

Kombinasi dari pemecahan dan penyerapan, yaitu satu negara pecah

mendapatkannya-, berhak memiliki kewarganegaraan dari salah satu dari

menjadi beberapa bagian dan kemudian bagian-bagian itu lalu diserap

negara yang terlibat konflik.

oleh negara atau negara-negara lain. Contohnya, pecahnya Polandia
tahun 1795 yang beberapa pecahannya masing-masing diserap oleh

Dalam hukum internasional positif, masalah suksesi negara ini

Rusia, Austria, dan Prusia.

diatur dalam Konvensi Wina 1978, yaitu Konvensi Wina mengenai Suksesi
34

Ibid

4.

5.

Negara merdeka baru (newly independent states). Maksudnya adalah

Sementara itu, untuk persoalan legal state succession, sebagaimana

beberapa wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah

telah disebutkan tadi adalah berbicara tentang akibat hukum yang

negara lain atau berada di bawah jajahan kemudian memerdekakan diri

ditimbulkan oleh terjadinya suksesi negara. Dalam hubungan ini ada dua

menjadi negara-negara yang berdaulat.

teori, yaitu teori yang dikenal sebagai Common Doctrine dan teori tabula

Bentuk-bentuk lainnya yang pada dasarnya merupakan penggabungan

rasa (Clean State).

dua atau lebih subjek hukum Internasional (dalam arti negara) atau
pemecahan satu subjek hukum Internasional (dalam arti negara)
menjadi beberapa negara.

Menurut common doctrine, dalam hal terjadinya suksesi negara,
maka segala hak dan kewajiban negara yang lama lenyap bersama dengan
lenyapnya negara itu (predecessor state) dan kemudian beralih kepada

Sementara itu, dalam perkembangannya, dalam Konvensi Wina

negara yang menggantikan (successor state).

Sedangkan mereka yang

1978 memerinci adanya lima bentuk suksesi negara, yaitu :

berpegang pada teori tabula rasa (clean state) menyatakan bahwa suatu

1.

Suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan

negara yang baru lahir (successor state) akan memulai hidupnya dengan

Internasional menjadi tanggung jawab negara itu kemudian berubah

hak-hak dan kewajiban yang sama sekali baru. Dengan kata lain, tidak ada

menjadi bagian dari wilayah negara itu (Pasal 15).

peralihan hak dan kewajiban dari negara yang digantikan (predecessor

Negara merdeka baru (newly independent state), yaitu bila negara

state).

2.

pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadinya suksesi negara

3.

4.

merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan

Sesungguhnya kedua pendirian ini sama tidak realistisnya. Sebab

Internasional berada di bawah tanggung jawab negara negara yang

praktik menunjukkan ada hal-hal yang dianggap dapat beralih dari

digantikan (Pasal 2 Ayat 1f).

predecessor state kepada successor state. Sebaliknya, ada hal-hal yang

Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua

memang tidak beralih, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik negara-negara

wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka.

selama ini. Dengan kata lain, tidak mungkin dibuat kriteria yang bersifat

Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua

general dalam hubungan ini melainkan harus dilihat kasus per kasus.

wilayah atau lebih menjadi menjadi suatu negara serikat (Pasal 30 Ayat
1).
5.

Mempertimbangkan meningkatnya masalah kewarganegaraan dari

Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat terpecah-pecahnya suatu

peristiwa suksesi negara dalam komunitas Internasional. Menegaskan

negara negara menjadi beberapa negara baru (Pasal 34 ayat 1).

bahwa kewarganegaraan adalah sangat penting untuk diatur oleh hukum
nasional

dengan pembatasan

yang diatur oleh hukum Internasional.

Mengakui bahwa masalah kewarganegaraan adalah sangat penting,

pada saat suksesi telah memiliki kewarganegaraan dari ―predecessor State‖

sehingga perlu diatur oleh setiap negara yang berkepentingan Mengingat

agar tidak kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat suksesi. Tujuan dari

bahwa Deklarasi Universal tentang HAM tahun 1948 menyatakan bahwa

Artikel ini adalah, agar persons concerne yang bermukim di wilayah negara

hak dari setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Mengingat

yang mengalami suksesi dianggap memiliki kewarganegaraan dari

juga bahwa Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik tahun 1966

successor State yang menggantikan. Masing-masing State concerned, tanpa

dan Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 mengakui bahwa hak setiap

penundaan,

anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Menegaskan bahwa HAM dan

kewarganegaraan dan isu-isu lain yang terkait sebagaimana diatur dalam

kebebasan dasar dari seseorang yang kewarganegaraannya mungkin

Artikel ini. Langkah ini harus diambil secara meyakinkan dengan batas

terpengaruh oleh suksesi suatu negara harus mendapatkan penghormatan

waktu yang terukur dan masuk akal sehingga peraturan ini secara nyata

secara penuh.
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menetapkan

peraturan

perundang-undangan

tentang

memberikan perlindungan pada kewarganegaraan dengan memberikan
peluang persons concerned di dalamnya memilih status kewarganegaraan

Mengingat tujuan dari Konvensi pengurangan orang-orang yang

mereka.

tidak memiliki kewarganegaraan pada tahun 1961, Konvensi Vienna 1978
tentang Penghormatan suksesi suatu negara, dan Konvensi Vienna 1983

Perpindahan kewarganegaraan pada saat suksesi dilakukan pada

tentang Penghormatan Terhadap Aset Negara Dalam Suksesi Meyakinkan

saat

tanggal

terjadinya

bahwa perlu dilakukan pengkodifikasian dan pengembangan yang progresif

kewarganegaraan.

atas peraturan hukum Internasional mengenai kewarganegaraan dalam

1.

suksesi

Negara yang menang

agar

tidak

terjadi

status

tanpa

tidak memiliki kewajiban memberikan

kepada

―orang-orang

yang

terlibat‖

hubungannya dengan suksesi pada suatu negara, sebagai sarana untuk lebih

kewarganegaraannya

yang

menjamin keamanan secara yuridis bagi negara maupun individu.

memiliki kediaman di negara lain dan juga memiliki kewarganegaraan
negara lain tersebut.

Ketentuan ini hanya digunakan atas peristiwa suksesi yang diakui
hukum

Internasional,

dengan

prinsip-prinsip

Negara yang menang tidak boleh memberikan kewarganegaraan

hukum

kepada orang-orang yang terlibat, yang memiliki tempat tinggal di

Internasional yang tercantum dalam piagam PBB. ―States concerned‖

negara lain apabila mereka tidak menghendakinya, kecuali mereka

seharusnya mengambil langkah tegas untuk mencegah orang-orang yang

dinyatakan tidak berkewarganegaraan.

Terjemahan bebas dari ILC Draft Articles on Nationality of
Natural Persons in Relation to a Succession of States

Ketika seorang person concerned yang memiliki kualifikasi untuk
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khususnya,

2.

memperoleh kewarganegaraan dari negara yang menang, telah memiliki

kewarganegaraan dari negara lain, negara yang menang dapat memberikan

mereka

kewarganegaraan sepanjang tidak ada penolakan yang diberikan secara

terjadinya suksesi.

tertulis. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila

3.

Ketika

dinyatakan

seseorang

tidak

mempunyai

yang

memiliki

kewarganegaraan

hak

untuk

akibat

memilih

menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan meskipun hanya

kewarganegaraannya itu menggunakan haknya untu memilih, negara

sementara.

yang telah dipilih harus memberikan kewarganegaraan kepadanya.

Negara yang telah mengambil alih oleh negara lain pada saat terjadinya dari

4.

sebuah negara memenuhi aturan sebagai berikut:

Ketika

orang-orang

yang

terlibat

kewarganegaraannya,

maka

negara

tersebut
yang

telah

memilih

ditinggalkan

dapat

menghapuskan kewarganegaraan orang tersebut dari negaranya, kecuali
1.

Negara yang kalah dapat membuat pengaturan (pernyataan) bahwa
apabila

Seseorang

kewarganegaraan

dari

yang

dengan

negara

yang

suka

rela

menang

memperoleh
mengakibatkan

apabila mereka memilih utuk tidak mempunyai kewarganegaraan.
5.

Negara yang terlibat harus memberikan waktu batas yang masuk akal
dalam melaksanakan hak untuk memilih kewarganegaraan.

kewarganegaraannya dari negara yang kalah menjadi hapus.
2.

Negara yang menang dapat membuat pengaturan (pernyataan) bahwa
apabila

Seseorang

yang

dengan

suka

rela

Ketika peralihan atau penghilangan kewarganegaraan akibat

memperoleh

suksesi tersebut menyebabkan terpecahnya keutuhan suatu keluarga, maka

kewarganegaraan dari negara lain mengakibatkan kewarganegaraannya

negara-negara yang terlibat harus mengambil kebijakan untuk menyatukan

dari negara yang menang menjadi hapus.

mereka kembali. Seorang anak yang lahir sesaat setelah peristiwa suksesi,
yang tidak mempunyai kewarganegaraan, mempunyai hak untuk memilih

Setiap orang yang ada pada saat suksesi telah memiliki

kewarganegaraan di salah satu negara yang terlibat dimana dia lahir. Status

kewarganegaraan dari negara yang kalah dan berpotensi terpengaruh status

kependudukan orang-orang yang terlibat tidak boleh terpengaruh oleh

kewarganeganegaranya akibat suksesi memiliki alasan sebagai berikut:

peristiwa suksesi

1.

2.

Negara-negara yang terlibat

harus memberitahukan kepada orang-

Negara harus mengambil kebijakan yang diperlukan untuk

orang yang terlibat apabila mereka memenuhi kualifikasi untuk

mengijinkan seseorang, yang ketika peristiwa suksesi meninggalkan tempat

memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.

tinggalnya, untuk kembali lagi. Negara yang terlibat tidak boleh menolak

Masing-masing negara yang terlibat harus menjamin bahwa orang-

seseorang

orang yang terlibat dapat memilih kewarganegaraannya sendiri apabila

kewarganegaraan akibat suksesi, dengan tanpa diskriminasi atau latar

(yang

terlibat)

mempertahankan

atau

berpindah

belakang apapun. Seseorang (yang terlibat) tidak boleh secara sewenang-

wenang dirampas kewarganegaraanya oleh negara yang kalah, atau ditolak

efektif” dengan negara tersebut, sebagai warga negara dari negara

untuk mendapatkan kewarganegaraan oleh Seseorang (yang terlibat) tidak

tersebut, kecuali apabila hal ini tidak dilakukan orang-orang tersebut

boleh secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraanya oleh negara

akan kehilangan kewarganegaraannya.

yang kalah, atau ditolak untuk mendapatkan kewarganegaraan oleh negara

2.

Artikel ini tidak menghalangi negara lain untuk mengajak seseorang

yang menang atau negara lain yang memungkinkannya untuk memilih,

(yang terlibat) yang kehilangan kewarganegaraan dari negara yang

dalam kaitannya dengan peristiwa suksesi.

mengalami suksesi , ajakan tersebut memberikan manfaat bagi orang
tersebut.

Permohonan untuk mengganti, mempertahankan, atau menolak
kewarganegaraan, atau permohonan lain terkait dengan hak untuk memilih

B. Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal khusus dari Suksesi

dalam peristiwa suksesi harus segera diproses, tanpa menunda-nunda.

sebuah negara

Keputusan yang terkait dengan hal ini harus dibuat secara tertulis dan
dilakukan dengan sistem administrasi yang terbuka dan efektif, serta dapat

1. Pemindahan bagian dari wilayah

dinilai secara hukum.

Ketika bagian dari wilayah suatu negara

yang kalah

dipindahkan ke negara yang menang, negara yang menang harus
1.

2.

Negara-negara yang terlibat harus saling bertukar informasi dan

memberikan status kewarganegaraannya kepada orang-orang yang

berkonsultasi agar dapat mengidentifikasi dampak yang merugikan

terlibat,

terkait status kewarganegaraan akibat peristiwa suksesi.

dipindahkan,

Negara-negara yang terlibat harus membuat persetujuan atau negosiasi

kewarganegaraannya dari orang-orang tersebut, terkecuali mereka

mengenai upaya penyelesaian untuk menghilangkan atau mengurangi

menunjukkan

dampak-dampak yang merugikan akibat peristiwa suksesi.

kewarganegaraan mereka maka hak tersebut harus dijamin. Negara

yang tempat tinggalnya berada dalam wilayah yang
dan negara

keinginan

yang

untuk

kalah

harus

menggunakan

mencabut

hak

memilih

yang kalah tidak boleh mencabut kewarganegaraan tersebut
Setiap negara menurut peraturan International tidak diperkenankan
memaksa dan atau mempengaruhi kepada person concerned untuk memilih

sebelum mereka memperoleh kewarganegaraan dari negara yang
menang.

kewarganegaranya dengan ketentuan:
2. Penyatuan negara
1.

Artikel ini sama sekali tidak membolehkan negara lain untuk mengajak
orang-orang yang terlibat tetapi tidak memiliki “hubungan yang

Subyek ketetapan dari pasal 8,

ketika dua atau lebih

negara bersatu dan menjadi satu bentuk negara pengganti, tanpa

melihat apakah negara pengganti adalah sebuah negara baru atau
apakah kepribadiannya identik pada salah satu negara yang telah
bersatu,

negara

baru

tersebut

harus

memberikan

Kecuali

jika

mereka

menggunakan

hak

memilih

untuk

memilih

kewarganegaraan mereka sendiri.
1. Negara

baru

harus

menjamin

orang-orang

hak
(yang

terlibat)

–yang

kewarganegaraannya kepada semua orang yang, ada pada saat

kewarganegaraan

suksesi sebuah negara, memiliki kewarganegaraan negara yang

disebutkan pasal 22- yang memiliki kualifikasi memiliki

lama.

lebih dari 2 atau lebih kewarganegaraan

Artikel ini tidak menghalangi negara lain untuk mengajak

2. Masing-masing negara pengganti (baru) harus menjamin

seseorang (yang terlibat) yang kehilangan kewarganegaraan dari

hak untuk memilih kewarganegaraan orang-orang yang

negara yang mengalami suksesi ,

tidak disebutkan dalam pasal 22.

ajakan tersebut memberikan

manfaat bagi orang tersebut.
4. Pemisahan dari bagian atau bagian dari wilayah
Ketika bagian atau bagian-bagian dari wilayah negara yang

3. Pembubaran Negara
Ketika sebuah negara dibubarkan dan hilang keberadannya dan

terpisah dari negara tersebut dan membentuk satu atau lebih negara

melebur ke dalam 2 (dua) atau lebih negara baru, maka negara baru

pengganti (baru), sementara negara lama

tersebut harus memberikan kewarganegaraanya kepada:

negara

(i) (a)orang-orang (yang terlibat) yang bertempat tinggal dalam

kewarganegaraan kepada:

wilayah tersebut; dan (b) orang-orang yang tidak bertempat
tinggal di negara (yang dibubarkan) tersebut tetapi memiliki
hubungan hukum dengan negara tersebut, di mana bagian dari
negara (yang dibubarkan) tersebut telah menjadi negara baru;
(ii) orang-orang yang tidak bertempat tinggal dan tidak memiliki
hubungan hukum dengan negara (yang
tersebut, tetapi

dibubarkan)

pengganti

(baru)

tersebut

(a) orang-orang (yang terlibat), yang

tetap berdiri, maka
harus

memberikan

memiliki tempat tinggal

dalam wilayah tersebut; dan
(b) orang-orang (yang terlibat), yang tidak tercakup oleh ayat (a)
tetapi memiliki sebuah hubungan hukum dengan negara lama
(negara yang kalah) yang telah menjadi bagian dari negara
pengganti (baru);

lahir di negara (yang dibubarkan), dan

(c) orang-orang yang tidak bertempat tinggal dan tidak memiliki

bertempat tinggal di sana sebelum kemudian meninggalkan

hubungan hukum dengan negara (yang dibubarkan) tersebut,

negara

tetapi

(yang

dibubarkan),

yang

kemudian

menjadi

lahir di negara (yang dibubarkan), dan bertempat

wilayahnegara baru, atau memiliki hubungan yang relevan

tinggal di sana sebelum kemudian

meninggalkan negara

dengan negara baru.

(yang dibubarkan), yang kemudian menjadi wilayahnegara

baru, atau memiliki hubungan yang relevan dengan negara

tersisa atas wilayah negara lama (yang kalah),

baru.

memiliki hubungan dengan negara tersebut.

Kecuali jika mereka menggunakan hak memilih kewarganegaraan
mereka sendiri.
1.

Negara

lama

Kecuali

jika

mereka

menggunakan

hak

atau

memilih

kewarganegaraan mereka sendiri. Negara lama (yang kalah) dan
(yang

kalah)

harus

mencabut

status

negara pengganti

(yang baru) harus menjamin hak memilih

kewarganegaraan dari orang-orang (yang terlibat) yang berhak

kewarganegaraan orang-orang yang diatur dalam pasal 24 ayat (2)

untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara pengganti

dan 25 yang berhak untuk mempunyai kewarganegaraan baik dari

(baru) yang berdasarkan kepada pasal 24. Meski demikian,

negara lama (yang kalah) ataupun negara pengganti.

pencabutan kewarganegaraan tersebut tidak boleh dilakukan
sebelum seseorang tersebut mendapatkan kewarganegaraan
dari negara pengganti (yang baru)

Ada juga pandangan bahwa orang yang mempunyai
hubungan yang efektif dengan Predecessor State atau, jika berlaku,

2. Pencabutan kewarganegaran oleh Negara lama (yang kalah)

dengan Successor State lain (seperti yang terjadi, khususnya,

tidak boleh dilakukan (meskipun tercakup dalam ayat (1) )

orang-orang yang, sebagai akibat dari suksesi Negara, menjadi

kepada orang-orang (yang terlibat):

kelompok minoritas di dalam Negara yang baru) harus memiliki

(a)

(b)

Yang bertempat tinggal Negara lama (yang kalah) dan

hak untuk memilih antara kewarganegaraan dari negara ini dan

negara pengganti

(yang baru) harus menjamin hak

dari Successor State yang telah mengambil inisiatif berkenaan

memilih kewarganegaraan orang-orang yang diatur dalam

dengan hak opsi dan mengaturnya. Sebaliknya, pasal 10, paragraf

pasal 24 ayat (2) dan 25 yang berhak untuk mempunyai

2, yang nantinya membatasi hak opsi dimana seseorang tidak

kewarganegaraan baik dari negara lama (yang kalah)

diberikan pilihan kewarganegaraan

ataupun negara pengganti (baru).

menganugerahkan

orang-orang yang tidak bertempat tinggal dan tidak

lain dari Negara yang

pemberian hak opsi. Hal

sebaiknya disebut hak tradisional.

tersebut diatas -
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memiliki hubungan hukum dengan negara (yang kalah)
tersebut;
(c) Memiliki tempat tinggal dalam wilayah negara ketiga, dan

Beberapa negara menekankan pentingnya pasal 10.
Intinya adalah hak pilih merupakan instrumen yang ampuh untuk

lahir di atau, sebelum meninggalkan negara lama (yang
kalah), memiliki tempat tinggal terakhir dari bagian yang
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menghindari persaingan daerah abu-abu yurisdiksi. Hal itu juga

negara-negara antara Republik Federal Yugoslavia dan negara-

digarisbawahi pada pasal 10 berkisar antara artikel-artikel yang

negara yang baru lahir dari perpecahan negara tersebut. Secara

mengandung prinsip-prinsip dan aturan yang dimaksudkan untuk

berhati-hati

melindungi hak asasi manusia dari persons concerned dengan

perundingan-perundingan yang dilakukannya, negara-negara yang

mempertimbangkan hukum atas hak asasi manusia saat ini.

bersangkutan harus berusaha untuk mencapai hasil yang adil atas

Pandangan ini

lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan yang

prinsip-prinsip yang menjiwai Konvensi-konvensi Wina 1978 dan

dicerminkan cukup baik dan lazim digunakan oleh negara-negara,

1983 dan atas daar ketentuan-ketentuan yang tepat dari hukum

terutama dalam kasus pembentukan sebuah negara baru dan

kebiasaan internasional.

Komisi

Arbritasi

menyatakan

bahwa

dalam

pengambil alihan wilayah, yang menguntungkan penduduk
wilayah yang bersangkutan atau penduduk aslinya.

Dengan demikian tata cara pemenuhan kewarganegaraan
tergantung bagaimana suatu negara itu memperoleh status

Menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa Keempat tahun

kenegaraan atau kedaulatan yang di akui oleh dunia Internasional

1949 melarang modifikasi dari situasi hukum orang dan wilayah di

salah satu contohnya adalah pecahnya Uni Sovet. Sepanjang yang

bawah pendudukan dan karena itu orang yang bersangkutan harus

menyangkut suksesi negara bekas Uni Soviet, haruslah dibedakan

menjaga kebangsaan mereka sebelum aneksasi atau pendudukan

tiga kasus:

ilegal, sedangkan pengenaan oleh Negara agresor tentang

1.

Negara-negara Baltik yaitu Estonia, Lithuania. Dan Latvia

kebangsaan pada populasi dari sebuah wilayah yang telah diduduki

pada tahun 1940 diintegrasikan ke dalam Uni Soviet dengan

secara ilegal atau dianeksasi tidak bisa diterima. Bahkan jika

melanggar hukum Internasional. Setelah pecahnya Uni Soviet,

Komisi ingin membuat hak atas kewarganegaraan aturan jus

negara-negara tersebut kembali merdeka seperti semula

cogens, hak tersebut tidak memiliki tempat dalam konteks pasal

walaupun terdapat beberapa masalah suksesi seperti hutang

27, yang sebenarnya tergambar kasus dari suatu kejahatan

dan perjanjian Internasional yang telah dapat diseselsaikan

Internasional, suatu situasi yang tidak memungkinkan keberatan.

melalui pengaturan-pengaturan khusus.
2.

Sedangkan mengenai Federasi Rusia dianggap oleh semua

Mengenai Yugoslavia, Komisi Arbritase Internasional

negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lain sebagai

yang dibentuk dalam kerangka Konferensi untuk Perdamaian

penerus dan bekas Uni Soviet. Ini terbukti dari keberadaan

Yugoslavia, dalam pendapat hukumnya no.9 tanggal 4 Juli 1992

Federal Rusia sebagai anggota di berbagai organisasi

merumuskan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan suksesi

internasional

terutama

sebagai

Anggota

Tetap

Dewan

suatu kasus suksesi negara. Hal ini juga ditegaskan oleh
Komisi Arbritasi38 mengenai Yugoslavia.

Keamanan PBB tanpa melalui suatu prosedur khusus.
3.

Mengenai Republik-republik lainnya, kecuali Ukraina dan

2.

Belorussia yang sejak semula telah merupakan subjek hukum
internasional juga dianggap sebagai pengganti dari Uni Soviet.

Pelajaran kedua ialah kedua Konvesi Wina tersebut telah
ditinggalkan oleh praktek yang berkembang.

3.

Komisi Arbritase tersebut talah merumuskan salah satu dari

Dalam hal ini prinsip-prinsip mengenai suksesi telah

prinsip umum yang dapat dipakai dalam persoaan suksesi:

dirumuskan dalam Deklarasi Alma-Ata tanggal 21 Desember

yaitu prinsip untuk mencapai hasil yang adil melalui

1991 yang diterima oleh Sidang Dewan Kepala Negara-negara

kesepakatan dan konsertasi antara negara-negara yang

Merdeka

melakukan suksesi.39

(Commonwealth

of

IndependentSstates).

Sebagaimana diketahui C.I.S ini terdiri dari Federasi Rusia
dan neara-negara lain bekas Uni Soviet, tidak termasuk
37

Selain model suksesi negara Uni Sovet yang berakibat

Negara-negara Baltik. Ketentuan umum yang diterima dalam

status kewarganegaraan, juga ada contoh suksesi negara yaitu

Deklarasi Alma-Ata tersebut adalah kesediaan negara-negara

Timor-Timur. Timor Timur harus memisahkan diri dari negara RI

pengganti untuk melaksanakan kewajiban Internasional yang

dan mendirikan negara yang merdeka dan mempunyai kedaulatan

seselumnya mengikat Uni Soviet.

sendiri. Maka berdirilah negara baru di abad 21 ini, yakni ―Negara
Republica Democratia de Timor Leste). Pada bulan Mei 2002

Dari pengalaman mutasi-mutasi territorial yang terjadi

Timor Leste resmi menjadi negara anggota PBB. Berdirinya

baru-baru ini di kawasan Eropa Timur dapat diambil beberapa

negara baru Timor Leste didasarkan atas hak self-determination.

kesimpulan:

Interpretasinya, mereka telah menentukan politiknya secara bebas,

1.

Yang pertama mengenai kontinuitas negara. Keinginan

termasuk kesadaran dan pengetahuan akan perubahan status

Yugoslavia baru yang kenyataannya hanya terdiri dari Serbia

kewarganegaraan. Hak ini sepatutnya dihormati karena semua

dan Montonegro untuk tetap memakai nama Republik Sosialis

bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib dan status

Federal Yugoslavia ditolak oleh negara-negara lainnya yang

politiknya

sendiri.

Kemerdekaan

Timor

Leste

ini

jelas

hanya mau melihat dalam pemecahan negara tersebut sebagai

S. Ko Swan , the Concept of Acquired in International Law,
Mel Tammes, 1977, p. 120-142
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38 K. Zemanek, State Succession after Decolonisation, R.C.A.D.I,
1965, III, Vol.116, p. 183-300.
39 A. Grubber, Essai sur I’existence d’’’un droit de la succession
d’etats en droit international contemporaire, These, Paris, V, 1981,
p.703.

mempengaruhi status kewarganegaraan penduduk Timor Timur.

melakukan tindak kejahatan di luar negeri, dan lain-lain. Oleh

Muncul

karenanya

pertanyaan

yang

sangat

wajar

tetapi

merupakan

dengan

melihat

permaslahan

diatas

status

pertanyaan yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara,

kewarganegaraan Indonesia sekarang telah jelas yaitu status orang

yakni apakah dengan pemisahan diri dari Negara Kesatuan

Indonesia ialah tetap yaitu menjadi orang Indonesia, begitu juga

Republik Indonesia dan berdiri sendiri sebagai negara yang

sebaliknya terhadap status orang timor timur yang sekarang

mandiri, otomatis mempengaruhi status kewarganegaraan dari

menjadi Negara baru.

Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Timor Leste.

Sehubungan dengan tipologi yang digunakan pada bagian
II, dianggap lebih baik dari pada Bagian II Konvensi 1978 tentang

Pertanyaan ini tampaknya sangat sederhana tapi amat

suksesi dan bagian II Konvensi tentang Suksesi Negara tahun

penting dalam pemahaman kehidupan internasional dan hubungan

1983. Secara khusus telah dicatat adanya perbedaan yang jelas

bilateral Negara Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste.

antara merger dan penyerapan. Peninjauan ini juga menunjukan

Penentuan status kewarganegaraan ini harus jelas mengingat hak

bahwa perbedaan antara pemisahan dan pembubaran ditetapkan

dan kewajiban negara terhadap warga negara pada hakekatnya

sambil memastikan bahwa ketentuan dari kedua bagian tersebut

ditentukan

dan

adalah serupa. Bagaimanapun intinya adalah, bahwa kategori

kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Kedudukan Individu

suksesi yang telah ditetapkan dalam teori pada perakteknya sering

sebagai subyek hukum Internasional, kini semakin mantap dengan

sulit diidentifikasi.

oleh

hukum

di

wilayah

negara

tersebut

bertambahnya perjanjian internasional yang menetapkan kewajiban

Bila terjadi mutasi teritorial, secara prinsip Negara

individu tersebut, meskipun hanya dalam artian sempit, yaitu

penggganti memberikan kewarganegaraannya kepada penduduk

menyangkut hak dan kewajiban hukum internasional material. Hak

dari wilayah yang mengalami suksesi. Namun bagi kepentingan

dan kewajiban individu dalam perjanjian internasional (material)

penduduk yang bersangkutan diberikan dua kemungkinan: pertama

banyak

bersifat kolektif yaitu plebisit dan kedua kedua bersifat individual

dikaitkan

kewarganegaraan

dengan
yang

kewarganegaraan,

jelas

akan

karena

memudahkan

status

peradilan

yaitu hak untuk memilih.

internasional dalam memecahkan permasalahan yang timbul,

Plebisit merupakan konstitusi bagi seluruh anggota

terutama masalah hukum yang berlaku baginya karena ada

masyarakat untuk megetahui apakah mereka menerima atau

hubungan-hubungan tertentu yang tidak dimiliki individu tanpa

menolak

kewarganegaraan seperti perlindungan diplomatik di luar negeri,

(pencaplokan). Cara ini sering dipraktikkan pada pertengahan abad

maupun mengenai tanggung jawab negara apabila individu

ke-19 sebagai pelaksanaan prinsip kewarganegaraan. Demikian

kekuasaan

yang

baru

atau

menerima

aneksasi

juga sesudah perang dunia I, sebagai implementasi sejumlah
klausul Perjanjian Versailles. Sistem Plebisit ini kemudian berubah
menjadi referendum sebagai cara yang paling langsung bagi rakyat
untuk menentukan nasib sendiri ini merupakan praktik yang umum
berlaku dalam era dekolonisasi setelah berakhirnya Perang Dunia
yang lalu. Hak untuk memilih (opsi) adalah hak yang diberikan
kepada para penduduk dari wilayah yang diduduki untuk memilih
dalam jarak waktu tertentu antara warga negara dari negara
sebelumnya dan kewarganegaraan negara pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Azed, Abdul Bari, Masalah Kewarganegaraan, (Jakarta: Indohill Co, 1996)
Corwin, Edward S. dan J.W. Peltason, Understanding the Constitution, fourt
edition (New York Holt, Rinehart and Winston, 1967)
David, Rene dan John C. Brierley, Mayor Legal System in the World
Today, an Introduction to the Comparative Study of Law, reprinted
(London: Stevens Sons, Ltd.,1996)
Greenberg, Douglas, et.,al., Constitutionalism and Democracy Transition in
the Contemporary World (Oxford: Oxford University Press, 1993)
Grubber, A., Essai sur I’existence d’’’un droit de la succession d’etats en
droit international contemporaire, These, Paris, V, 1981, p.703.
Harsono, Perkembangan pengaturan kewarganegaraan, Yogyakarta :
Liberty, 1992
Hukumonline.com, Pendapat YusrilIhza Mahendra mengenai SBKRI
ILC Draft Articles on Nationality of Natural Persons in Relation to a
Succession of States
Kompas ―Pejabat yang lalai bisa dipenjara 3 tahun‖, tanggal 21 September
2006
Kompas ―Susahnya menjadi Warga Negara Indonesia di Surabaya‖, tanggal
20 September 2006
Lubis M. Solly, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini: Fungsi
Perundang-undangan Dasar. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Maclver, R.M., The Modern State, reprinted (London: Oxford University
Press, 150)
Paulus, B.P., Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945, khususnya
kewarganegaraan peranakan Tionghoa: tinjauan filosofis, historis,
yuridis konstitusional, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 215-216
Siong, Fouw Giok, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit
Kinta, Cetakan III, Jakarta, 1967.
Soetoprawiro, Koerniatmanto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)
Suryadinata, Leo, Dilemma Minoritas Tionghoa. Grafiti Pers, Jakarta, 1984,
hal. 123
Swan, S. Ko, the Concept of Acquired in International Law, Mel Tammes,
1977
www.google.com. Suksesi negara , 22 agustus 2011
Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan UUD 1945, jilid 1, cetakan ke II,
1971
Zemanek, K., State Succession after Decolonisation, R.C.A.D.I, 1965, III,
Vol.116, p. 183-300.

