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KEINDONESIAAN DAN KEWARGAAN 

 Indonesia dan ke-Indonesiaan merupakan nama atau penamaan dari konsep tentang orang, 

bangsa, dan wilayah negara kita yang berbentuk republik dengan susunan organisasi negara kesatuan. 

Karena itu, negara kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama bagi 

segenap warga bangsa kita mengasosiasikan diri dan mengikatkan diri dalam satu persekutuan hukum 

organisasi negara di tengah pergaulan antar bangsa dan antar negara di dunia. Ke-Indonesiaan berisi 

kandungan pengertian kebersamaan dan muatan perasaan kebangsaan yang mengatasi kebhinnekaan 

dalam ruang hidup di atas tanah dan air nusantara dalam satu kesatuan barisan berhadapan dengan 

dunia luar, dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain dalam dinamika pergaulan regional dan 

global. Spirit kebersamaan dan perasaan sebangsa dan setanah-air itulah yang biasa kita namakan 

dengan Indonesia dan ke-Indonesiaan. 

 Namun demikian, jika diperhatikan, penamaan Indonesia itu sendiri tidaklah sepenuhnya identik 

dengan pengertian kita mengenai organisasi negara. Indonesia dan ke-Indonesiaan, karena sejarahnya, 

tidaklah identik dengan wilayah nusantara, dengan negara Indonesia atau pun semata-mata dengan 

pengertian bangsa Indonesia. Indonesia dan ke-Indonesiaan mencakup semua konsep dimaksud, dan 

bahkan dapat mencakup lingkup pengertian yang lebih dinamis dari ketiganya.  

 Dulunya, sebutan kata “Indonesia” itu sendiri kita dapatkan dari penamaan yang diberikan dan 

diperkenalkan oleh sarjana Inggeris dan Jerman bagi wilayah dan penduduk yang hidup di atas wilayah 

nusantara. Ketika itu, Indonesia dan ke-Indonesiaan tidak terkait dengan pengertian negara tertentu. 

Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada tahun 1928, kata “Indonesia” secara resmi mulai dipakai untuk 

menyebut nama bagi kesatuan bangsa penduduk nusantara yang dinamakan sebagai bangsa Indonesia, 

dan kesatuan tanah dan air wilayah nusantara yang dinamakan tanah tumpah darah Indonesia, diiringi 

dengan tekad untuk menjunjung bahasa persatuan yang dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Karena 

itu, ke-Indonesiaan dalam semangat Sumpah Pemuda mencakup pengertian kewilayahan tanah air 

Indonesia, pengertian kebangsaan bangsa Indonesia, dan pengertian kebahasaan sebagai bahasa 

pemersatu, bahasa Indonesia. 
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 Sesudah kemerdekaan, wadah badan hukum negara Indonesia telah berdiri sebagai negara yang 

merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, dimensi ke-Indonesiaan harus 

lah dikaitkan pula dengan konsepsi kenegaraan sebagai satu kesatuan badan hukum organisasi dalam 

hubungannya dengan penduduk, dengan warga, dan dalam hubungannya dengan negara lain atau pun 

dengan subjek-subjek lain dalam pergaulan lalu lintas hukum publik dan hukum privat. Karena itu, ke-

Indonesiaan dapat pula dikaitkan dengan pengertian-pengertian hukum yang lebih kompleks. 

 Bahkan, dalam perkembangan dunia dewasa ini, para sarjana ilmu social dan ilmu politik dan 

hukum juga sudah terbiasa mendiskusikan dan mengembangkan pengertian bahwa dalam lingkup 

pengertian Negara (dengan huruf besar) terdapat hubungan segi-tiga antara negara (dengan huruf 

kecil), masyarakat warga (civil society), dan pasar (market) yang masing-masing memainkan perannya 

sendiri-sendiri dalam dinamika perkembangan peradaban suatu bangsa di tengah dinamika peradaban 

bangsa-bangsa di dunia. Dengan sendirinya, pengertian kita tentang ke-Indonesiaan harus pula 

mempertimbangkan kaitannya dengan dinamika dalam hubungan segi-tiga antara negara, masyarakat, 

dan sistem pasar itu. Aktor dalam kehidupan bermasyarakat terdiri atas para warga masyarakat dan 

institusi-institusi atau organisasi kemasyarakatan. Aktor-aktor dalam kehidupan bernegara terdiri atas 

para warga negara dan organ-organ penyelenggara negara. Sedangkan dalam dinamika pasar, terdapat 

actor orang, modal, institusi (organisasi), baik yang bergerak dalam kegiatan produksi, konsumsi, 

maupun distribusi. 

 Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, arus informasi, 

komunikasi, dan transportasi modern dengan cepat dan mudah menyebabkan dinamika kehidupan 

bermasyarakat cenderung berkembang semakin terintegrasi tanpa batas dengan seluruh pelosok dunia, 

dengan siapa saja dan kemana saja. Demikian pula arus modal dan sumber daya ekonomi serta dinamika 

kegiatan prroduksi, konsumsi, dan distribusi meluas kemana saja. Sekarang hampir tidak ada lagi 

ekonomi dalam satu negara yang tidak terintegrasi ke dalam dinamika perekonomian regional dan 

global. Semua ini menyebabkan dimensi-dimensi ke-Indonesiaan mau tidak mau harus ditelaah kembali 

secara kritis. Ke-Indonesiaan tidak mungkin dipersempit pengertian hanya terkait dengan konsepsi 

berbangsa, bertanah-air, dan apalagi hanya dengan pengertian bernegara. 

 Dalam masyarakat Indonesia dapat saja hidup orang-orang yang berasal dari bangsa lain atau 

berkewarganegaraan asing. Sebaliknya, orang-orang yang berkewargenagaraan Indonesia dapat saja 

hidup bermukim dalam waktu yang relative lama di negara-negara lain. Demikian pula dalam dinamika 

pasar atau perekonomian Indonesia dapat saja terdapat banyak actor-aktor bisnis yang berasal dari 

dunia luar. Aktor-aktor bisnis itu dapat berupa modal asing, pekerja asing, atau pun badan hukum asing 

sama sekali. Demikian pula modal, pekerja, dan badan hukum Indonesia dapat saja bergerak dan bekerja 

serta memainkan perannya di negara-negara lain yang apabila didayagunakan dapat member manfaat 

bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia juga. Karena itu, ke-Indonesiaan kita di samping dapat 

dikaitkan dengan konsep kehidupan berbahasa, bertanah-air, berbangsa, dan bernegara, juga dapat 

dikaitkan dengan peri-kehidupan bermasyarakat, dan peri-kehidupan dunia bisnis. 

 Dalam hubungannya dengan negara, masyarakat, dan pasar itu, kita dapat  mengembangkan 

pengertian mengenai konsep kewargaan, yaitu warga negara, warga masyarakat, dan warga pasar. 



Setiap orang pada saat yang sama adalah warga masyarakat, warga pasar, dan sekaligus merupakan 

warga negara. Tidak boleh ada orang yang tidak berkewargenegaraan. Hak untuk menjadi warganegara 

itu bahkan diakui sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Itu sebabnya, dalam Pasal 

28D ayat (4) UUD 1945 ditegaskan, “Setiap orang berhak atas status kewargenagaraan”. Namun di 

samping itu, pada saat yang bersamaan sebenarnya setiap orang juga adalah merupakan warga dari 

suatu masyarakat dan sekaligus warga dari suatu mekanisme pasar. Dalam kaitannya dengan warga 

pasar, setiap orang pasti terlibat dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai produsen, sebagai konsumen, 

ataupun sebagai distributor dalam aneka transaksi kegiatan yang bernilai ekonomis. 

 Dalam dinamika kegiatan bermasyarakat dan berusaha, kita harus menerima pengertian warga 

Indonesia meskipun yang bersangkutan bukan berkewarganegaraan Indonesia. Warganegara asing yang 

hidup menetap di Indonesia harus diterima sebagai warga Indonesia, setidaknya warga masyarakat 

Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia yang hidup di luar negeri, baik yang berkewarganegaraan 

Indonesia atu pun yang sudah berkewargangeraan asing, dalam hal-hal tertentu, tetap harus dipahami 

sebagai warga Indonesia juga. Misalnya, warga asal Indonesia di Malaysia banyak yang sudah 

berkewarganegaraan Malaysia, tetapi masih merasa sebagai orang Indonesia dengan perasaan memiliki 

tradisi budayanya, seperti ketoprak, ludruk, reog ponorogo, dan sebagainya. Apakah kita tidak akan 

mengizinkan jika warga Indonesia di luar negeri itu masih merasa sebagai orang Indonesia dan masih 

merasa memiliki tradisi budaya yang dibawanya dari kampong halaman? 

 Sebagai warga masyarakat, kita beraneka ragam baik dari segi etnisitasnya, bahasa dan budaya 

daerahnya, preferensi politiknya, dan bahkan keyakinan keagamaannya. Kemajemukan tersebut harus 

dihargai sebagai kekayaan. Akan tetapi, sebagai warga negara, kedudukan kita satu sama lain haruslah 

sama, baik hak-haknya dari negara maupun kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Demikian pula 

sebagai warga pasar, kita mempunyai hak dan kewajiban keperdataan yang tersendiri di luar konteks 

kemasyarakatan dan kenegaraan. Pendek kata, dalam lingkup kegiatan bernegara, bermasyarakat, dan 

dalam dinamika pasar berlaku aturan-aturan hukumnya sendiri-sendiri yang seringkali tidak sama satu 

dengan yang lain. 

 

KEWARGANEGARAAN SEBAGAI KREASI HUKUM 

 Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ dapat dikatakan merupakan konsep hukum (legal concept) 

tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum 

mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan 

berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam 

konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang 

bersangkutan. Karena itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan 

harus dilihat terpisah dari statusnya sebagai warga negara. Demikian pula statusnya sebagai warga dari 

suatu organisasi partai politik harus juga dibedakan dari statusnya sebagai anggota atau warga dari 

suatu badan hukum perusahaan, misalnya. Pendek kata, status yang timbul akibat ciptaan hukum atas 



hak dan kewajiban seseorang atau sesuatu subjek hukum tidak boleh dikacaukan, tidak boleh dicampur-

adukkan, dan bahkan tidak boleh dibiarkan mengalami konflikk kepentingan satu sama lain. Urusan 

individu versus urusan institusi tidak boleh dibiarkan dicampur-adukkan tanpa pembedaan yang jelas 

dan pemisahan yang tegas. 

 Warga dan kewargaan, dengan demikian, berkenaan dengan status hukum yang dilekatkan pada 

para subjek atau komponen-komponen subjektif dalam sistem berorganisasi. Sebagai komponen 

organisasi, warga mencakup pengertian anggota dan pengurus. Anggota bersifat umum, sedangkan 

pengurus bersifat khusus, yaitu khusus bagi anggota yang diberi kepercayaan untuk menyandang tugas 

dan kewenangan tertentu dalam struktur organisasi yang terdiri atas atas aneka susunan jabatan-

jabatan. Di antara organisasi yang diakui paling kompleks struktur dan fungsinya adalah negara yang 

oleh Logemann biasa disebut sebagai ‘ambten-organisatie’ (organisasi jabatan)3. Para penyandang 

jabatan-jabatan itu disebut pejabat atau ‘officer’/’official’ yang memegang ‘office’, ‘ambts’ dengan 

‘ambtsdragger’, ‘functie’ dengan ‘functionaire’. Status anggota dalam suatu organisasi kadang-kadang 

dibedakan dari pengurusnya dalam arti ada pengurus yang tidak berstatus sebagai anggota, ada pula 

pengurus yang sekaligus merangkap sebagai anggota, dan ada pula yang berstatus hanya anggota saja, 

dan bukan pengurus. Dalam organisasi negara, semua anggota dan pengurus sama-sama disebut 

sebagai warga negara (the citizens) yang dalam kapasitasnya sebagai sesama warga negara tersebut 

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama satu dengan yang lain. 

 Negara sebagai bentuk organisasi yang paling kompleks dalam kehidupan umat manusia juga 

biasa dikonstruksikan sebagai satu badan hukum tersendiri yang di dalamnya terdiri atas dan tersusun 

dari himpunan para warga yang masing-masing merupakan subjek hukum yang tersendiri. Negara, 

dengan demikian, dapat dikatakan merupakan himpunan subjek hukum, sebagai satu kesatuan hukum 

antar subjek hukum warga negara. Karena itu, negara (polis) disebut oleh Aristoteles sebagai “… a body 

of citizens” (politai). Untuk mengerti negara (polis), kita harus memahami warganegara (polites) atas 

dasar konstitusi (politeia)4 Dengan status sebagai badan hukum itu, negara diakui dan diterima sebagai 

subjek hukum dalam lalu lintas hukum, baik dalam lalu lintas antar negara maupun antara negara 

dengan warga negara dan subjek hukum lainnya. 

Hanya dengan statusnya yang resmi sebagai badan hukum itu lah negara dapat melakukan 

transaksi legal dengan subjek hukum lainnya, baik dalam bidang hukum Internasional maupun hukum 

domestic, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum privat. Karena itu, pengakuan 

internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan politik dan hukum suatu negara menjadi unsur 

yang penting dalam menentukan atas status negara itu resmi sebagai badan hukum. Tanpa pengakuan 

internasional, negara yang bersangkutan belum dapat dikatakan merdeka dan berdiri tegak sebagai 

subjek hukum yang merdeka sepenuhnya. Inilah yang misalnya dihadapi oleh negara Palestina dewasa 

ini, yang belum dapat diakui sebagai anggota PBB secara penuh karena belum diakui oleh mayoritas 

kekuatan politik dunia. 
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 Sebagai subjek hukum, negara merupakan suatu organisasi besar dan kompleks, terdiri atas 

unsur-unsur yang membentuknya, yaitu (i) adanya unsur wilayah negara, (ii) unsur warganegara dan 

penduduk, dan (iii) unsur pemerintahan yang sah dan efektif menjalankan tugasnya, serta (iv) unsur 

pengakuan internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Dipandang dari 

perspektif negara, maka setiap negara merdeka dan berdaulat itu haruslah memiliki warga negara yang 

sah. Sebaliknya dipandang dari segi kewargaan, maka setiap orang haruslah mempunyai status 

kewarganegaraan tertentu. Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat 

universal yang dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga diakui sebagai hak setiap orang. 

 Status kewargenagaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum 

yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan actual. Lebih-lebih 

dalam lalu lintas hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap 

warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum Internasional5. Seperti juga dikatakan oleh A.W. 

Bradley dan K.D. Ewing, nasionalitas dan status kewarganegaraan menghubungkan seseorang dengan 

orang lain dalam pergaulan Internasional.6  

 Tentu tidak semua orang yang hidup di suatu negara, berkewarganegaraan dari negara yang 

bersangkutan. Ada pula orang yang berkewarganegaraan asing yang diakui sebagai penduduk negara 

yang bersangkutan. Yang penting setiap orang harus mempunyai status kewarganegaraan, meskipun 

hanya sebagai warga negara asing. Karena itu, di suatu negara dapat hidup berdampingan warga negara 

yang bersangkutan bersama-sama dengan warga negara asing. Itu sebabnya harus dibedakan adanya 

pengertian mengenai warganegara dan penduduk. Penduduk terdiri atas warga negara sendiri dan 

warga negara asing. Setiap warga negara terikat dengan hukum negara yang bersangkutan, sedangkan 

warga negara asing – dalam batas-batas tertentu – terikat kepada hukum yang berlaku di negaranya di 

samping hukum yang berlaku untuk orang asing di negara tempatnya tinggal. 

 Dalam status sebagai warga negara, setiap orang memperoleh kedudukan yang sama dalam 

hukum dan pemerintahan. Perbedaan dan pembedaan legal hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan (i) perlakuan khusus yang diperlukan hanya untuk sementara waktu dalam rangka 

kebijakan afimatif (affirmative action) untuk mempercepat ketertinggalan yang bersangkutan dari 

perkembangan yang berlaku umum, (ii) pemenuhan persyaratan-persyaratan jabatan yang memerlukan 

keahlian khusus (official requirements) untuk pekerjaan yang bersangkutan, (iii) kekhususan-kekhususan 

lainnya yang bersifat permanen dan bersifat kodrati, seperti karena factor-faktor perbedaan jenis 

kelamin, factor penyakit dan kondisi cacad fisik permanen, dan lain sebagainya. Hanya atas dasar ketiga 

hal inilah, perlakuan berbeda dapat dilakukan dengan syarat bahwa hal itu diatur sebagaimana mestinya 

dengan atau berdasarkan undang-undang. 

 Setiap warga negara menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dari dan 

terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized), dihormati 
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(respected), dilindungi (protected), difasilitasi (facilitated), dan dipenuhi (fulfilled) oleh negara. 

Sebaliknya setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak-hak negara 

yang wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditunaikan (complied) oleh setiap warga 

negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk 

berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu sering 

dikatakan, “there is no representation without taxation” dan sebaliknya, “there is no taxation without 

participation”. 

 

SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP KEWARGANEGARAAN 

 Secara normatif berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, status kewarganegaraan dapat 

diperoleh melalui dua cara, yaitu (a) melalui kelahiran sebagai keturunan warganegara Indonesia, atau 

(b) melalui pewargenegaraan atau naturalisasi. Namun, secara teroritis, adanya lima praktik yang biasa 

diterapkan di pelbagai negara, yaitu (i) Citizenship by birth, (ii) Citizenship by descent, (iii) Citizenship by 

naturalization, (iv) Citizenship by registration, dan (v) Citizenship by territorial incorporation. 

 Sedangkan kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi melalui tiga kemungkinan cara, yaitu (i) 

Renunciation, (ii) Termination, atau (iii) Deprivation. 

 

Prinsip Iua Soli dan Ius Sanguinis 

Bipatride dan Apatride 

Sistem Campuran  

 

WARGA NEGARA INDONESIA 

1. Pengertian dan Macam-Macam WNI 

Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (LN-RI Tahun 2006 Nomor 63, 

TLN No.4634), Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 4 UU 

Kewarganegaraan ini memberikan pula rincian mengenai pengertian dan macam-macam Warga Negara 

Indonesia yang mencakup: 

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian 

pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI; 

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

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing; 



d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu WNI; 

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada 

anak tersebut; 

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan 

yang sah dan ayahnya WNI; 

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI; 

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh 

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 16 

tahun atau belum kawin; 

i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status 

kewarganegaraan ayah dan ibunya; 

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya 

tidak diketahui; 

k. Anak yang lahir di wilayah negara Reublik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; 

l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang 

karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan 

kepada anak yang bersangkutan; 

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

ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 

Selain ke-13 macam Warga Negara Indonesia tersebut, Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tersebut 

juga menyatakan, “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan 

alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan  Republik Indonesia oleh Presiden setelah 

memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI, kecuali dengan pemberian kewargenagaraan 

tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) 

dan (2) juga menyatakan, “Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat 

tinggal di wilayah negara RI dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI dengan sendirinya 

berkewarganegaraan RI”. “Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara 

sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh 

kewarganegaraan Republik Indonesia”. 

Dari rincian macam-macam WNI tersebut, dapat diketahui bahwa banyak sekali variasi untuk 

seseorang menjadi warga negara Indonesia. Meski seseorang berdarah Indonesia, untuk menjadi warga 

negara Indonesia, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana di atas. Sebaliknya, dari rincian di atas 

dapat pula diketahui bahwa seorang penyandang status sebagai warga negara Indonesia dimungkinkan 

memiliki status kewarganegaraan ganda dengan negara lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 21 ayat 

(3). Hal itu ditegaskan dalam Pasal  6 jis Pasal 5 dan Pasal 4 huruf c, d, h, dan i , dan Pasal 21 ayat (3) 

yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kewarganegaraan ganda, maka setelah yang bersangkutan 

berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak yang bersangkutan harus menyatakan memilih salah satu 

kewarganegaraannya. Dengan demikian, pada prinsip pokoknya, Indonesia tetap menganut asas 



kewarganegaraan tunggal, kecuali karena alasan tertentu dapat memungkinkan status kewarganegaraan 

ganda bagi anak-anak tertentu untuk sementara waktu sampai yang bersangkutan menentukan 

pilihannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 

Anak-anak yang mungkin mendapat pengecualian untuk memiliki status kewarganegaraan 

ganda untuk sementara waktu itu adalah: 

(1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing; 

(2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu WNI; 

(3) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh 

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 16 

tahun atau belum kawin; 

(4) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status 

kewarganegaraan ayah dan ibunya;  

(5) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui 

secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI; 

(6) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing 

berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. 

Jika karena sesuatu dan lain hal keenam macam anak tersebut di atas memperoleh status 

kewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus 

menyatakan memilih kewargenagaraannya salah satu saja, tetap sebagai Warga Negara Indonesia atau 

melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia. 

 

2. Syarat dan Tatacara Perolehan 

Status kewarganegaraan Indonesia, selain dapat diperoleh secara otomatis melalui kelahiran, 

juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Sekarang, tatacara untuk memperoleh 

status Wanga Negara Indonesia melalui naturalisasi atau pewargenagaraan itu dapat ditempuh dengan 

lebh cepat dan dengan syarat-syarat yang lebih jelas daripada sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 

2006. Permohonan dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat, yaitu: 

a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin; 

b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wlayah negara RI paling singkat 5 

tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut; 

c. Sehat jasmani dan rohani; 

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

1 tahun atau lebih; 

f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan 

ganda; 

g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 



h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. 

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon kepada Presiden melalui 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri sudah harus meneruskan permohonan itu disertai 

pertimbangan sebagaimana mestinya kepada Presiden paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan 

tersebut diterima. Demikian pula pengabulan atau pun penolakan terhadap permohonan itu oleh 

Presiden sudah harus diberitahukan kepada pemohon paling lambat 3 bulan sejak permohonan itu 

diterima oleh Menteri. Jika permohonan dikabulkan, maka Keputusan Presiden tentang pengabulan itu 

paling lambat 14 hari sudah harus diberitahukan kepada pemohon. Dengan demikian, jika permohonan 

dikabulkan, maka palinng lambat Keputusan Presiden mengenai hal itu sudah diterima oleh pemohon 

paling lambat 3 bulan  15 hari sejak permohonan diterimakan kepada Menteri. Tetapi, jika permohonan 

ditolak, maka penolakan itu sudah harus diberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 30 

hari sejak permohonan diterima oleh Menteri. 

Setelah permohonan dinyatakan dikabulkan, maka paling lambat 3 bulan sesudah itu sudah 

harus diadakan pemanggilan pengucapan sumpah atau janji setia sebagai Warga Negara Indonesia di 

hadap pejabat. Keputusan pengabulan status kewarganegaraan itu baru berlaku efektif terhitung sejak 

tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia sebagai Warga Negara Indonesia. 

 

3. Hilangnya Kewarganegaraan 

Warga negara Indonesia juga dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila ternyata 

bahwa yang bersangkutan: 

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan 

mendapat kesempatan untuk itu; 

c. Dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang 

bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan 

dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; 

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden7; 

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh 

Warga Negara Inndonesia; 

f. Secara sukarela engangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian 

dari negara asing tersebut; 

g. Tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu 

negara asing; 

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat 

diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau 

                                                           
7
 Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara asing yang mengharuskan 

mereka mengkuti program wajib militer. 



i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka 

dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk 

tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang 

bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik 

Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan 

Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, 

sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 

Hilangnya status kewargenagaraan bagi seseorang tentu tidak berakibat otomatis terhadap 

orang-orang lain yang terkait dengan yang bersangkutan. Kehilangan kewarganegaraan bagi seorang 

ayah tidak dengan sendirinya berlaku bagi anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya 

sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kehilangan kewarganegaraan bagi 

seorang ibu juga tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan 

hukum dengan ayahnya sampai dengan anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kehilangan 

kewarganegaraan karena memperoleh kewarganegaraan dari negara lain bagi seorang ibu yang putus 

perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut 

berusia 18 tahun atau sudah kawin. 

Selain itu, juga ditentukan bahwa perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan 

kewarganegaraan jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti 

kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Demikian pula laki-laki WNI yang kawin 

dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan jika menurut hukum negara asal isterinya, 

kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika 

mereka tetap ingin mempunyai status sebagai Warga Negara Indonesia, maka mereka harus 

menyatakan keinginannya dengan mengajukan surat resmi kepada pejabat atau perwakilan Republik 

Indonesia terdekat setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya, dengan syarat hal tersebut tidak akan 

mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Selain hal itu, dalam undang-undang ditegaskan pula bahwa 

kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau isteri yang terikat perkawinan yang sah tidak 

menyebabkan hilangnya status kewarnegaraan dari isteri atau suami. 

Orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tentu dapat saja memperoleh 

kewarganegaraannya lagi melalui proses pewarganegaraan kembali. Warga Negara Indonesia yang 

kehilangan kewarganegaraan dapat mengajukan permohonan tertulis tanpa melalui prosedur yang 

biasa. Bagi pemohon yang tinggal di luar negeri, permohonan dapat diajukan kepada perwakilan RI 

setempat. Bagi pemohon perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraan akibat putus 

perkawinan juga dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan kebali status 

kewarganegaraan Republik Indonesia. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk 

mendapatkan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan paling lambat sudah harus 

diberikan kepada pemohon sebagaimana mestinya. Dengan demikian proses pewarganegaraan maupun 

memperoleh kembali kewarganegaraan, dapat ditempuh dengan cara yang mudah dan dalam waktu 

yang dapat dikatakan cukup efisien guna memenuhi tuntutan hak atas kewarganegaraan. 

 



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 

Status sebagai Warga Negara Indonesia dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945. Namun, 

patut disadari bersama bahwa konstitusi negara tidak hanya memberikan jaminan hak-hak kepada 

setiap warga negara, akan tetapi juga menentukan adanya kewajiban-kewajiban konstitusional yang 

harus dipenuhi. Hak-hak warga negara wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan dipenuhi 

(fulfilled) oleh negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban warga negara adalah hak-hak negara yang wajib 

juga diakui (recognized), dihormati (respected), dan dipenuhi (fulfilled) oleh setiap warga negara. 

Dengan demikian, baik warga negara maupun negara mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri 

dalam hubungan konstitusional di antara keduanya. 

Hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar itu biasa dinamakan sebagai 

hak-hak konstitusional warga negara (constitutional citizens’ rights) yang harus kita bedakan dari 

pengertian hak asasi manusia (human rights). Namun oleh karena, jaminan-jaminan konstitusional hak 

asasi manusia dewasa ini dipandang sebagai ciri utama setiap konstitusi modern, maka perumusan 

pasal-pasal hak asasi manusia dalam undang-undang dasar di lingkungan negara-negara demokrasi 

konstitusional atau negara-negara hukum yang demokratis selalu memuat ketentuan dasar mengenai 

hak-hak asasi manusia. Bahkan dengan Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, konstitusi negara 

kita tergolong paling lengkap memuat hampir semua instrument Internasional mengenai hak asasi 

manusia. Semua ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional atas hak-hak asasi manusia dengan 

sendirinya berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dimana pun mereka berada. Dalam hal jaminan 

hak asasi manusia itu dituangkan dalam undang-undang dasar, maka hak-hak asasi yang demikian juga 

sekaligus dapat disebut sebagai ‘constitutional citizen’s rights’. Di samping itu, tentu ada pula hak-hak 

konstitusional warga negara yang tidak termasuk kategori hak asasi manusia, akan tetapi oleh karena hal 

itu dimuat dalam konstitusi maka dengan sendirinya juga termasuk ke dalam pengertian hak-hak 

konstitusional warga negara.  

Selain itu, dari segi pengaturannya, hak asasi manusia biasanya diatur dalam undang-undang 

dasar, meskipun di Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tetap masih berlaku 

meskipun semua materi-materi pokoknya sudah diadopsikan menjadi materi UUD 1945 pada Perubahan 

Kedua tahun 2000. Idealnya, pengaturan tentang hak asasi manusia tidak memerlukan undang-undang, 

kecuali untuk hal-hal yang bersifat teknis pemenuhan dan penegakannya. Namun, hak konstitusional 

warga negara dapat dijabarkan lebih lanjut pengaturannya dalam undang-undang dan peraturan 

pelaksanaan lainnya. Bahkan di samping hak-hak yang sudah ditentukan dalam UUD masih dapat 

ditambah dengan hak-hak lainnya yang secara keseluruhan disebut sebagai hak warga negara, atau 

bahkan disebut sebagai hak konstitusional warga negara, sepanjang pengaturan-pengaturan dalam 

peraturan yang lebih rendah itu tidak ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Dengan 

demikian, pengertian hak konstitusional warga negara dapat meliputi hak-hak yang lebih luas dari pada 

hanya hak asasi manusia. Bahkan sumber hukum pengaturannya pun lebih luas dalam arti tidak hanya 

terbatas pada ketentuan undang-undang dasar, meskipun secara ilmiah tetap dapat disebut sebagai hak 

konstitusional warga negara, yaitu hak-hak warga negara yang bersifat konstitusional. Istilah hak 

konstitusional disini tentu harus dibedakan dari istilah hak-hak yang diberikan oleh konstitusi dalam arti 

sempit. Hal ini sejalan dengan teori yang berkembang di dunia ilmiah bahwa yang dianggap sebagai 



sumber hukum tata negara (the sources of constitutional law) tidak terbatas hanya kepada teks undang-

undang dasar, melainkan juga peraturan perundang-undangan yang bersifat konstitusional, konvensi, 

jurisprudensi, doktrin ilmiah, traktat, dan sebagainya. 

Namun demikian, jaminan konstitusional hak asasi manusia itu sendiri berlaku tidak hanya untuk 

warga negara, melainkan juga untuk siapa saja yang ada dalam wilayah Republik Indonesia.  Baik warga 

negara Indonesia maupun penduduk yang berkewarganegaraan asing ataupun orang asing yang sedang 

berada di Indonesia untuk pelbagai alasan, semuanya mempunyai hak asasi yang sama sebagai manusia 

yang dijamin oleh UUD 1945. Bahkan, oleh karena isu-isu hak asasi manusia dewasa ini sudah 

berkembang luas menjadi persoalan kemanusiaan dunia, dimana semua konstitusi negara demokrasi 

dapat dipastikan berbagi sistem nilai yang sama untuk kepentingan perlindungan hak asasi manusia, 

perlindungan konstitusional hak asasi manusia di setiap negara terkait pula dengan kepentingan 

pembelaan dan perlindungan hak asasi manusia untuk siapa saja dan dimana saja. Karena itu, tidak 

dapat tidak, pengertian hak asasi manusia itu tentu harus dipahami lebih tinggi nilai dan derajat serta 

keluasan maknanya dibandingkan hak-hak konstitusional warga negara yang hanya berlaku untuk warga 

negara Indonesia saja. 

 Dalam perspektif hak asasi manusia itu, tidak ada seorang manusiapun yang boleh diperlakukan 

berbeda dari orang lain secara diskriminatif, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 28H ayat 

(2) UUD 1945. Dalam Pasal 28H ayat (2) ini ditentukan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan”. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga memberikan perlakuan khusus 

bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu, yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan social 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya bersifat diskriminatif, tetapi karena 

sifatnya yang positif, maka biasa disebut sebagai ‘affirmative policy’ yang diperbolehkan dan bahkan 

diakui juga sebagai hak asasi manusia untuk maksud memungkinkan kelompok-kelompok orang yang 

tertinggal dari perkembangan masyarakat mengejar ketinggalannya itu dengan memanfaatkan 

perlakuan khusus dimaksud. Ketentuan perlakuan khusus yang bersifat positif inilah yang 

memungkinkan pengaturan-pengaturan undang-undang yang memberikan keistimewaan, misalnya, bagi 

golongan perempuan yang tertinggal, masyarakat miskin pedesaan maupun pekotaan yang perlu 

bantuan untuk mencapai kemajuan ke taraf perkembangan umum, dan sebagainya. 

 Perumusan pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945 biasanya menggunakan perkataan 

“setiap orang”, sedangkan perumusan pasal hak konstitusional warga negara menggunakan perkataan 

“setiap warga negara”. Ketentuan hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J 

serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, semuanya menggunakan perkataan “setiap orang” sebagai subjeknya. 

Sedangkan ketentuan mengenai hak “setiap atau tiap-tiap warga negara” dimuat dalam Pasal 27 ayat 

(1), (2), (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1). Misalnya, Pasal 27 

ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinatahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 

28D ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan”. Pasal 31 ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal 



30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara”.  Pasal 27 ayat (3) juga menentukan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara”. 

 Dengan perkataan lain, di samping mempunyai hak-hak, setiap warga negara juga mempunyai 

kewajiban-kewajiban terhadap negara. Artinya, negara mempunyai hak yang juga harus diakui, 

dihormati, dan dipenuhi oleh setiap warga negara, seperti wajib bela negara dan wajib untuk ikut serta 

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian pula dalam Pasal 23A yang menentukan, 

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang”. Maksudnya konstitusi memberi hak dan kewenangan kepada setiap warga negara untuk 

memaksa membebani mereka dengan kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya, asalkan diatur 

dengan undang-undang. Semua ketentuan mengenai hak warga negara berarti merupakan kewajiban 

negara atau pemerintah untuk mengakui, menghormati, dan memenuhinya, dan sebaliknya semua hak 

negara berarti merupakan kewajiban warga negara untuk mengakui, menghoirmati, dan memenuhinya. 

 

MASALAH DWI-KEWARGANEGARAAN DAN TANPA KEWARGANEGARAAN 

1. Hak Atas Kewarganegaraan 

 Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diberikan status sebagai warga negara. Hak ini 

diakui dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas status 

kewarganegaraan” Pasal 28E ayat (1) menyatakan pula, “Setiap orang bebas ..… memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta 

berhak kembali”. Bahkan Pasal 28G ayat (2) menyatakan, “Setiap orang ….. berhak memperoleh suaka 

politik dari negara lain”. Dengan demikian, di zaman sekarang ini tidak boleh lagi ada orang yang tidak 

memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara. 

 Namun di samping itu, sebagai akibat perbedaan sistem kewarganegaraan antara negara, sangat 

mungkin terjadi adalah kewarganegaraan ganda. Jika keharusan dimilikinya status kewarganegaraan 

secara umum sudah diakui sebagai hak asasi manusia, maka status kewarganegaraan ganda masih 

belum diterima secara umum oleh negara-negara di dunia. Meski sudah banyak negara yang 

memberikan peluang bagi warganya untuk memiliki kewarganegaraan ganda, masih jauh lebih banyak 

negara yang secara keras melarang hal itu. Indonesia sampai sekarang masih menganut prinsip 

kewarganegaraan tunggal ini. 

 Namun, sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2006, sikap mutlak anti kewarganegaraan ganda ini 

mulai agak melunak dengan diizinkannya anak-anak tertentu mempunyai kewarganegaraan ganda. 

Setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka kepadanya diwajibkan untuk memilih 

tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia dan 

menjadi Warga Negara asing. Seperti sudah dikemukakan di atas, anak-anak yang mungkin mendapat 

pengecualian untuk memiliki status kewarganegaraan ganda untuk sementara waktu itu adalah: (i) Anak 

yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing; (ii) Anak yang 



lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu WNI; (iii) Anak yang lahir di 

luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI 

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 16 tahun atau belum 

kawin; (iv) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status 

kewarganegaraan ayah dan ibunya; (v) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 

18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui 

sebagai WNI; dan (vi) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh 

Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. 

 

2. Era globalisasi dan Plus-Minus Kewarganegaraan Ganda 

Sehubungan dengan kewarganegaraan ganda itu, yang menjadi masalah dewasa ini adalah 

apakah sesungguhnya yang menjadi kerugian paling serius akibat kewarganegaraan ganda itu? Sekarang 

sudah banyak negara yang mempraktikkan dwi-kewarganegaraan. Meski UU No. 12 Tahun 2006 dapat 

dikatakan mulai mengakomodasikan kemungkinan kewarganegaraan ganda itu untuk anak-anak sampai 

berumur 18 tahun atau sudah kawin, tetapi sikap umum pembentuk undang-undang masih sangat 

apriori dengan orang asing. Hal ini terlihat, misalnya, dalam ketentuan mengenai alasan-alasan untuk 

hilangnya status warga negara Indonesia apabila ternyata bahwa seseorang warga negara Indonesia (i) 

secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara 

Inndonesia; atau (ii) tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan 

untuk suatu negara asing8. 

 Di banyak negara maju dewasa ini, kebiasaan mempekerjakan warga negara asing di kantor-

kantor pemerintahan sudah merupakan sesuatu lazim. Menurut ketentuan Pasal 23 huruf e, jika 

pekerjaan itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang dilakukan oleh orang asing, 

maka warga negara Indonesia yang bekerja untuk pemerintah asing tersebut dapat kehilangan statusnya 

sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan bagi warga negara Indonesia yang 

bekerja di luar negeri. Padahal, negara-negara seperti India, Pakistan, dan juga Filipina sudah biasa 

menjadikan orang-orang asli negaranya yang bekerja di negara-negara lain dimanfaatkan menjadi 

penasihat ahli di kantor-kantor pemerintahannya untuk kepentingan nasional masing-masing. Misalnya, 

banyak sekali pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan asing yang bekerja di AS, Kanada, Australia 

yang apabila masa liburan 3 panjang kembali ke negara asalnya untuk bekerja di kantor-kantor 

pemerintah, seperti Filipina, Pakistan, dan sebagainya. Bahkan, status kewarganegaraan mereka 

dibiarkan ganda sehingga negara asal mereka tetap dapat menikmati keuntungan dari status warganya 

bekerja di lingkungan pemerintahan negara-negara maju. Setidaknya pemerintah negara-negara seperti 

Pakistan yang mempekerjakan pegawai-pegawai pemerintah negara maju yang berasal dari negeri-

negeri mereka itu dapat memperoleh pemasukan pajak dari mereka, akses informasi dan jaringan ke 

                                                           
8
 Pasal 23 huruf e dan huruf g UU No. 12 Tahun 2006. 



sumberdaya yang tersedia di negara-negara maju yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional 

masing-masing. 

 Demikian pula mengenai alasan kehilangan status warga negara Indonesia yang ditentukan 

dalam Pasal 23 huruf g UU No. 12 Tahun 2006, yaitu karena alasan “… turut dalam pemilihan sesuatu 

yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing”. DI Amerika Serikat, ketika musim pemilihan 

umum, terutama pemilihan presiden tiba, banyak sekali mahasiswa Indonesia yang melibatkan diri 

dalam kepanitiaan pemilihan presiden dari dulu sampai sekarang. Apakah hal demikian akan 

dimasukkan ke dalam kategori yang memenuhi unsure ketentuan Pasal 23 huruf g tersebut. Apakah 

ruginya bagi kita bangsa Indonesia jika ada warganya turut aktif dalam kegiatan pemilihan presiden di 

negara lain? 

 Sikap yang melandasi perumusan undang-undang kita mengenai tersebut, menurut saya, hanya 

didasarkan atas kesempitan cara berpikir yang tidak lagi sesuai dengan realitas perkembangan era 

globalisasi dewasa ini. Di zaman globalisasi sekarang ini, perlu dipertimbangkan mengenai perlunya 

memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk memiliki juga status kewarganegaraan 

Republik Indonesia secara ganda. Demikian pula warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, 

tidak lah ada ruginya untuk memberi kesempatan pula kepada mereka untuk memperoleh status 

kewarganegaraan ganda dimana tempatnya bekerja. Indonesia akan mendapat keuntungan berlipat dari 

status kewarganegaraan ganda itu. Indonesia dapat memperoleh pajak penghasilan yang lebih besar 

dari warganya di luar negeri. Kualitas pekerjaan yang dapat diperoleh oleh WNI di luar negeri dapat 

ditingkatkan dari waktu ke waktu tidak hanya terbatas pada kelas pekerja kasar dan pembantu rumah 

tangga, melainkan juga di kelas menengah atas. Para pekerja kelas menengah atas itu dapat pula 

digunakan sebagai sumber informasi, relasi dan jaringan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan nasional. 

 Yang menyebabkan kita memandang status kewarganegaraan ganda tersebut hanya dari segi 

negatifnya sebenarnya karena sentimen pengalaman sejarah kita dengan warga keturunan Tionghoa di 

Indonesia, baik di masa awal kemerdekaan maupun di masa berkuasanya PKI di masa Orde Lama. 

Kebijakan dwi-kewarganegaraan dinilai sangat merugikan Indonesia jika dipraktikkan, karena dapat 

dimanfaatkan oleh warga keturunan untuk memiliki loyalitas ganda dengan negara asalnya. Namun, di 

masa sekarang, apalagi dengan banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang bekerja dan atau belejar 

di luar negeri, pertimbangan untung rugi demikian mestinya harus dievaluasi kembali. Zaman sudah 

berubah. Sekarang kebutuhan akan peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa terus meningkat, 

sementara warga negara asing yang tinggal menetap, bekerja untuk sementara waktu, atau pun yang 

menjadi turis di Indonesia juga semakin banyak jumlahnya. Sebaiknya, perlu diadakan riset yang 

komprehensif untuk menilai kembali plus-minus kebijakan dwi-kewarganegaan itu untuk Indonesia di 

masa depan. 


