
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Orang Indonesia Eks ISIS membuat permohonan agar dapat kembali ke 

wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Abu 

Musabab al-Zarqawi yang merupakan pemimpin kelompok militan ISIS. ISIS 

merupakan singkatan kata dari Islamic State Of Iraq and Suriah dengan 

menerapkan dan menjalankan ideologi garis keras dengan prinsip jihad dan 

melakukan tindakan kekerasan kepada anggota dan musuhnya. 1Iran meluncurkan 

rudal balistrik yang mengakibatkan Pangkalan Udara Ain al-Assad dan markas Irbil 

di Irak rusak parah pada tanggal 8 Januari 2020. Rusia telah menyatakan 

keberhasilan misi untuk mengalahkan ISIS di Suriah karena kini negara pimpinan 

Bashar al-Assad itu sudah bersih dari pengaruh militan ISIS. Rudskoi menjelaskan 

bahwa pasukan pemerintah Suriah berhasil menyingkirkan ISIS dengan bantuan 

dari pasukan Rusia dalam operasi besar-besaran selama beberapa bulan belakangan 

dengan rata-rata 250 serangan sehari. Rudskoi menerangkan bahwa kekuatan ISIS 

di wilayah itu sudah sangat melemah dan akan ditangani oleh pasukan pemerintah 

Suriah yang kini sudah berfokus pada operasi pembersihan. Militer Rusia sendiri 

masih akan berada di Suriah untuk membantu proses perundingan gencatan senjata 

 
 

1https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171207224335- 

120260960/militer- rusia-misi-kalahkan-isis-di-suriah-berhasil? (diakses pada 

tanggal 9 Maret 2020) 
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dan membangun kembali kehidupan yang damai di negara tersebut, kekalahan ISIS 

melatar belakangi kepulangan Orang Indonesia eks ISIS. Pasukan Demokratik 

Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF) kelompok Militan Islamic State In 

Iraq and Syria sudah dinyatakan kalah total dan operasi militer terhadap mereka 

dianggap resmi berakhir pada Sabtu 23 Maret 2019. Orang Indonesia yang terlibat 

dan menjadi anggota ISIS sejumlah 689, setelah mendapatkan informasi tersebut 

BNPT melapor kapada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan pihak Mahmud MD merespon dan lantas memerintahkan BNPT untuk 

memimpin Satgas FTF (Foreign Terrorist Fighters) untuk mengkaji opsi-opsi 

terkait keberadaan Orang Indonesia eks ISIS. Badan Penanggulangan Terorisme 

(BNPT) mengakui ada tantangan besar bila Orang Indonesia Eks ISIS tersebut 

kembali ke Indonesia, sebab mereka cukup sulit mengembalikan Orang Indonesia 

Eks ISIS yang terpapar radikalisme kembali ke masyarakat, BNPT menyatakan 

membutuhkan waktu 3 tahun untuk beradaptasi, padahal dalam kenyataannya orang 

indonesia eks isis hanya ikut latihan tetapi sudah langsung membakar paspor. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keanaman Mahfud MD2 

berpendapat, 

“Pemerintah tidak akan membantu kepulangan ratusan Orang Indonesia eks 

ISIS yang terlantar di Timur Tengah yang bergabung menjadi angota militan 

ISIS. Pemerintah hanya akan membantu kepulangan orang indonesia yang 

berada diluar negeri yang tidak berafiliasi dengan kelompok teroris. Orang 

Indonesia Eks ISIS yang sudah digolongkan sebagai Foreign Terrorist Fighters 
 

 
 

2https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212114937-20- 

473871/mahfud-md-wni-terlantar-dipulangkan-teroris-pasti-tidak (diakses pada 

tanggal 7 Maret 2020) 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212114937-20-473871/mahfud-md-wni-terlantar-dipulangkan-teroris-pasti-tidak
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212114937-20-473871/mahfud-md-wni-terlantar-dipulangkan-teroris-pasti-tidak
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(FTF) akan dibiarkan oleh pemerintah dengan dasar bahwa mereka sudah 

membakar paspor.” 

Presiden Republik Indonesia Jokowi berpendapat3 hal yang sama yaitu secara 

pribadi menolak Orang Indonesia Eks ISIS untuk dipulangkan tetapi untuk 

keputusan selanjutnya akan dikaji dan akan dibahas terlebih dahulu oleh Presiden 

bersama Menteri, 

“Saya secara pribadi saya akan bilang tidak tetapi masih harus dirataskan, semua 

harus dipastikan lewat perhitungan dan harus dikakulasi plus dan minus nya 

secara detail, sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan sebentar lagi 

akan diputuskan jika jika sudah dirataskan” 

Komisioner Komnas Ham HAM Chairul berpendapat4, 

“Anam mendesak pemerintah untuk memulangkan seluruh Orang Indonesia eks 

ISIS, menurut Anam pemerintah tidak punya alasan hukum untuk tidak 

memulangkan orang indonesia eks isis yang disebut radikan itu. Anam 

menerangkan para WNI tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan saat 

menjadi bagian ISIS, karena ISIS bukan negara, secara hukum belum ada alasan 

yang cukup kuat mengangap bahwa mereka bukan warga negara indonesia. 

Orang Indonesia yang terlibat atau menjadi bagian organisasi isis harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannnya. Ia mengatakan, Undang-Undang 

Terorisme terbaru, yakni pasal 12A dan pasal 12B UU 5 tahun 2018, mengatur 

hukuman bagi tingkat keterlibatan seseorang dalam terorisme, “mereka harus 

dipulangkan, tapi sebelumnnya yang paling penting adalah membuktikan derajat 

keterlibatan mereka dalam kejahatan isis.” 

Iskan Qolba Lubis Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS berpendapat5 

"Saya melihatnya dari segi agama dan kemanusiaan, kalau memang mereka itu tidak 

terlibat dalam pelanggaran hukum, ya kita perlu melihat unsur kemanusiaan. Dan itu 

sudah menjadi kewajiban negara melindungi warga negaranya di manapun berada, 

Saya minta Menteri Agama berkoordinasi dengan BIN, Kepolisian dan lainnya 

jangan sampai kedatangan mereka membawa masalah baru. Artinya harus benar- 

benar dipersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dengan seleksi. BNPT 

sendiri pasti memiliki tahapan-tahapan yang harus diikuti. Intinya bagaimana 
 

 
 

3https://www.youtube.com/watch?v=z11Ub7tSrk4 (diakses pada tanggal 9 

Maret 2020) 
4https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200212140229-20-473924/komnas- 

ham-anggap-alasan-tak-pulangkan-eks-isis-belum-jelas (diakses pada tanggal 7 

Maret 2020) 
5https://www.indozone.id/news/r8s4vp/pks-minta-wacana-pemulangan-wni- 

eks-isis-atas-dasar-kemanusiaan/read-all (diakses pada tanggal 9 Agustus 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=z11Ub7tSrk4
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200212140229-20-473924/komnas-ham-anggap-alasan-tak-pulangkan-eks-isis-belum-jelas
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200212140229-20-473924/komnas-ham-anggap-alasan-tak-pulangkan-eks-isis-belum-jelas
https://www.indozone.id/news/r8s4vp/pks-minta-wacana-pemulangan-wni-eks-isis-atas-dasar-kemanusiaan/read-all
https://www.indozone.id/news/r8s4vp/pks-minta-wacana-pemulangan-wni-eks-isis-atas-dasar-kemanusiaan/read-all
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caranya menjaga keamanan kita dan kalau tidak ada bermasalah dengan hukum, ya 

kita kedepankan nilai kemanusiaan benar," 

 

 
Orang Indonesia Eks ISIS yang memohonkan supaya dipulangkan menimbulkan 

Pro dan Kontra antara menerima kepulangan atau menolak kepulangan WNI eks 

ISIS. 

Setiap negara memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan demikianlah 

dengan Indonesia. Perihal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No 12 

Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya 

disingkat UU Kewarganegaraan. Filosofi dikeluarkan Undang-Undang 

Kewarganegaraan tercantum dalam konsideras butir B yang menyatakan “bahwa 

warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara 

yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu di lindungi dan mejamin 

pelaksanaanya.” Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan pengertian 

Warga Negara dan Kewarganegaraan yang diatur pada pasal 1 angka 1,2,3 

menyatakan, 

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, 

2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga 

negara Indonesia. 

3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh 

Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Permohonan. 

 

 
Pengertian Orang Indonesia diatur pada pasal 4 huruf a UU Kewarganegaraan 

menyatakan, “setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
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atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain 

sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.” 

Orang Indonesia dapat kehilangan Kewarganegaraannya, Kehilangan 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 23 huruf E UU 

Kewarganegaraan yang menyatakan, “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin 

dahulu dari Presiden.” Orang Indonesia eks ISIS bergabung dalam tentara militan 

ISIS serta mengikuti latihan tersebut tanpa ijin dari Presiden serta membakar 

identitas mereka saat sudah di Suria. 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, penulis tertarik mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

“Apakah Orang Indonesia eks ISIS dapat memperoleh kembali 

kewarganegaraanya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

 
A. Tujuan Akademis 

 
Tujuan akademis dari penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Pelita 

Harapan Surabaya. 

B. Tujuan Praktis 
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Tujuan Praktis dari penelitian ini sebagai berikut : 

 
1. Untuk mengetahui dan memahami Pengertian dari Kewarganegaraan 

dan Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia serta Syarat dan Tata Cara 

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam Orang Indonesia yang 

bergabung dengan pasukan militan ISIS 

3. Untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan yang menyertai Pro 

dan Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini adalah : 

 

a. Untuk memberitahukan pengetahuan dan informasi kepada 

masyarakat mengenai Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia saat 

bergabung menjadi anggota ISIS. 

b. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

perundang-undangan serta mempertegas aturan sanksi bagi mereka 

yang bergabung dengan ISIS. 

1.5. Metode Penelitian 

 
A. Tipe Penelitian 
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Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud6 berpendapat bahwa, 

“Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran 

koheresi, menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan 

adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan 

prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan 

norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip 

hukum.” 

B. Pendekatan Masalah 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute 

Approach yaitu mempelajari melalui menganalisa peraturan perundang- 

undangan yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang di bahas. 

Conceptual approach atau pendekatan konseptual yang berasal dari 

pandangan dan doktrin yang berkembang di dunia hukum, pendekatan ini 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum 

yang relevan untuk dihadapi7. 

C. Bahan Hukum/ Bahan Sumber Hukum 

 

1. Bahan Hukum Primer menurut pendapat Peter Mahmud8 merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum 

Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke6, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta,2010,h.47. 
7Sari Mandiana, Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif- 

Doktrinal, Surabaya,2018, h.4. 
8Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., h.181. 
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a. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tetang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

b. Undang- Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

 

2. Bahan Hukum Sekunder menurut pendapat Peter Mahmud9 bahan sekunder 

merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan 

berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan 

Sekunder meliputi: 

a. Buku- Buku Hukum 

 

b. Skripsi, Tesis, Disertasi Hukum Jurnal Hukum 

 

c. Kamus Hukum, Komentar atas Putusan Pengadilan 

 
D. Langkah Penelitian : 

 
a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum : 

 
Peter Mahmud berpendapat10 bahwa langkah pertama yang dilakukan dalam 

penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta hukum serta memilah dan 

memilih hal-hal yang tidak relvan serta menetapkan isu hukum yang akan 

dipecahkan, yang kedua yang dapat dilakukan adalah pengumpulkan bahan 

 

 
 

9Ibid., h. 196 
10Ibid., h. 213 
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hukum, kemudian menelaah bahan yang telah dikumpulkan, membentuk 

argumentasi yang menjawab isu hukum yang telah dipilih serta membuat 

kesimpulan. 

b. Langkah Analisa 

 
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 11yuridis 

normatif sehingga metode yang digunakan adalah metoda/ silogisme 

deduksi adalah pola berfikir/ bernalar yang berawal dari hal-hal umum 

dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang berlaku umum seperti 

Undang-Undang, Teori-Teori, asas-asas yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang bersifat umum. Kemudian diterapkan pada masalah yang 

diteliti sehingga diperoleh jawaban yang khusus bagi permasalahan/ kasus 

itu saja. 

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika 

 
Sistematika penyusunan penulisan ini, disusun dala 4 bab, sebagai berikut: 

 
BAB I ; PENDAHULUAN; Bab ini diawali dengan latar belakang yang 

mengemukakan adanya argumentasi dari Menteri untuk memulangkan Orang 

Indonesia eks ISIS dengan alasan utama Hak Asasi Manusia dan menurut Peraturan 

Perundang-Undangan Orang Indonesia eks ISIS tidak memiliki identitas Warga 

Negara Indonesia sehingga menimbulkan pokok permasalahan yang ditulis dalam 

 

 
 

11Sari Mandiana, Op.Cit., h.4. 
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rumusan masalah. Memuat Tujuan dan manfaat dalam penulisan ini, selanjutnya 

penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode deduksi. 

BAB II ; WARGANEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG 

KEWARGANEGARAAN; 

Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Bab II sub 1 membahas tentang Pengertian dan 

Hakekat Orang Indonesia. Selanjutnya, Bab II sub 2 membahas Hilangnya status 

kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Kewarganegaraan. Bab II 

sub 3 membahas tentang Orang eks ISIS terkait Kejahatan Terorisme 

BAB III; ANALISIS YURIDIS PRO DAN KONTRA KEPULANGAN 

ORANG INDONESIA EKS ISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 

12 TAHUN 2006, 

Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Sub bab III.1 membahas tentang latar 

belakang dan kronologis kasus permasalahan kepulangan Orang Indonesia eks ISIS 

ke Indonesia yang tidak memiliki status identitas warga negara Indonesia. 

Sedangkan bab III.2 membahas analisis yuridis kepulangan Orang Indonesia eks 

ISIS menurut Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan. 

BAB IV; PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah 

jawaban secara singkat atas masalah yang dikemukankan dalam penulisan ini 

sampai dengan diakhiri dengan suatu konklusi benar atau tidak, tepat atau tidak 

yang pada dasarnya dipertanyakan dalam rumusan masalah. Bagian sub penutup ini 
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juga terdiri dari saran, saran adalah masukan atau opini yang mencoba memberikan 

jalan keluar sesuai dengan permasalahan hukum yang dituliskan dalam penelitian 

ini. 


