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 PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi, baik teknologi di 

bidang komunikasi maupun perhubungan, seolah mampu mengeliminasi jarak 

antar negara di dunia. Berkunjung ke luar negeri sekedar untuk melancong atau 

menimba ilmu semakin banyak dilakukan masyarakat. Menjalin interaksi di forum 

internasional, termasuk membangun relasi kerja atau kekerabatan, bahkan kawin 

campur beda negara merupakan hal yang lazim dilakukan. Menurut UU No 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya ketentuan Pasal 57 mengatur bahwa 

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah 

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia".
1
 Harus diakui bahwa perkawinan campur tersebut menimbulkan 

konflik kewarganegaraan yang cukup serius bagi anak yang dilahirkan. 

Pendeknya, anak yang lahir dapat memiliki kewarganegaraan ganda dan pada 

harus memilih salah satu warga negara dari antara status kewarganegaraan yang 

melekat. Dalam rangka penulisan, Penulis tidak akan mengangkat pada 

permasalahan kawin campur sebagai forum penelitian seperti skripsi Ferdinand 

Firman Thumewa, salah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan angkatan 2007. Penulisan ini akan lebih difokuskan pada 

                                                           
1
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permasalahan yang dialami diaspora Indonesia, baik dari hasil kawin campur 

maupun para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkarir diluar Indonesia. 

Masalah serius yang telah selesai diputuskan banyak negara maju, yang 

menerima kewarganegaraan ganda atau lebih setelah melalui berbagai proses 

pertimbangan yang memakan waktu cukup lama. Menurut Lembaga Hukum 

Henley & Partners, beberapa negara di dunia yang masih belum mengizinkan 

warganya menyandang kewarganegaraan lain yaitu; Brunei, Cina, Indonesia, 

Jepang, Kazakhstan, Kribati, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nepal, 

Netherlands, Norwegia, Papua Nugini, Arab Saudi, Singapura, Kepulauan 

Solomon, dan Venezuela
2
. 

Di kalapan negara maju, kebiasaan mempekerjakan warga negara asing di 

kantor-kantor pemerintahan bukan lagi suatu hal yang jarang ditemui. Menurut 

ketentuan Pasal 23 huruf e
3
 UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, 

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 yang sangat disayangkan bagi para pekerja Indonesia di luar 

negeri. Padahal beberapa negara di Asia seperti India, Pakistan, dan Filipina sudah 

terbiasa memperkerjakan orang-orang asli negaranya bekerja di negara-negara 

maju lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Ketika liburan panjang 

tiba, mereka dapat kembali ke negara asalnya tanpa kehilangan status warga 

                                                           
2
 Henley & Partners. 2016. Di akses pada tanggal 20/10/2016 dalam situs: 

https://www.henleyglobal.com/dual-citizenship/  
3
 Pasal 23 huruf e dan g UU No. 12 Tahun 2006. 

https://www.henleyglobal.com/dual-citizenship/
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negara asalnya. Status kewarganegaraan mereka dibiarkan ganda sehingga negara 

asal mereka tetap dapat menikmati keuntungan dari status warga negaranya yang 

bekerja di negara lain, misalnya mendapat pemasukan pajak, akses informasi dan 

jaringan sumber daya. Semua hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

nasional negara asal mereka
4
.   

Menyangkut pekerjaan yang lebih sederhana, seorang TKI dapat bekerja 

diluar Indonesia dengan menggunakan ijin visa kerja yang berbeda dengan ijin 

visa dinas untuk pemerintah asing. Ijin visa kerja ini pada umumnya memiliki 

masa berlaku minimal enam bulan dan maksimal dua tahun. Sebelum terjadi 

perubahan Pasal 59 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (UUPPLNI) pada tahun 2014 lampau, TKI diwajibkan 

untuk kembali dan menetap di Indonesia minimal 45 hari sebelum diperbolehkan 

untuk mengajukan visa kerja berikutnya.
5
 Hal ini menghasilkan banyaknya TKI 

yang kehilangan ijin tinggal berdasarkan visa kerja Indonesia dan menjadi 

"unlawful presence" (Amerika) atau "unlawful non-citizen" (Australia), status 

unlawful presence diartikan sebagai warga asing yang tinggal pada negara tertentu 

menggunakan ijin yang sudah kadaluarsa. Status ini merupakan suatu pelanggaran 

hukum yang dilakukan warga tersebut dan dapat dikenakan pidana berdasarkan 

hukum negara yang menaunginya.
6
 Pada hakikatnya, cara termudah mengatasi 

                                                           
4
 Jimly Asshiddiqie. 2011. Dalam makalah: Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan. 

Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pada pukul 14:40 dalam situs: 
http://www.jimly.com/makalah/namafile/143/KEINDONESIAAN___KEWARGANEGARAAN.pdf 
5
 Ira Sasmati Perpanjang Kontrak, TKI tak perlu ke tanah air. Kamis, 16 Oktober 2016. Di akses 

pada tanggal 20 Oktober 2016 dalam situs: Http://Republika.co.id.  
6
 Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pada pukul 15:00. Dalam situs: Http://US-

Immigrationvisa.com 
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permasalahan visa kerja tersebut ialah dengan membiarkan para TKI berusaha 

mendapatkan kembali status warga negara asalnya, sehingga dapat bekerja 

kembali secara sah di negara asal tanpa harus menganggur. Dihubungkan dengan 

konteks kewarganegaraan, permasalahan yang ditimbulkan oleh pengaturan TKI 

berdampak pada lahirnya diaspora yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 

permasalahan kewarganegaraan ganda. Meskipun dalam thesis ini tidak 

membahas secara rinci mengenai TKI, perlu ditegaskan bahwa salah satu 

penyebab dari lahirnya diaspora dihasilkan oleh pengaturan mengenai TKI yang 

bekerja diluar Indonesia. 

Jika berbicara dalam konteks hukum tentu tidak dapat dilepaskan dengan 

pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) landasan dasar dari seluruh 

hukum di Indonesia. Tentunya pengaturan dan hukum lainnya tidak 

diperkenankan untuk melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Beberapa 

pengaturan dalam UUD 1945 yang relevan dengan topik kewarganegaraan adalah: 

 Pasal 26 UUD 1945:  

o Ayat 1: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara 

o Ayat 2: Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia 

 Pasal 27 UUD 1945: 

o Ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan 

o Ayat 3:Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara 

 Pasal 28 UUD 1945: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan  Undang-

Undang 

 Pasal 28A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya 

 Pasal 28B UUD 1945: 
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o Ayat 1: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah 

o Ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekeransan dan diskriminasi 

 Pasal 28C UUD 1945: 

o Ayat 2: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

 Pasal 28D UUD 1945: 

o Ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 

o Ayat 4:  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan 

 

 Dengan berdasarkan landasan dasar hukum UUD 1945, thesis ini akan 

mengkaji mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan 

yang tidak menyimpang dengan tujuan pasal-pasal UUD 1945 tersebut. 

Kembali lagi pada penelaahan dasar tentang warga negara. Warga negara 

merupakan unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Keberadaan warga negara 

merupakan suatu unsur mutlak dalam eksistensi sebuah negara.
7
 Status 

kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan 

negaranya. Setiap warga negara wajib membela dan menjaga integritas negara 

yang menaunginya, serta sebaliknya negara mempunyai kewajiban untuk 

memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Setidaknya hal tersebut 

tersirat dalam pemaknaan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
8
. 

Akan tetapi, sejumlah ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 

tentang kewarganegaraan dianggap belum sepenuhnya dapat melindungi sebagian 

                                                           
7
 N.H.T.Siahaan Subiharta, Hukum kewarganegaraan dan HAM (Jakarta: Pancuran Alami, 2007), 

hlm. 121 
8
 M. Rendra, Antikowati, I.Rosita. 2013 Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang 

yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian 
Mahasiswa I (1): 1-8. 
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kecil warga negara dengan situasi khusus, misalnya hak seorang anak yang 

terlahir dengan salah satu orang tua berkebangsaan asing dan hak Diaspora 

Indonesia baik yang sudah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, maupun 

yang masih memiliki kewarganegaraan Indonesia. Menurut ketentuan UU No. 12 

Tahun 2006 Pasal 6 tentang kewarganegaraan, seorang anak dapat memiliki dua 

status kewarganegaraan hingga berusia 18 tahun, sebelum akhirnya ia wajib 

memutuskan warga negara mana yang akan dipilih. Setelah itu, jika anak tersebut 

telah berumur 21 tahun dan masih belum memutuskan kewarganegaraannya, 

maka ia dinyatakan kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. 

Ketentuan undang-undang ini kontras bertentangan dengan teori Ius Sanguinis 

dan Ius Soli, yang dianut Indonesia turun temurun, berdasar asas-asas dalam UUD 

1945. Ius Sanguinis diartikan sebagai pengakuan kewarganegaraan berdasarkan 

garis keturunan. Dalam hal ini, anak yang memiliki orangtua WNI dianggap 

secara otomatis sebagai bagian warga Indonesia. Hal ini pun diperkuat dalam 

Pasal 291 dan 292 KUHP mengenai kekeluargaan sedarah berdasarkan garis 

keturunan.  Sedangkan, Ius Soli dapat didefinisikan sebagai kewarganegaraan 

seseorang yang ditentukan dari negara dimana ia dilahirkan.
9
 

Harus diakui, permasalahan visa kerja Diaspora Indonesia menimbulkan 

pro dan kontra dimana justru sebagian besar warga yang ada tetap secara diam-

diam menyandang dua status kewarganegaraan atau justru memilih 

kewarganegaraan yang bukan Indonesia dengan segala pertimbangan subjektif, 

yang dianggap paling menguntungkan untuk mereka sendiri. Kontra terjadi saat 

                                                           
9
Subiharta, Op.Cit., hlm 42 dan 122. 
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berbagai opini merujuk kepada hilangnya beberapa sumber daya manusia sebagai 

aset talenta berharga yang seharusnya dimiliki Indonesia. Mereka berpindah dan 

menjadi aset negara lain, berjuang serta memajukan negara lain dan bukan negara 

sendiri. 

Masalah yang dulu sempat menyita perhatian publik ini kembali gencar 

melalui pemberitaan di media massa Indonesia. Diawali dengan terangkatnya 

kembali ke permukaan mengenai permasalahan diaspora yang sempat menjadi 

kontroversi. Diikuti dengan pemberitaan seorang menteri negara yang ternyata 

memiliki dua kewarganegaraan. Kemudian diakhiri dengan pemberitaan seorang 

anggota pasukan pengibar bendera (Paskibraka) berkebangsaan Perancis yang 

terancam tidak diizinkan untuk bertugas saat upacara kemerdekaan di Istana 

Negara hanya karena status kewarganegaraannya tersebut. Tentu kesemuanya itu 

menimbulkan tanda tanya besar terhadap substansi hukum tertulis yang mengatur 

mengenai kewarganegaraan di negara ibu pertiwi ini. Banyaknya kontroversi dan 

berbagai opini publik, menuntut dilakukannya revisi kembali terhadap peraturan 

kewarganegaraan yang telah ada, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, yang 

sebelumnya juga pernah mengalami revisi dari undang-undang kewarganegaraan 

yang lama yaitu UU No. 62 Tahun 1958. 

Berawal dari terkuaknya kembali permasalahan Diaspora yang telah 

menjadi perhatian Presiden Jokowi sejak 26 Oktober 2015, saat bertemu 

masyarakat diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Amerika 

Serikat. Presiden Jokowi merespon pertanyaan mengenai dwi kewarganegaraan 

yang disampaikan oleh Ibu Hani (Philadelphia) dengan berkata “Pertanyaan Bu 



 8 

Hani dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri. Karena ke mana 

pun kita ditanyakan itu, kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan.” Ibu 

Hani merupakan diaspora Indonesia yang menikah dengan seorang petani asal 

Amerika Serikat (AS). Ibu Hani memiliki anak yang berkewarganegaraan AS dan 

hal ini membuatnya khawatir jika anaknya itu tidak dapat menjadi WNI. Menteri 

Luar Negeri Retnot LP Marsudi menjelaskan bahwa masalah diaspora sudah 

menjadi perhatian pemerintah karena potensi diaspora untuk mendukung 

pembangunan nasional sangatlah besar.
10

 Menurut data pada 

www.diasporaindonesia.org, ada 8 juta WNI dan keturunan Indonesia yang 

tersebar di berbagai negara. Diantara mereka masih ada yang memegang paspor 

Indonesia, berkewarganegaraan ganda, karena berumur dibawah 18 tahun dan ada 

pula yang sudah beralih menjadi warga negara asing.
11

 

Secara kategoris, kelompok diaspora sendiri dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu; kelompok WNI yang berkarir diluar negeri namun masih memiliki status 

WNI dan kelompok mantan WNI yang juga berkarir diluar negeri namun telah 

mengubah status kewarganegaraannya dari Indonesia menjadi warga negara 

tempat mereka berkarir. Menurut mantan Ketua Indonesian Diaspora Network, 

Mohamad Al-Arief, diaspora Indonesia memiliki talenta yang sangat luar biasa 

dan berguna bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh adalah 

penghasilan devisa negara tahun 2014 yang berjumlah Rp 115 Trilliun yang 

diberikan oleh tenaga profesional Indonesia yang bekerja diluar Indonesia. 

                                                           
10

 Bayu Galih, Jokowi Janji Dorong RUU Dwikewarganegaraan. Dalam situs Kompas.com: 
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/26/15413891/Jokowi.Janji.Dorong.RUU.Dwikenegara
an. 26 Oktober 2015, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 15:25. 
11

 DNE, Diaspora Jadi Duta Budaya. Dalam Kompas. Jumat, 26 Agustus 2016, hlm. 12. 

http://www.diasporaindonesia.org/
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/26/15413891/Jokowi.Janji.Dorong.RUU.Dwikenegaraan
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/26/15413891/Jokowi.Janji.Dorong.RUU.Dwikenegaraan
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Menurut Arief, angka ini hanya menampilkan sebagian diaspora Indonesia yang 

masih memiliki WNI. Catatan lain menunjukkan masih banyaknya WNI yang 

sudah meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya dikarenakan tidak 

diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan di Indonesia. Komunitas diaspora 

Indonesia dalam hal ini menyayangkan potensi ekonomi dan talenta yang 

seharusnya menjadi milik Indonesia, menjadi hilang begitu saja jika pemerintah 

Indonesia tetap bersikukuh tidak mengizinkan penyandangan dua warga negara 

secara bersamaan. Menurut Arief, banyak diaspora Indonesia yang sesungguhnya 

masih sangat mencintai Indonesia dan memiliki semangat nasionalisme tinggi, 

yang sama sekali tidak keberatan untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi 

membangun negara. Pada kenyataannya, jika Indonesia mengharuskan untuk 

hanya memilih salah satu warga negara, justru sebaliknya yang sering terjadi. 

Dengan berat hati mereka memutuskan tidak kembali ke Indonesia, membiarkan 

diri mereka berkontribusi untuk negara lain dan bukan untuk Indonesia. Perlu 

dicatat bahwa semua itu berkaitan dengan kewajiban mencari nafkah dan 

mendapatkan penghasilan yang jauh lebih menggiurkan di negara luar.
12

 

Diaspora Indonesia yang sukses juga tidaklah sedikit. Beberapa nama 

diantaranya adalah Sehat Sutardja, CEO Marvell Technology Group; Sonita 

Lontoh, teknokrat dan ekonom di sebuah perusahaan teknologi hijau yang cukup 

ternama di Silicon Valley, California; lalu Syamsi Ali, seorang pendakwah Islam 

yang amat dikenal di New York; dan Tania Gunadi yang merupakan artis 

Hollywood yang sudah menjadi Warga Negara Amerika Serikat. Diaspora pada 

                                                           
12

 Ipak Ayu H Nurcaya, Berikut pentingnya Dwi Kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Dalam 
situs: Http://Kabar24.com. Sabtu, 29 Agustus 2015. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sehat_Sutardja
https://id.wikipedia.org/wiki/Sonita_Lontoh
https://id.wikipedia.org/wiki/Sonita_Lontoh
https://id.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://id.wikipedia.org/wiki/California
https://id.wikipedia.org/wiki/Syamsi_Ali
https://id.wikipedia.org/wiki/New_York
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umumnya memang identik dengan para profesional yang tentunya memiliki 

talenta khusus sehingga dapat menarik suatu negara lain untuk memperkerjakan 

diaspora tersebut. Salah satu diaspora yang sudah berkontribusi kepada tanah air 

adalah mantan Presiden BJ Habibie. Seperti yang sudah diketahui BJ Habibie 

adalah salah satu diaspora Indonesia yang sebenarnya memiliki pilihan untuk 

menetap di Jerman. BJ Habibie memilih pulang ke Indonesia didasari rasa 

nasionalisme dan keinginan untuk membantu membangun tanah air Indonesia.
13

 

Dalam kongres Diaspora Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2015 lalu 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keprihatinannya dengan pesan bahwa 

"Kalau dulu, orang yang memilih kewarganegaraan lain nasionalismenya dinilai 

turun. Kini, memilih kewarganegaraan lain bukan berarti nasionalismenya turun. 

Mereka yang memiliki paspor Indonesia tidak berarti lebih baik 

(nasionalismenya) dibandingkan dengan mereka yang tidak punya". Untuk 

merangkul permasalahan komunitas diaspora, kementerian Luar Negeri Indonesia 

akan menerbitkan kartu diaspora. Kartu ini menjadi data dasar yang 

memprasarana pemetaan potensi diaspora.
14

Kartu diaspora ini diberlakukan 

sebagai pengganti kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). Kartu diaspora ini akan berlaku seperti permanent residence (PR) 

sehingga pemegang kartu diaspora ini dapat mengakses tanah air Indonesia dan 

tetap mendapatkan kepastian dari perlindungan negara.
15

Kartu Diaspora 

                                                           
13

 INU, Nama&Peristiwa: BJ Habibie - Karena Paspor Hijau. Dalam Kompas. Jumat, 14 Agustus 
2015, hlm 32. 
14

 ABK;INU;LOK, Perantau Tetap Bisa Mengabdi pada Bangsa. Dalam Kompas. Kamis, 13 Agustus 
2015, hlm 1. 
15

 Suhartono,Pemerintah Siapkan Kartu Diaspora. Dalam Kompas. Senin, 16 May 2016, hlm 10. 
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merupakan salah satu cara pemerintah melindungi masyarakat diaspora Indonesia. 

Namun, seberapa effektif kartu tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah 

untuk melaksanakannya. Yang pasti, Masyarakat Diaspora Indonesia sendiri 

mengharapkan disahkannya kewarganegaraan ganda bagi komunitas diaspora. 

 Kasus berikutnya adalah kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Kabinet pemerintahan Jokowi, Arcandra Tahar. Jabatan Arcandra Tahar 

dilepaskan oleh Presiden Jokowi dikarenakan status dwi kewarganegaraan yang 

dimilkinya. Arcandra terbukti mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat dan 

Indonesia. Hal ini membuat Arcandra setidaknya melanggar tiga peraturan 

kewarganegaraan di Indonesia antara lain: Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan RI Bab 4 Pasal 23, Bab 4 Pasal 9 dan Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, 

Pembatalan dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan RI. Selain itu, Undang-

Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pelanggaran Arcandra 

ini membuat Arcandra kehilangan kewarganegaraan AS dan juga Indonesia. Hal 

ini disebabkan oleh peraturan kewarganegaraan AS yang tidak memperbolehkan 

warganya untuk menjadi warga di negara lain. Meskipun Arcandra menjadi 

“stateless”, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan akan membantu proses 

aplikasi kewarganegaraan Arcandra dengan pertimbangan bahwa Arcandra bukan 

lagi warga negara AS dan keahlian Arcandra telah sempat digunakan untuk 

membangun Indonesia
16

. Walaupun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla mendukung agar Arcandra diberikan kewarganegaraan Indonesia, banyak 

                                                           
16

 BEY/LUP, Kasus Arcandra Jadi Pelajaran. Dalam Kompas. Selasa, 16 Agustus 2016, hlm 1. 
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pula anggota DPR yang memberikan opini bahwa pemberian kewarganegaraan 

Indonesia pada Arcandra memerlukan suatu prinsip kehati-hatian dikarenakan 

Presiden dan Wakil Presiden telah disumpah untuk taat pada UUD dan peraturan 

perundang-undangan dibawahnya. "Presiden Joko Widodo harus berhati-hati 

dalam kasus ini" kata anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera, Muhammad Nasir Djamil. Dengan pandangan yang berbeda,Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa, 

dikarenakan Arcandra sudah mengajukan penghilangan kewarganegaraan AS 

pada tanggal 12 Agustus 2016, jika proses penghilangan WNI Arcandra 

dilanjutkan, Kemenkumham melanggar UU Kewarganegaraan dan Konvensi 

Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dilandasi peraturan tersebut proses 

penghilangan WNI Arcandra dibatalkan dan Arcandra resmi menjadi WNI 

kembali pada tanggal 1 September 2016.
17

 

 Kasus serupa juga menimpa Gloria Natapradja Hamel yang memiliki ayah 

berkewarganegaraan Perancis
18

. Ia hampir gagal menjadi pengelola paskibraka 

pada upacara 17 Agustus 2016 di Istana Negara. Namun akhirnya diizinkan 

bertugas oleh Presiden Jokowi dengan alasan bahwa Gloria masih berhak menjadi 

WNI karena belum menginjak umur 18 tahun yang menjadi pusat hukum dari UU 

Nomor 12 Tahun 2006. Walaupun kasus Gloria berhasil diselesaikan, kasus ini 

                                                           
17

 AGE;APA;SON, Patuhi Aturan Kewarganegaraan Wapres Ucapkan Selamat kepada Arcandra. 
Dalam Kompas. Jumat, 9 September 2016, hlm 2. 
18

 INA/NTA/SON, Nestapa Gloria. Dalam Kompas. Selasa, 16 Agustus 2016, hlm 19. 
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merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merevisi dan menyelesaikan UU 

No. 12 Tahun 2006 yang sudah masuk kedalam Prolegnas (2014 – 2019)
19

. 

 Mengingat semakin maraknya kasus permasalahan kewarganegaraan ini, 

banyak pro dan kontra terkait dengan pengajuan RUU  amandemen UU No. 12 

Tahun 2006 untuk dimasukkan pada Prolegnas 2016. Kelompok pro berpendapat 

bahwa Indonesia dapat kehilangan talenta potensial dan mengalami kerugian 

finansial besar, yang seharusnya dapat dikontribusikan oleh para diaspora 

Indonesia. Sebaliknya kelompok kontra berpendapat bahwa RUU Pengumuman 

UU No.12 Tahun 2006 hanya akan menurunkan semangat nasionalisme bangsa 

Indonesia, yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk pada bidang 

perekonomian dan pertahanan negara. Sudah pasti bahwa itu justru bertentangan 

dengan kewajiban rakyat Indonesia yang seharusnya, yaitu menjunjung tinggi 

semangat persatuan bangsa. 

 Beberapa contoh dampak merugikan bagi Indonesia jika RUU amandemen 

UU No. 12 Tahun 2006 ini tetap dijalankan Analisa dikaitkan dengan UUD’45 

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, khususnya mengenai hak-hak WNI yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan dalam hal pendidikan, 

kesejahteraan, serta kehidupan yang layak, merupakan beban moril tambahan 

yang harus dipikul oleh negara jika RUU No. 12 Tahun 2006 ini tetap dijalankan 

dan hasilnya memperbolehkan kepemilikan warga negara ganda. Ditambah lagi 

akan adanya kebingungan antar individu, jika di masa datang terjadi perang antar 

                                                           
19

Kacung Marijan, Menimbang kewarganegaraan Ganda. Dalam Kompas. Jumat, 19 Agustus 2016, 
hlm 7 
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kedua negara yang status kewarganegaraannya dimiliki individu tersebut. Jiwa 

nasionalisme individu tersebut akan dipertanyakan oleh kedua negara, negara 

mana yang wajib ia bela?
20

 

 RUU amandemen UU No 12 Tahun 2006 juga harus mengkaitkan dengan 

permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diakibatkan dari pengaturan 

kewaganegaraan. Dalam hal ini adalah permasalahan keadilan bagi masyarakat 

diaspora Indonesia. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak 

atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan 

pribadinya secara utuh." Berdasarkan pengertian tersebut pemerintah 

bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya setidaknya untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak. Faktanya, secara praktis hal tersebut 

belum terrealisasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 

28,59 juta orang (11.22%) di Indonesia yang kurang mampu dan belum hidup 

secara layak pada tahun 2015. Masyarakat kurang mampu di Indonesia selalu 

meningkat setiap tahunnya dan menimbulkan ketidaksesuaian dalam Pasal 41 ayat 

1 UU HAM. Berdasarkan fakta tersebut, banyak masyarakat Indonesia yang 

mengadu nasib dengan berkelana ke luar Indonesia. Hal ini merupakan salah satu 

faktor penyebab lahirnya diaspora Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan 

kewarganegaraan ganda.
21

 Perubahan mengenai RUU amandemen UU No. 12 

                                                           
20

 Pasal 27 - 34 UUD 1945  
21

 Di akses pada tanggal 20 November 2016 pada pukul 12:40, dalam Situs BPS: 
http://Bps.co.id/brs/view/1158. 
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Tahun 2006 diharapkan dapat mempertimbangkan permasalahan HAM dalam 

konteks kewarganegaraan. 

Menyusuri segala permasalahan kewarganegaraan yang kembali gencar 

menjadi buah bibir masyarakat tersebut, dalam thesis ini, Penulis hendak 

mengkaji lebih mendalam mengenai segala aspek permasalahan maupun 

keuntungan yang terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 yang 

mengatur tentang kewarganegaraan khususnya terhadap masyarakat diaspora 

Indonesia. Selain itu dampak yang mungkin timbul jika diberlakukan revisi 

terhadap undang-undang tersebut. Sebagian penelitian akan diproses dengan 

menggunakan metode Cost Benefit Analysis (CBA) untuk memberikan hasil 

analisa yang dapat menguntungkan Indonesia pada Era Globalisasi. Diharapkan 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembentuk hukum, terutama dalam 

kasus kewarganegaraan ganda dan RUU Pengumuman UU No. 12 Tahun 2006.  

CBA sendiri merupakan metode analisa biaya, dimana biaya yang dikeluarkan 

dalam suatu projek (dalam hal ini adalah pembentukan hukum) tidak lebih besar 

dari keuntungan yang dapat dihasilkan dengan implementasi hukum tersebut. 

Menurut Robert Cooster dan Thomas Ulen, EAL atau analisa ekonomi 

digunakan untuk menjembatani antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Hukum 

bukan saja sebagai alat penegak keadilan, melainkan juga untuk mengatasi 

perubahan dan alat untuk mencapai efisiensi dan distribusi keadilan. Cooster dan 

Ulen menyatakan bahwa para pakar ekonomi dapat mempelajari masalah teknis 

(kualitatif) dengan para pakar hukum, serta sebaliknya, para pakar hukum dapat 

mempelajari masalah praktis (kuantitatif) dari analisa ekonomi. Dalam 
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pembentukan suatu hukum yang bertujuan mencapai efisiensi maksimal, sangat 

diperlukan kemampuan teknis dan praktis dalam diri seorang pembentuk hukum. 

Disinilah analisa ekonomi berperan sebagai alat bantu bagi para pakar hukum 

dalam menganalisa suatu masalah.
22

 Thesis ini akan menggunakan sedikit konsep 

EAL untuk menilai effektifitas RUU Perubahan amandemen UU No. 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana dampak UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

terhadap status dan keberadaan warga negara Indonesia di era globalisasi?  

2. Bagaimana kebijakan Indonesia dalam mengatasi masalah kebutuhan pengaturan 

status dwikewarganegaraan berdasarkan pendekatan Cost Benefit Analysis? 

C. TUJUAN PENULISAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk meninjau peraturan yang mengatur tentang status dwikewarganegaraan di 

Indonesia 

2. Untuk memberikan data analisa dengan menggunakan metode CBA kepada 

pembentuk hukum sebelum menindaklanjuti Revisi Undang-Undang No. 12 

Tahun 2006 

3. Untuk menerapkan peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan dasar 

hukum di Indonesia yang dilandasi oleh UUD 1945 

                                                           
22

 Robert Cooter, Thomas Ulen.2000. Law and Economics. Third Edition. Hal 3 
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4. Untuk meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia memasuki MEA 2016 

dengan memanfaatkan asas kepentingan nasional yang sudah menjadi landasan 

dari Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia 

D. MANFAAT PENULISAN 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat dari segi teori dalam kepastian hukum dan perundangan-undangan 

terutama dalam menanggapi permasalahan diaspora Indonesia 

b. Manfaat normatif yang dapat dikembangan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum di Indonesia 

c. Manfaat normatif untuk pembentukan hukum yang dapat bermanfaat bagi 

masyarakat Indonesia 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi penulis yakni memberikan pengetahuan mengenai permasalahan-

permasalahan hukum kewarganegaraan yang bisa berdampak pada usaha dan 

pekerjaan 

b. Manfaat bagi lembaga pendidikan untuk menambah naskah akademis yang dapat 

digunakan sebagai pengetahuan baik bagi para pendidik, pelajar, maupun lembaga 

pemerintahan yang memerlukan informasi yang berhubungan dengan topik 

penulisan 

c. Manfaat bagi ilmu pengetahuan yakni dapat menjadi referensi untuk peneliti 

berikutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
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d. Manfaat bagi negara yakni mendapatkan pilihan tambahan untuk mengambil 

keputusan yang terbaik dalam penerapan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, serta memperdayakan talenta agar menjadi negara yang kompetitif 

pada era MEA 2016 

e. Manfaat bagi masyarakat diaspora Indonesia yakni agar dapat menjadi kontribusi 

untuk Indonesia, demi pembangunan bangsa dan negara 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan thesis ini dibagi dalam lima bab, yaitu; 

BAB I     PENDAHULUAN 

  Bab I berisi pendahuluan yang berisi alasan penulis dalam memilih topik 

ini, serta latar belakang masalah yang terjadi, kasus-kasus, rumusan masalah, serta 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta membahas mengenai ruang lingkup dan 

pembatasan masalah penelitian. 

BAB II    LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL 

Bab II berisi teori, konsep, definisi dan pengetahuan dalam yang digunakan 

sebagai dasar pemikiran untuk meneliti, mengolah, dan menyimpulkan data yang 

telah didapat, serta melampirkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang 

relevan dengan topik 

 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 
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Bab III menjelaskan mengenai cara atau prosedur yang dipakai, serta 

menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, pengolahan, dan 

pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini. Metode penelitian akan 

menggunakan metode cost-benefit analysis, wawancara dengan diaspora 

Indonesia dan macam-macam pendekatan yang akan digunakan untuk membantu 

penguatan analisa data pada Bab 4. 

 

BAB IV   ANALISIS DATA 

Bab IV memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap hasil data yang 

diperoleh, kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang 

dipaparkan pada bab 2, hasil dari metode penelitian bab 3,serta melakukan 

pembahasan atas analisis data yang diperoleh tersebut. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

      Bab V berisi kesimpulan yang didasarkan pada pengolahan dan analisis 

data serta memberikan saran kedepannya bagi para penegak dan pembuat hukum 

berdasarkan dengan data-data informatif pada bab 1 ,bab 2, bab 3, dan bab 4 pada 

penelitian ini




