PERMOHONAN, PERNYATAAN DAN
PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN
KARENA PEWARGANE GARAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 12
TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN
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Permohonan kewarganegaraan karena
pewarganegaraan berdosarkan Undang-Undang
No I2 Thhun 2006 tentang Kewargctnegaraan ictlall
sebagaimana diatur dalam Pasal B satnpai dengan
Pasal 18.
Tata cara nxemperoleh kewargctnegat.aan
lerdosarkan (Jndang-Llndang No l2 Thhun 2006
,ebagaimana diatur dalam Pasal l9 dan pascrl 20.
:ebagai beriktn:
-'. Orang asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia di hadapan pejobat
apabila strdah bertempat tinggal di Inclonesict
paling singkat I0 tahun.
- Pemberian keu,arganegaraan, orang asing
.t,ang telah berjasa kepada negaro Repubtik
Indonesia oleh Presiden setelah memperolelt
pertimbangan Dey,an Perwakilctn Ralqtat,

kecttali dengan petnberian tersebut
rrt e ng

on

gan d a.

lbstract
For citizenship./br naturalizati o n pursuant to
:-t lVo. l2 of 2006 on Citizenship is as set out in
:.,.ricle 8 to Article I8.
The procedurefor obtain ing citizens hip uncler
".t Law No. 12 of 2006 as stipulated in Article l9
-.:tl Article 20, asfollows ;

are legatty married to
Indonesian citizens in the preserLce of
fficials
v'hen they are residing in Indonesia at least l0
Foreigners who
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Granting citizenship, foreigners who have
rendered to the Republic of Indonesia by the
President after obtaining consideration of the
Ilouse of Representatives, except .for the
trovision of the resulting dual citizenship.

r,, LatarBelakang.
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Pendudrik Indonesia. Dalarn perkembangannya,
Undang-Undang tentang kervargunegaraalt
lndonesr a rnengal am i pentbal-ran -pem ba han
1,an -e
secara berturut-turut sebagai berikut
a) Undang-Undang No. 6 tahun lr)ql renrang
Perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahLrn
1946 tentang Warganegara clan pcnclLrdul<

Pengaturan masalah kewarganegaraan
kali diatur dalam Undang-

ronesia pertama

. dangNo. 3 tahun lg46tentangWarganegara dan

b) Undang-Undang No. 8 tahun lg4l renrarls
Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan
Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan
Negara Indonesia.

c) Undang-Undang No. 11 tahun 1948 tenrang
Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan
Pernyataan Berhubung dengan Keu,argaan
Negara Indonesia.
d) Undang-Undang No. 62 rahun 1958 tcntang
Keu,arganegaraan Republik Indones il.

e) Undang-Undang

No. 3 tahun l9l6

Indonesia.
f-) Undan_e-Undan_e No. l2 tahr_tn 2006 tentang
Keri'arsanegaraan Republik Indonesia.

Dengan demikian unhrk saat ini perihal
huklun keu-arganegaraan Indonesia terclapat clan
diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006
tentang Keu'arsanegaraan Repr"rblik Indonesia.
AdapLrn perittllran perundangan yang telalr
dikeluarkan penicrintah Tndonesia sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang No. l2 tahun
2006 tentang Keu ar_eanegaraan tersebut adalah :
a) Peraturan Pen.rerintah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2001 tentan_e Tata Cara
N4emperoleh. Kehilangan, pembatalan, dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia.
b) Peratr.rran N{enteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia No. M.01-HL. 03.01 rahun 2006

tentang Tata Cara Untuk Memperoleh

Kervarganegaraan Republik Indonesia berclasar
Pasal 42 Undang-Undang No. 12 rahun 2006
tentang Keu.,arganegaraan Republi k Indones i a.
c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Repubiik
Indonesia No. M.02-HL. 05.06 tahun 2006
tentang Tata Cara Menyampaikan pernyataan
Untuk Menj adi Warga Negara Indonesia.z

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 berlaku

sejak diundangkan tanggal I Agustus 2006.
Undang-Undang ini menggantikan Undang-

':nulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu
:.rkLrm Sumpah Pcrnuda.

tenran-s

Perubahan atas Pasal 1 8 Undang-LJndang No. 62
tahun 1958 tentang Kewarganegaraan l{epublik

g,.,

Menujtr )ltridis, Alfabeta, Banduns. 2009. hlm
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Undang Kewarganegaraan lama yaitu Undang-

seorang ayah Warga Negara [nclor-resia seb':,anaknya dan pengakuan itu dilal<r-rl<an sebel.
anak tersebut berttsia l8 (dclapart belas) t.i:'
atau be lum kawin;

Undang No. 62 tahun 1958 tentang
Kewargane garaan Republik Indonesia. Dasar
pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang ini
adalah bahwa Undang-Undang No. 62 tahun 1958
tentang Kewarganegataan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18
Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang
Kewargane gar aan Republik Indonesia sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan
Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan
diganti dengan yang baru.
Secara umum dalam Undang-Undang No. 12
tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia dinyatakan bahwa yang menjadi Warga
Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga
negara (Pasal 2).Yang dimaksud dengan "orangorang bangsa Indonesia asli" adalah orang
Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia
sejak kelahirannya dan tidak pemah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
Berikut ini beberapa ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang No. L2tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, tentang
siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia
adalah:
a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan danlata,t berdasarkan
perj anj ian Pemerintah Republik Indonesia;
b) Aaak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu
warganegara asing;
d) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga
Negara Indonesia;
e) Anakyang lahir diluar perkawinan yang sah dari
seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi
ayahrrya tidak mempunyai kewarganegaraan

atau hukum negara asal ayahnya tidak

memberikan kewarganegaraafi kepada anak

f)

tersebut;
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga

ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia
dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga
Negaralndonesia;
g) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari
seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh
48
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I) Anak yang lahir dirvilayah

negara RepLrb
pada
waktu lahir tidalt .i.'
Indonesia yang

j)

statlls keu,arganegaraan ayah

dar-r

.,

ibunya;

Anak yang baru lahir diternukan diri ila.'

negara Repr"rblik Indonesia selartta ayah r'.,
ibunya tidak cliketahui ;
k) Anak yang lahir diwilayah negara Reprtb,

,

Indonesia apabila ayah dan ibunya t it1
mempunyai kewarganegaraan atatl tid-.'
diketahui keberadaannya;

l) Anak yang dilahirkan diluar u'ilaviilt

nesil

Republik Indonesia dari seorang ayah ctan i:
Warga Negara Indonesia yang karena ketentr-r:,

dari negara tempat anak tersebut dilahirk:,
memberikan kewarganegaraan kepada dr.;:
yang bersangkutan;

m)Anak dari seorang ayah atau ibu yang te1:,
dikabulkan permohonan kervarganegaraann\ -:
kemudian ayah atau ibunya meninggal dun.-,

sebelum mengucaP[<an sumPah

atrr

menyatakan j anji setia;

n) Anak \\/arga Negara Indonesia yang lalrir clilLr-perkawinan yang sah, belLrrn berttsia 18 (delapr.
'
belas) tahun atau belum kau'in diakni scclt'ii \..
oleh ayahnya yang beker.r'arganegaraatl rsit tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesr-,
dan,

o) Anak \\iarga Negara Indonesia yang belLi;:
berLrsia 5 (lima) tahttn diangkat secara si-t

sebaqar anak

oleh \\/arga negara asitl-

berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakL'
sebagai Warga Negara Indonesia.J

Warga Negara Indonesia yang merupakar
orang-orang bangsa lain adalah mereka yans
memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalti
pewarganegaraan berdasarkan Undang-Undarli

No. 12 tahun 2006 tentang

Kewarganegaraar.

Republik Indonesia, yang drmaksuc

pewargane garaafl adalah tata cara bagi orang asin'-

nntuk memperoleh Kewarganegaraan Republil:
Indonesia melalui permohonan (Pasal /). Denga:.
demikian permohonan merupakan salah satLl cat'r
memperoleh kewarganegaraan Indones i a.
Pewarganegaraan secara luas dapat diartikar,
sebagai cara atau upaya orang dalam memperolel-

status sebagai warga negara suatu
J.

nt: gara

aradigma B aru P e nd i di k ctn Ke tra t go tl c gd t'{1 t t
Panduon Kttliah Di Pergurnan Tinggi (edi.si ketigo)' Btu:l
Aksirra. Jakarta, 20 I 3. hlm 44.
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P-ewarganegaraan dikenal dengan istilah
Naturalisasi.4 Setiap negara memiliki ketentnan

kewarganegaraan orang tua yang meiahirkan. Dan

(3) Asas "pewarganegaraan"

atau
"naturalisasi". Asas atau clasar penentuan ini
dapat dilakukan manakala ,"r.,,.o,rg yang
bcrkc.rvarganegaraan asing r.,.ngilr-it nn
perntohonan untuk rncnjacli warga ncgara dari
suatu negara teftentu. prosesnya, yakni syarat_

tentang cara-cara bagairnana orang dapat menjadi
warga negara di negara tersebut. Negara Indonesia

juga memiliki ketentuan

n-reneenai cara

memperoleh kewarganegaraan Indonesia

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12
Tahnn 2006 tentang Kewarganeaaraan Republik

syarat dan prosedur yang harus dilakukan intara

Indonesia.

satu negara dengan negara lain ticlak sama.6

Sedangkan pewarganegaraan secara sempit

Selain hal diatas, mengenai warga negara ini
juga
kita
mengenal istitah "empat status'iwarga
negara, yakni: (l). status pctsitiJ-.. \varga negara
yang memperoleh fasilitas dan jamin.n .,nrr-,L
n-rendapatkan kemakmuran dari negara; (2). stattts
negatif: negara ttdak al<an mencarrrpllri hak asasi
rakyatnya bila tidak perlr.r; (3). srants akti/-;\varga
negara ikut dalam pemerintahan negara; dan ll)
status pas{' .' tr_rnduk pada ketentuan-kctentuan

merupakan salah satu cara memperolih

kewarganegaraan Indonesia. Menurut iJndang_

Undang No. l2 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan, yang clim aksud

pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing

yntuk memperoleh Kewarganegaraan Republil
Indonesia melalui permohonan.

Tata cara memperoleh kewarganegaraan
l2 Tahun

Indonesia, menurut Undang-Undang No.
2006, antara lain :5

negara.T

Setelah seseorang memperolelr

a) Melalui permohonan,
b) Melaluipemyataan,
c) Melalui pemberian kewarganegaraan,

kewarganegaraan suatu negara oron,ritis oralls
tersebut menjadi warga negara. Ketil<a mcnjacli
warga negara ia rner-upakan anggota negara vang
mempunyai kedudukan khusus te rhadap
negaranya. ia mempunyai hubungan hak cLan

d)Melalui pernyataan untuk memilih
kewarganegaraan.

Ada tiga unsur dasar atau asas

yang
menentukan warga negara atau kewargancgaraan
seseorang: (1) Asas "keturunan atau pertalian
darah" atau ius sanguinis (law o./' the l:loorl).
Disini dalam menentukan kerr arganegaraitn
s esorang di dasarkan atas keu,ar-qa n
e-qa ra a n o rang
ruanya, sekalipun anak itu sendiri dilahirkan diluai
negaranya. Asas ius sangninis ini antara lain
dianut oleh Cina, sehingga jika seorang ayah
berkewarganegaraan Cina, maka anaknya

berkewarganegaraan Cina pula tanpa
memperhatikan tempat atau negara dimana anak
rru dilahirkan. Asas ini juga pernah dianut oleh
\egara Republik Indonesia (dengan LrLr llo. 62
Tohun 1958). (2) Asas "kedaerahan" atau
"teritorial" atau "ius soli,, (law of the soil7. Asas
ni kebalikan dari asas yang pertama. yakni

kewajiban yang bersifat timbal balik terhaciap
negaranya. Oleh karena itu clisini akan
digambarkan tentang keduanya itr:.

Di Indonesia hak warga negara terhaciap
negaranya telalt diatur dalam UUD lg45 ctan

berbagar peraturan lzrinnya yang

dan perlakuan yang adil dan layak

nenentukan kewarganegaraan seseorang

: -,ieh

:idasarkan pada tempat dimana ia dilahirkan_.
reskipun orang tuanya berasal dari negara lain.
rsas ius soli ini diantara lain dijalankan oleh
regara Amerika Serikat, sehingga setiap anak
..ang dilahirkan di wilayah Amerika Serikat,
:omatis diakui sebagai warga negara Amerika
>erikat, tanpa memperdulikan asal
\\iinarno, Kewarganegaraan Indonesia Dari
\fenujuYuridis, Op.Cit, hlm. i30.

so,siol.ogi.s

clalan.r

hubungan kerja;

e) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan;

f)

Hak atas status kewarganegaraan,

Sedangkan masalah kewajiban bagi setiap
warga negara misalnya adalah
0.

Ibid, hhn.45.

nrerupal<an

derivasi dari hak-hak umum yang digarisl<an clalanr
WD 1945. Diantara hak-hak r.r,arga negar.r irrr
adalah Hak Asasi Manusia yang rllmLlsan
lengkapnya dirnuar dalam pasal 28 UUD 1945
hasil amandemen kedua :
a) Hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai
dcngan kepercayaannya:
b) Bebas unruk berserikat dan berkumpui,
c) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil;
d) Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan

:

Nlusthafa Kanral Pasha, Pendiclikan Kevturgonegurctctn,

Citra Karsa l\,landiri, Yogyakarta, 2002. hlm. 2'1,
7 C.S.T. Kansil, Ilntu Negaro, Pr.adn',,s parantita. Jakana,
2004, hlm. 25.
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a) Membayar pajak sebagai kontrak utania antara
negara dengan warga negara;
b) Membelatanah air,
c) Membela pertahanan dan keamanan negara;
d) Menghormati hak asasi orang lain dan
mematuhi pembatasan yang tertuang dalan-r
peraturan.S

Bagaimana seseorang bisa menjadi warga

Negara Indonesia atau memPeroleh

kewarganegaruan Indonesia tentu saja melalui
Permohonan, pernyataan ataupun pemberian
kewargane garaan karena pewarganegaraan yang
memiliki syarat dan ketentuan masing-masing.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam
penyusunan Tulisan, ini penulis sangat tertarik
untukmembahas:

PERMOHONAN, PERNYATAAN DAN
PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN

KARENA PEWARGANEGARAAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.

I2 TAHUN

2OO6 TENTANG

KEWARGANEGARAAN.

B. Pemasalahan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas

yaitu:
1. Bagaimana permohonan kewarganegaraan
karena pewargane garaarL berdasarkan Undang-

Undang No. 12 tahun 2006 tentang
Kewargane garaar.?

2. Bagaimana pernyataan dan pemberian
kewargane garaan karena pewarganegaraarr
berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun2006
tentang Kew

x

gane gar aan ?

C. RuangLingkup.
Dalam penulisan ini penulis hanya akan
membahas permasalahan terkait dengan
Permohonan, Pernyataan dan Pemberian
Kewargan egaraarl Karena Pewarganegaraan
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraal. Hal ini dilakukan agar
pembahasan tidak melebar dan keluar dari
permasalahan yang ada, sehingga akan diperoleh
jawaban yang dikehendaki sesuai dengan tujuan
dilakukanpenelitian.

D. Pembahasan.
1. Permohonan Kewarganegaraan Karena
s.

Asep Sahid Gatara dan H. Subhan Sofhian, Pendidikan
Keiarganegara.an (civic education), Fokus Media,
Bandung,201

50
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Pewarganegaraan Berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan.

Salah satu cara memperoleh

kewarganegaraan Indonesia menurut UndangUndang No. 12 Tahun 2005 antara lain melalui
permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh kewarganegaraan Republik Indones ia
melalui prosedur pewargane gataafi sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang No. 12
Tahun 2006 asalkan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 UndangUndangNo. 12 Tahun 2006,Yaitu :
a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan telah
bertempat tinggal di wilayah negata Republik
Indonesia paling singkat lima tahun berturutturut atau paling singkat 10 tahun tidak bertumtturut,
c. S ehat j asmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui
dasar negara Pancasila dan Undang-lJndaus
Dasar Republik Indonesia Tahun I 945;
e. Tidak pemah drjatuhi pidana karena nrelal<ukan
tindak pidana yang dianctrm dengan pidana
penjara satu tahun atau lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kcrvargancgaraarr

Republik Indonesia, trdak
be rken'arganegaraan gander

menjaclr

;

g. N{en-rpunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilarr
tetap. dan.

h. N'lembayar uang pewarganegaraall l<e Kas
Ne-qara.

Seteiah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 diatas, adapun tata cara
atau prosedur yang harus ditempuh oleh orang
asing yang ingin menjadi warga negara Republik
Inclonesia melalui permohonan, antara lain diatur
dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undan-qUndangNo.12 Tahun 2006,sebagai berikut :
a) Pasal 10, berbunyi :
(l) Permohonan pewarganegaraan diajul<an di
Indonesia oleh pemohon secara tertulis
dalam bahasa Indonesia di atas kerlas kerja
bermeterai cukup kepada Presiden melalui
Menteri.
(2)Berkas permohonan pewarganegaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(

1

)

disampaikan kePada Pej abat.
11, menyatakan :
Pasal
b)
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengar.r
pertimbangan kepada Presiden dalan-r waktr-t

3 (tiga) bulan terhitung sejak

ng-

paling lambat

ing

tanggal permohonan diterima.

3h

c) Pasal12,berbunyi:
(1) Permohonan pewargane garaafi dikenai
biaya.

r'10-

lir

,i

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i

diatur dengan Peraturan pemerintah.

,lLrk

d) Pasal 13, berbunyi

esia
::lna
T2

liSn

:

(1) Presiden mengabulkan atau menolak
permohonan p ewargane gar aan.
(2) Pengabulan permohonan pewargane garaan

sebagaimana dimaksud

1l u-

pada uyit (1)

ditetapkan dengan Keputusan presiden.
(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan terhitung sejak permohonan
diterima oleh Menteri dan diberitahukan
kepada pemohon paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak Keputusan

: Iah

ilik
.- Ll L-

-

::-'rlt

Presiden ditetapkan.

,kui
l:ns

(4) Penolakan permohonan pewargane garaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (llharus

disertai alasan dan diberitahukan oleh

Menteri kepada yang bersangkutan paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tinggal
permohonan diterima oleh Menteri.

.\rln

e) Pasal 14, menyatakan

_:atl
-'. Ll

r

berlaku efektif terhitung sejak tinggal
pemohon mengucapkan sumpah atau

l.rn

.

:

(1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan
terhadap permohonan pewarganegaraan

l-l\.1>
- -

menyatakan j anj i setia.

(2) Paling lambar 3 (tiga) bulan rerhitung sejak

Keputusan Presiden dikirim kepida
pemohon, Pejabat memanggil pemohon
untuk mengucapkan sumpah atau

_

-no

::

liI

.,: l

Llf

::

(r-

:

di
. riis

::r'ta

..iLti

menyatakan j anj i s etia.

(3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis
oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah
atau menyatakan janji setia pada waktu yang
telah ditentukan terrryata pemohon tidak
hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan
Presiden tersebut batal demi hukum.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat
mengucapkan sumpah atau menyatakanj anji
setia pada waktu yang telah ditentukan
sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon

dapat mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia dihadapan pejabar

l)

lain yang ditunjuk Menteri.
I Pasal15,berbunyi:

(l)
- _'tn

:

-: .r

t'tl

Pengucapan sumpah atau pernyataan janji
setia sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal L4 ayat (1) dilakukan dihadapan

Pejabat.
(2) Pejabat sebagaimana din.raksLrclpacla ayar ( I
)

membuat berita acara pelalisanaar.t
pengucapan surnpah atall pernyataan
lanji

setia.

(3) Paling larnbat i 4 (empat belas) hari terhitr_rng
sejak tanggal pengucapan sun-ipah ataii
pernyataan janji setia, pejabat sebagairnana
dimaksud pada ayat (l) menyampaikan
berita acara pengLlcapan sun"rpali atau
pernyataan j ary i setia kepada Men teri.
g) Pasal 16, berbunyi :
Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana
dimaksr-rd dalam Pasal I 4 ayat( I ) aclalah:
Yang merupakan sumpah, lafal sumpahnva
sebagai berikut :
Demi Allah/demi Tuhan Yong lVtthu E.ttt, .scr.\,u
b er s untp ah m e I ep as kan s e I t nr h ke s e t i cttt rt s. ct.t:
kepada kekuasaan asing, ntenguldri, ltrrttluk, clan
setia kepada |{egara Kescttt,tctn Rept.rb/ik
Indonesia, Pctncasila, clan Llnclartg-Llntlcrng
Dasar lVegara Republik Indonesict Tahun 1945
dan akan membelan.ya dengan sttrtggtrhsungguh serta akan menjalankctn kew,ajibctn
yang dibebankan negara kepada sa1,a ,sebugai.
Wat'ga Negara Indonesia dengan firltrs. cjan
ikhlas.
Yang menyatakan janji setia, lafal janji setian_va
sebrgri berikrrt
Sa_r'a betjunji melepaskun seltrrtth kes.etiuarr
.r.1-1 r/ kepudo kekuctsaan nsittg, tnenguktti,
(uttduk, dan seticr kepada Negoro Ke,;cttt.tttrt
Republik Irtdone.sict, Panca.si/ct, clon LincltrngLlndong Dosar lVegaru Republik [ndone.yia
Talrun 1945 dan akan rnernhelanya dengctrt
r

u

:

sungguh-stutggtth serta akan,n'en.inlo,,ir.,,t
kewajiban yang dibebankan negora kepacla
saya sebagai Warga Negara Indonesia clengart
tulus dan ikhlas.
h) Pasal 17, berbunyi :
Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia, pemohon wajib menyerahkan

dokumen atau surat-surat keimigrasian atas
namanya kepada kantor irnigrasi dalam rvaktu
paling lambat 14 (empat belas) hari ker3a
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atiu
pernyataan janj i ser ia.

I) Pasal lS,berbunyi:
(1) Salinan keputusan Presiden tenrang
pewarganegaraan sebagaimana din-iaksud
dalam Pasal 14 ayat (.1) dan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janjr
setia dari Pejabat sebagaintana dimaksud
dalam Pasal I 5 ayat (2) nreniadi buktr sah
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seseorang yang memPeroleh

kewarganegaruan.
(2) Menteri mengumumkan nama orang yang

telah memperoleh kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Itulah tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh kewargan e gar aafl Repub lik Indones i a
melalui prosedur pewargane garaan, dimana orang
asing memiliki persyaratan yang harus dipenuhi
terlebih dahulu seb elum mengaj ukan permohonan.
Setelah orang asing tersebut telah memenuhi
persyaratan barulah orang asing tersebut bisa
mengajukan permohonan sebagaimana diatur jelas
dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 UndangUndangNo.l2 Tahun 2006 diatas.

B.Pernyataan dan Pemberian
Karena
Kewarganegaraan

Pewarganegaraan Berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan.
Salah satu cara warga negara asing dalam

memperoleh kewargan egaraafiRepublik Indonesia
dapat juga ditempuh melalui pemyataan dan
pemberian, dimana telah diatur dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia melalui penyataan ketentuannya telah
diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 12
Tahun 2006, disebutkan bahwa warga negara
asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara
Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia dengan menyampaikan
pernyataan menjadi warga negara di hadapan
pejabat berwenang. Pernyataan sebagaimana
dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan
sudah bertempat tinggal di wilayah Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berhrrutturut atau paling singkat 10 (tahun) tidak berturut-

turut, dengan catatan bahwa perolehan
kewarganegaraar- tersebut mengakibatkan

berkewarganegaraan g anda.9
Secara khusus isi dari pasal 19 diatas yang

menjelaskan tentang tata cara memperoleh
kewargane Earaarr Republik Indonesia yang
ditempuh oleh orang asing melalui pernyataan,
sebagaiberikut:

Pasal l9 Undang-Undang No. 12 tahttn 20(t'
berbr"rnyi:

(1) Warga negara asing yang kawin Seo?rll

dengan Warga Negara lndonesta dap:,
memperoleh Kewarganegaraan Repltblr,
Indonesia dengan menyampaikan pernyatal
menj adi warga negara dil-radapan Pej abat.

(2) Penyataan sebagaimana dimaksud pada ar.,
(1) dilakukan apabila yang bersangkutan srtdai.
bertempat tinggal di wilayah negara Republi.:

lndonesia paling singkat 5 (lirna) tahtt:
befiurut-turut atau paling singkat l0 (sepultrh
tahun tidak berturut-tuntt, kecuali den-Qlt:perolehan kewarganegaraan tersebtl.

mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
(3) Dalam 1-ra1 yang bersangkutan tidali

mernperoleh Kewarganegaraan Republik

Indonesia yang diakibatkan olel,

kewarganegaraan ganda sebagaitttalll'
dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutarr
dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan
peralLtran

Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukwtt Tata Negara
Indonesia Pasca Amandemen

UtlD 1945,

Prenada Media Group, Jakarta, 20 10, hlm 3 I I
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erundang-undan gan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata car:
menyampaikan pernyataan untuk n"renjadr

Warga Negara Indonesia sebagailll0lli;
dimaksr-rd pada ayat (1) dan ayat (2) diattri
den gan Peraturan

Menteri.

Adapun melalr-ri pernyataan ulttlk menlilil'
keu,arganegaraan, ketentttan ini berlaku bagi arlali
telah kau'in ataLt
1,ang sudah berttmttr I 8 tahun atau
in i
dibawah
anak yang t.nemenuhi kriteria
1. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar
:

perkau'inan yang sah, belum bemsia 18 (delapan
belas) tahun atan belum kawin diakui secara sah
oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asinu
tetap diakui sebagai WargaNegara Indonesia.
2. Anak Warga Negara Indonesia yang belum
berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah
sebagai anak oleh warga negara as ing
berdasarkan penetapan pengadilan tetap diaktri
sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebLlt
memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapl.
setelah berumur 18 tahun atau kawin. ia hartts
memilih kewarganegaraan. Apakah ia al<an
memilih berkewarganegaraan asing ataukah
berkcwarganegaraan Indones ia. 1 a

ini diatur dalan-r Pasal 2l
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Secara khusus hal

Jimll'Asshitldiqie, Pokok-Pokok Htrkum Tata
Itregara Inclonesia Pctsca ReJbrmasi, PT Bhuana Ilrnu
Populer Kelompok Grarnedia, Jakarla, 2007, hlnr' 671-

lo. Prof. Dr.
9.

S.:

614.

Kervarganegaraan Republik Inclonesia, yang

ilr

:.ii1

ilI
ik

:l

.'-tn

Negara Indonesia memperoleh

)

ker,varganegaraan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud
pada

-,111
',.1

t

a)

WNI di

hadapan pejabar apabila ,r-i,l.h
bertempat tinggal di Indonesia paling singkat
10 tahun.
b)Pemberian Kewarganegaraan, orang asin_g
yang telah berjasa kepada negara RepLrblii<
Indonesia atau dengan alasan kepen?in,rar,
negara dapat diberi Kervarganegaraan

menyatakan memilih salah satu

ir

kervarganegaraannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

:l-ta
:::1n

Sedangkan melalui pemberian

::ln
-iia

.

-:d i

.. -t1

rh
.,..1{

:

-

-

-:-tf

:

-i'.1

,:11

srl-l
-.r-lat

kewarganegaraan, yaitu orang asin_e
vang telah
kepada negara Repubiik Ind-onesia dapat
!:.ju:1
diberi kewarganegaraan Indonesia oleh presiden
setelah mendapatkan pertirnbangan dari Der.van
Penvakilan Rakyat sehingga o.urg asin-e tersebut
mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia.
Ketentuan tersebut telah dratur dalant pasal
l0 Undang-Undang No. I2 Tahun 2006. berbunvi
_
9lllg asing yang telah berjasa kepacla n.go.o
Republik
Indonesia atau den uan alasan
.epentingan negara dapat cliberi Keu ireanesaraan

-:emberian kewarganegaraan a.;;-;;;
:lengakibatkan yang bersanskutan
: erkewarganegaraan ganda.

Dalam penjelasan dinyatakan bahu.a vans
:imaksud dengan "orang asing
),ang telai
berjasa kepada negara Republik Indonesia,,
.dalah orang asing yang karena prestasinva r ane
-r.ar biasa dibidang kemanusiaan. if
-,
::ngetahuan dan teknologi, kebuda\.aan.
rgkungan hidup, serta keolahragaan telah
=-emberikan kemajuan clan kehartrilan nan.]a
. lngsa Indonesia. Serta orang
asing yang dinilai
t1
-,..1',

q

Republik indonesia oleh presiden sefelalr
memperoleh pertimbangan DpR RI, kecuali
dengan pemberian tersebut mengakibatkitn

kewarganegaraan ganda.

F. Saran.
Hendalcnya Pemerintah

:

R.epublik Indonesia oleh preside"n,ir.fri,
nemperoleh pertimbangan Deu.an penr.akilan
-Rakyat Republik Indonesia, kecr_rali densan

".eh negara telah dan dipat Hemberikan

,*mbangan yang luar biasa
untuk kepentrn-ean
- :mantapkan kedaulatan negara dan
untuk
-:ningkatkan kemajuan, khuiusnya dibidang
:

rekonomian Indonesia.

lyng
WNI

bisa menyampaikan pernyataan rne
ryacli

kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus

'.rk

l9 dan pasal 20, sebagai berikLrt:
asing yang kawin secara sah ciengan

ketentuan Pasal

ayat (1) dan ayat (2) memp..o1.h

rlli
,-

berikut:
1. Permohonan kewargarlegaraan l<rirena
pewarganegaraan berdasarkan Unc{ang_Unclang
No. l2 tahun 2006 sebagaimana diatr_rr clalanl
Pasal 8 sampai dengan pasal I g.
2. Pernyataan dan pemberian kervarganegaraan
karena pewargane garaan berdasarkan Uiclang_
Undang No. 12 tahun 2006 dengan berpedoma-n

Indonesia.
(2) Anak warga negara asing yang belum berusia
5
(lima) tahun yang diangkat seiara sah menrrrut
p_enetapan pengadilan sebagai anak oleh
Warga

tik

:

maka dapat ditarik suatu keiimpul,u, ,.brg,,i

memperolch
Kewargane garaan R epubl ik tndonesia dengan
sendirinya berkewarganegaraan Repub"lik

...ft
l.1lt

-:h

Berdasarkan uraian dan penjelasan_
penjelasan pada bab-bab sebelunrrrvr -rerLrtr,,r_,a
yang ada sangkut pautnya clengan pernrasalahan.

dari ayah atau ibu yang

-: ,l 1l

r

E. Kcsirnpulan.

berbunyi :
(1) Anak yang belum berusia lg (clelapan
belas)
tahun atau belum kawin, beracla dan bertempai
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia,

.

nr el al<ul<rn sos i a l i s., .

r

scoptimal n-rungkin kepada suby,cl<_sLrbrcli .,:r; _
terikat dengan Undang-Undang No. i 2 TnhL,,, :, , i
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesiu .,*-,
tidak ada kesalahan persepsi, karena ,.,., .
subtansial Undang-Undang No. I 2 tahun I (_)06 ;: ..
lebih maju dibandingkan dengan Undang_L r..-.
_
No.62 rahun I958.
.
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