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lbotnt
Orang asing dapat memperoleh KewaaBancgaraatt Republik Indonesia oelalui permohouan pe{ra.r:ganegara6n.

Dalam melaksanakan praktek pewargenegara.n tercebut, 1reoeriutah Rcpubtk lndoncia membentut dan

meaugastan Tim Evaluagi Terpadu Permohoaan Kewarganegataan berdaearkan Su.at Edaran Mentcri Hukum

dan HAM No. M.HH.AH,IO.OI-23 tanggal 30 Marct 2011 tentang Permohonan Fewarganegaraan RI Pasal 8 dan

Pasal 19 UU No. 12/2006- Na.trtun demikian, kedudukan Tim EvaluasiTerpaduyangbegitu 6entt.6l sampai saat ini

masih menimbulkan permasalahan yang cukup komplekB yaitu:(l) tidak adanya standar baku bagi Tim Erahuasi

Terpadu untuk meLakukan pemeriksaan pewarganegaraan; (2) kcdudukan institusi Tio Evaluasi Terpadu yang

tidak permanen; serta (3) regulasi teatang prosea peaeriksaan eubetaotif pesargan araan yang hanya diatur

dalarn Surat Edaran Menteri Hukurn dan HAM l{o. M.HHi.H.lO.Ol-23 Tahun 2Ol l. Mengunakan pendeketan

perbandingan hukum dengan sistern hukurn Belanda &n Aherika Serikat, tulisan ini oengusulkan perbaikan

aspek regulasi dan non regulasi pemeriksaan eubstantifpewarganegaraan. Perbaikan regulasi dilakukan dengan

membertuk Peraturan Pr€iid€n at u Peraturan Metrteri Hukum dan HAI{ tontang perDeriksaan substantif
pewargaaegera.n. Sedangkan p€ndekatan non rcgulasi dapat diteapuh dongan perbaikan proscs investigasi,

meruougkan mekanisme h.ar@ al.a) eksaminagi ulang ponlmeunan standa.r uji Bahasa lndonesia serta

standar uji kewarganegaraan, dao pelerabagaan TiEl Pemerikaa Permohonan Pewargaaegaraan B€cera permenen-

Kata kunci: Kewarganegaraao, Pewarganegaraan, Pemeriksaan Substantif.

Abr''arl
A foreign citian might be@ie Ind,onesi.,a citizpn thtuWh naturalization Wcess. Aoverrynenl of the Republi. of
,ndonesia h.s issued circtlan lelter of thz Minister of l,anu and Hunan Rights Number M.HH.AH.1O.O1-23 dated 30

Maret 2O11 to lorm an Integrdted Evo,b.l,iio Teorn Ior Naturalization ltle Tean) in order to examitg ndhfialization

opltlications fitbd by foreign citizen Ho.rEtEr, some c'iti.,f, problems dre still remaiaiq in the impledDntatiotu of
th.e natu/alization prooess such as: 1) thcre dre no so,jd stdndards for the Team to @nduct theh duti.s; (2) the

legal status of tfe barn is tat pen@'1.ent; and (3) dtcular letter oJ the Mittist2r of Lau d d Hurno,n Rigit Number

M-HHAH.1O.O1-23 is not re@gnizzd as a regtlation in Indones;a. Bg usi^g a conpratirE studv with Netherland

and the Unibd &otes oJ America legdl systet4 this paper oters a regulatory and a tan-regalatory sohttbns to

dedl uith the issues. it is n€.€ssary to ,no*e A Presidential Regulatbn or Reqiation of the Miftister oJ Human

Rirhts on substantirE examir@tion of nad[o,tiz,,tion process h otdet tb frx the regtlation. While the appr@ch of
ran rcgulation nag be @nducled, bU inproving hvestigation, hnulating p'oc2ss ,1l,ech.anis,!t of heating or re-

eximiratio4 preparing a lnd,oncsian Longuqge stdnddrd test ds uEU ds thz standard tEst ol citize ship, arld the

itstitutionalldr\g penerentlg the Citizenship Inspectbn Tean..

Keguords: Citizziship, Naturdlizatioq Swbstotlt E Erutuino,tion-
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Secara umum seseorang yang tinggal
dalam wilayah negara Indonesia dapat dibagi
menjadi Warga Negara Indonesia daar o!'arrg
asing. Orang orang bangsa lain atau orang
asing dapat memperoleh Kewa-rganegaraan
Republik Indonesia melalui permohona.n

Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Permohonan kewarganegaraan yang tata caralya
telah ditentukan dalam p€raturan perundang-
undangan disebut sebagai pewargaaegaraan.s

Pada dasarnya, peluang untuk memperoleh
kewarganegaraan suatu negara tidak hanya
ditentukan oleh kondisi formal yang ditetapkan
dalam undang-undang kewarganegaraan, tetapi
juga oleh implementasi praktis darr kebijakan
publik yarg dapat sqia menyambut atau
sebaliknya., menghalangi warga negara baru.6
Oralg asing yang mengajukan peunohonal
pewarganegaraan wajib memenuhi persyaratan
adminiskatif maupun persyaratan substantif . UU
12 / 20,0,6 mengamanatkan adanya pemeriksaan
substantif terhadap pemohon orang asing
yang tlgin menjadi Warga Negara lndonesia
(WNI). Verifkasi substartif pewarganegaraan
dilakukan untuk memLrerikan kepastial secara
konfirmatif dan mendapatkan pembuktian
falrh.ral sebelum diberikannya status WNI kepa.da
orang asing. Pemeriksaan substantif adalah
proses veriflkasi fal-tual yang dilal<uhan oleh
peaerintah untuk rnenilai kebenaran materiil.
dari permohonan yalrg diajukan oleh oralg
asing yang ingin menjadi WNI. Sebagai salah
satu upaya untuk memenuhi asas pemeriksaan
substartif tersebut, Menteri Hukum dar HAM
sebagai wakil pemerintah yang dlberikan

dibidang pewarganegaraaan telah
membentuk Tim Eraluasi Terpadu Permohonan
Kewarganegaraal (Tirn Evaluasi Terpadu).7

I 1933 Montevideo Convention mend€ioisikan 'a state as an eititv ,hat lvrs a deined tp.ftitory atd d permanent population, tuuiet
tl,e &ntol oI its ou gaftmment, @d thot engages in, ot has the capacits tn asLse i\ lomal .el,rtiot6 luith other entities-. Meskipun
Morrtevideo Cot\rention tidak me$yaratkan citiun sebaaai salah satu syarat berdirinya suatu negara, namun adaI]:ya pemuncit
populrrtiaadapat dian8fap sebagai salah sgtu fondasi dari keberadaan warga negara di suatu neSara.
2 U{rdana-Undang No. t2 Tahu, 2006 tentana Kewrrganegara.an Republik lrdon.sis. Bagian Penjelasan Umum
3 Agus Ngadino, Oftrng Bangstl h,nonesia Asli dilon Percpektif Huk/.lm Keuarganegaraan, Simbur Cahaya No. 38 TahuD Xltr Jaruari
2OO9. Istilah waraa NegaB, secan rcsmi mulai digunakan dalam pembica.aan-pembicaraan para anggota Baden Penyelidik Usaha
P€rsiapan Kemerdekasn lndoresie IBPUPKI) k€tika membicaraka[ r"ancangar pereturan untuk meodirikan NEgars Indotcsia m€rdcka
sekit r bulsn MciJuli lg4s.Selanjutnya istiiah itu m€njadi p€rb€rdahara.sn banrpa deIrgar digunakannya dalam UUD 1945 untuk
menyatakan orana orang/sna menjadi p€ndukurg NcAara RI.
4 Undeng-UndanA No. 12 Tahun 2006 tefltang Kcwargancgarsm Republik lrdonesia, Bagian Penjelesen Umum
5 PcEyataa pewar€EneSereEn trBcbut antsra lain diahrr delam Pasal 3 PP No. Tete Care Md[pcrolch, XehilaJlSan, Pcmbatalen, Dan
Memperolch l(cmbali NewergercSaraan Rcpublik Indoncsia
6 Raincr Baubock, Eva Er$boll, et eI (eds), Acquisidon snd Lo!! ol Nationelity Vohrmc L Comparativc Anelyscs: Policies and Trcnds in
t5 Europcsn Counkics, Amsterdam Uriversity Press, Amsterdam 2006. hls. 25
7 lim tcrsebut bekeda b€rdasarften Surat Edaran MeDteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.I0.0I'23 tan8gal 30 Merct 2Ol1 teatarB
Permohonan Pcwargarsan RI Pasal a dan Pasat 19 UU No, 12/2006

A. Perdatuluan

Eksistensi suatu negara tidak dapat
dilepaskan dari salah satu unsur pembentulmya
yaitu adanya warga negara,I Sr.ratu entitas
wilayah tidak akan mungkin diakui seb.gai
suatu negara apabila tidak memiliki warga

negara. Warga negara juga mempakan salah
satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu
[egara. Status kewarganegaraaa menimbr:lkan
hubungan timbal balik anta-ra warga negara dan
negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak
dan kewajiban terhadap negaranJra, Sebaliknya,
negara mempunyai kewajiban memberikan
perlindungan terhadap warga negaranya.2

Setelah sekian lama sejak Indonesia memiliki
sistem hukunnJra sendiri pada tahun 1945,3

pembaharuarr sistem kewarganegaraan baru
mulai dilaksanakal pada tahun 2OO6 dengal
diberlakukalrrya Undang-Undang Nomor
12 Ta.hun 2006 tentang Kewarganegaraarr
Republik lndonesia (UU L2 / 2oo,6l .4 UU
12/2006 merupakan pelaksa.naan Pasal 26
ayat (3) Undang-Undarrg Dasar Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang
menganalatkan agar hal-hal mengenai warga
negara dan penduduk diatur dengan undalg-
undang. Sebagai peLaksa:raan atas UU 12/2006,
Pemerintah juga telah menetapkan Peratura.n
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OO7 tentalg Tata
Cara Memperoleh, Kehilalgan, Pembatalan, dan
Memperoleh Kembali Kewargaaegataan Republik
Indonesia (PP 2/2OA7l. PP 2/2OO7 me4ielaskan
lebih lanjut aspek hukum kewarganegaraan
yang didalamlya selain terkandung aspek
formal ketatanegaraan juga terkandung aspek
hukum administrasi yalg mengatur lnengenai
tata cara darr prosedur yang terkait dengan
kewa:ganegaraan.
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Meskipun telah dibentukTim Evaluasi Terpadu

r:ltuk melaksanakan pemeriksaan substantif
permohonaa pew.rrganegaraaut, sampai saat ini
masih terdapat permasalahan mendasar terkait
dengan proses pewarganegaraarn. Permasalaha.n

tersebut antara lain adalah Pertama, tidak adanya

standar baku bagi Tim Evaluasi Terpadu untuk
melakukan pemeriksaaa pewargzrnegaraa!;
Kedua, kedudukal institusi Tim Evaluasi

Terpadu yang tidak permanen; serta Ketiga,

regulasi tentang proses pemeriksaaa substantif
pewarganegarazm yang hanya diatur dalam
Surat Edaran.3

Ttrlisan ini bermaksud untuk men:muskal
perbaikan terhadap proses pemeriksaan
substarrtif pewarganegaraan baik dari aspek
prosedur, aspek kelembagaan maupun dari
aspek regulasi. Metode perbandingan hukum
dengan sistem dan peratural perundang-
uldalgan di negara lain digunakan dalam
ralgka menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan tersebut. Negara yang dipilih adalah
Belanda dan A:nerika Serikat yang secara umum
difahami telah memiliki sistem pewarganegraan
yang mapan baik secara institusi maupun
peraturan perundang-undangannya, Belanda
merupakan negara yang sarnpai saat ini sistem
hukumnya masih banyak dipakai oleh negara
Indonesia, dan Amerika Serikat merupakal
negara dengan sistem pemerintahan federal yang
terkenal meailiki kebijakan imigrasi yang cukr.rp

terbuka bagi warga negata asing.

B. Peabe.haren

B.1, Peaggturaa P€rargarogarata dt
Irdono3le

UUD NRI 1945 secara khusus menyinggung

mengenai kewarganegaraan dan mengamanatkan

ImpleE€ntasi P€meriksaan Substantif Pewarganegaraan ( Gautama Budi & Hendra Wahanu )

untuk mengatur ha] tersebut dalam suatu
undang-undang. Pasa.l 26 ayat (1) UUD 1945

menyatakan bahwa yang menjadi warga negara

Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang-orang balgsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.e

Hal prinsipil lainnya dari sistern kewarganegaraan

ini adalah Indonesia hanya mengenal konsep

mono-citizenship atau prinsip kewarganegaraan
tunggal, bahwa seorrulg qrarga negara

lndonesia akan kehilangan kewarganegaraan

apabila memperoleh kewarganegaraan lain
atas kemaualnya sendiri.lo Hal ini kembali
ditegaskan pada ketentuan lain yang mengatur
bahwa seorang anak yalg karena berada

dalam situasi tertentu sehingga memilliki
kewarganegaraan ganda, maka setelah anak
tersebut berusia 18 tahun harus menyatakart

memilih kewarganegaraannya,lr dan untuk
mempajelas konsepsi teattang siaPa yang

dimaksud sebagai warga negara Indonesia, maka
UU 12/2006 merinci lebih lanjut mengenai hal
tersebut.l2

Pada dasarnya, hukum Indonesia telai
memberikan pelualg bagr orang asing yang

ingin masuk menjadi WNI melalui beberapa cara.

Mekalisme ]"ang dapat ditempuh untuk dapat
menjadi warga negara lndonesia adalah melalui:

Pertama, pewarganegaraan;t3 Kedua, perny ataaJ]

menjadi warga negara Indonesia;la dan Ketiga,

perrlyataan memilih;ri serta Keempa.( pemberian

kewarganegaraan karena jasanya kepada

Republik Indonesia- 16

Secara umutzr orang asing yang memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9

UV 7212006 dapat mengajukan permohonan

a surat Dda'an Mented Hukum dan BAM No. M.HH.AH.1o.ol-23 Tahu! 201I
9 HrI teBebut kerDudian ditegsslen kembali .r"l'a Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kcwargsnega-raan. Selanjutrrya pcrjetasan
pasal 2 UU No. 12 Tahufl 2006 menyatakan bah{,a yang dimaksud d€ogsn 'orang-orang bangsa Irdonesia asli" adaLah orang Indonesia
yang menjadi Waraa Negara Indon€sia scjsk kelalirannj€ dan tidak pemah ocnerirna kewarganegaraan lain aras kehendak s€adtui, dan

i"".t c UU ro. lrTahun 2006 Indonesia mengahji setiap orang yarg lahir di Eilayah hukum R.publik Indoncsia maupun omng y3ng

tiahir dari or"anA tira yang berkcwarganegaiaan Republik In&nesia s€bagai rf,arga negara Indon$ia.
lO Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tcntang Kewrlgarregara-an Republik lndoncsia, Pasal 23 hufula
r r pasal 6 ayat {t} aU No. 12 Talrurt 2006 tentang (elrarganegaraar Republik lodonesia.. Sedangkan situasi vatg menyebabkan seorarlg

anak memitiki iewarganegarasl ganda sebagaimana dianrr dalam Passt 4 humf c, d, h, dari I serta Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006

adalah: (c) anak yang lahi; dad pe*awinan yarg san dari seorsng ayah Warga Nqtsl.a Indonesia dan ibu warga re$ra asingi (d) anak

-vang tahir dari p.rkawinan yang sah da-ri seorang ayah narga nega.a asing dar ibu Warga tiegara Indoncai,a; (h) anak yaEg lahi. di h]e
pcriawinan varje ssh dari uLot e it , 

"r".8a 
r,"g"ra asing yang diakui oleh s€orsra ayal warga Ne8ara Indonesia seba.gai anakrva dan

ir."grt"." it" a *'rt an scbelum ,nak te.scbur berusia 1a ldetapan bela6) tahun atau belum kawin; (i) anak valls dilahirkan di luar
*. alarr negsra nepubtik lrdonesia d€ri scor rg ayah dan ibu warSa Negara Indonesia yang kartna ketentuan dari negara tempat ana](

tersibur aitafrirtan memb€nkan kewaryanegsraan kepada anak yang b€rsangkutan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 5 tIU No. t2
Talun 2OO5 adalah {1) Ans} Warga Negara Indoresia yang lahir di luar perkawiran yang sah, b€lum berusia 18 (delapan bel,as) t"lun
darl belum kawin diekui secara sah ol€h ayahnya yarg M(cwarganegaraan asing; darl i2) Anak Warga Negara lndonesia yang belum
b€rusia 5 oima) tahun disngkar secara sa}l sebagai ansk oleh warga ncgar-a asirg bcrdasarkan penetapan Pengadilan.
12 Urdang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indorcsia, Pasal 4
13 iri4 Pasat 8
14 ibid, Pasal ls
r5 ilid, Pasal2l
16 ibrd, Pasal 20
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Pewarganegaraan kepada Presiden melalui
Menteri Hukum daal HAM. Peisyaratan minitnal
yang harus dipenuhi oleh orang tersebut adalahi
telah berusia 1 8 (delapan belas) tahun atau sudah
kau,in; pada waktu mengajukan permohonan
sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 {lima} tahun
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh)
tahun tidak berturut-turut; sehat jasmani
dan rohani; dapat berbahasa Indonesia serta
mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun
1945; tidaL pernah dijatuhi pidana karena
melakukal tindak pidala yalg diancam dengan
pidana penjara I {satu) tahun atau lebih; jika
dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraal
ganda; dan raempunyai pekerjaan dan/atau
berpenghasilan 1st.p; dan membayar uang
pewarganegarazrn ke Kas Negara.

Permohonan pewalganegaraan diajulan di
Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam
bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai
cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas
permohona.n perparganegarazrn disampaikan
kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Hukum dan !IAM. Menteri al<an meneruskan
permohonal disertai dengan pertimbangan
kepada Presiden. Kafltor Kementerian Hukum
dan HAM akal melaksarratan pemeriksaaa
administratif terhadap berkas pemohon yang
telah diajukal. Sedangkan pemeriksaan
substantif dilakukan oleh Tim Evaluasi Terpadu.

Tim Evaluasi Terpadu terdiri atas pejabat dan
aparat pemerintah yang berasal dari lirrtas satuar
kerja antara lain dari perwakilan Kantor Wilayah
Kementeriaar Hukum dan HAM, pemerintah
daerah setempat, dinas perpajalan, kaltor
kepolisian setemlrat, kantor imigrasi rvrupun
dinas terkait lainnya. Tim Evaluasi Terpadu
melakukan pemeriksaan secara langsung dengan
cara memanggil pemohon untuk mendapatkan
kepastian dan pembuktian yang bersifat faktual
terhadap permohonan yarrg diajukan.

Tim Evaluasi Terpadu akan melaporkan hasil
pemeriksaan substantif kepada Menteri Hukum
dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum

dan HAM ditempat pemohon meng4jukan
permohonanannya, Menteri Hukum darr tlAM
akan melaporkan hasil pemeriksaan administratif
dan substandf kepada Presiden RL selanjutnya,
Presiden akan mengabulkan atau menolak
permohonan pewarganegar:vfr. Datam hd
permohonan pemohon dikabulkan permohonan
pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusal
Presiden. Namun apabila permohonan
pewarganegaraan ditolak maka prenolakarnyra
harus disertai alasal dan diberitahukan oleh
Menteri kepada yang trersangkutan paling
la-srbat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
permohonal diterima oleh Menteri.

Keputusar Presiden mengenai pengatrulan
terhadap permohonan pewarganegaraan
berlaku efeli.tif terhitulg sejak tanggal pemohon
mengucapkan sumpah atau meuyatakal janji
setia, Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Keputusan Presiden dikirim kepada
pemohon, Pejatrat memalggil pemohon untuk
mengucapkan sumpah atau menyatakan jalji
setia. Menteri mengumurnkan nama orang yang
telah memperoleh kewatganegaraan dalam
Berita Negara Republik lndonesia.

Berbeda dengan proses untuk memperoleh
kewarganegaraal melalui pernyataal menjadi
warga negara Indonesia yang telah diatur
dalaqr Peraturan Menteri Hukum dan HAM
No.M.O2-HL.O5.O6 Tahun 2006 Tentan8 Tata
Cara Menyampaikan Pernyataal Untuk Menjadi
Warga Negara Indonesia dan melalui pemyataan
memilih dalam Peraturan Menteri Hukum dan
HAM No. M.HH-19.AH.1O.O1 Tahun 2O1 1 tentang
Tata Cara Penyampaian Pernyataa:t Memilih
KewarganegaraanBagiAlakBerkewarganegaraan
Ganda, tata cara permohonan dal pemeriksaan
permohonaa pewargategaraarn belum diatur
dalam peraturan pelaksanaam, t? Hal ini
tentunfa menjadi permasalahan tersendiri
dikarenakan pewarganegaraan merupalan jalan
yang paling utana bagr warga negara asing
untuk dapat rnenjadi Warga Negara Indonesia.
Tidak adanya peratuian pelal<sanaan dalam
raagka pemeriksaan pewarBanegaraan akan
memberikan ketidakpastian hukum bagi para
p€mohon pewarganegsjaan, Permohona::

17 Teta crm Dclmpcrolih kcwrIgan€garRen lain yeng tclah d.ietur {dahh mclelui pcndelteren b{gi seo.eng WNI l,eng tcLeh kch,lsngsn
kewerg.nQgararrl- Indoftsia yeng tcl.h diatur dcngefi Pe$turen Mentcri Huku& der HAM No,M.O1-HL:O3.Ot'TshuD ,006 tcnt ng
Tete care Pende-fra.en Untuk Mcmpcrolch KewelgEncgsraan RI Bcrda.larkan Pssel 41 dan Mcmp.mlcb l("mbali Kewar8en€garaan RJ
Bcrdaserken Paqsal 42 UU No, 12 Tehu[ 2006 tcntar€ Kevrargalcgarean.
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pewarganegaraan yang dilakukan di masing-

masing wilayah ditempat oralg asiag tersebut
tinggal di seluruh Indonesia menyebabkan
setiap wilayah akan memiliki standar yang

berbeda pada waktu melakukan pemeriksaan

kepada setiap pemohon, dan dipandang dari
perspektif sosiologis, setidaknya ada dua cara
untuk menentukal kewarganegaraar. Pertama"

melalui cara formal, di mana kita berbicara
tentang keanggotaan ke komunitas politik.
Menjadi warga negara adalah memiliki status
resmi dari anggota, tanpa kualifikasi yang
spesif,k yang berhak atas hak prerogatif dan
dibebani dengan tanggung jawab yang aelekat;
Keducr, melalui cara lr.ang kurang formal,
yaitu fokus pada pertanyaan tentang aPakah

dan bagaimana menjadi warga negara, yang
mensyaratkan bahwa individu berbagi nilai-rrilai
tertentu, disamping itu terdapat p€ngakuan hak
substansial dan kewajiban. t3 Namun demikian,
kepentingan nasional harus tetap diperhatikan,
merujuk pada pendapat Hans J. Morgenthauyang
mendefinisikal kepentingan nasional sebagai

kepentingan bangsa yang secara keseluruhaa
dianggap sebagai entitas independen yang
terpisah dari kepentingan daerah maupun
kelompok dan juga dari negara-negara lain
maupaln kelompok supranasional, oleh karena
itu setiap kebijakan, termasuk kebijakaa luar
negeri harus berdasarkal standar kepentingan
nasional ini.le

.B.2. slstcE Pewarg&egarael dl Belaada

Definisi Warga Negara Belaada dalam
Konstitusi Belanda terdapat dalarn Article 2 the
Constitution oJ the Kingdom of the Netherlands
2OO2 IUUD Belanda 2OO2) yang men5.atakar
bahwa: kebalgsaan Belalda diatur oleh
Undang-Undalg Parlemen; masuknya orang
asing dan pengusiran oralg asing diatur oleh
Undang-Undang Parlemen; ekstradisi hanya
dirnungkinkan teqjadi apabila sesuai dengan
traktat. l,ebih larjut peraturan mengenai
ekstradisi akan ditetapkan oleh Undang-
Undang Parlemen; setiap oralg berhak untuk
meninggalkan negara Belanda, kecuali dalam

ImpleEentasi Pemedksaan Substantif Pewarsanegaraan. .( Gautama Budi & Hendra Wahanu )

kasus-kasus yalg telah ditetapkan oleh Undarrg-

Undalg Parlernen. Hal ikhwal kewarganegaraa.n

yang termaktub dalam Konstitusi Belanda

sebagai hukum tertinggi di Belanda selanjutnya
terderifasikan di dalam peraturan perundang-
undangan yang secara hierarchial berada di
bawah Konstitusi Belanda, diantaralya adalah:
Rijkswet op het Nederlcndaserschap alao
Undang-Undang Kewargalegataan Belanda.2o

Secara umum, Undalg-Undang Kewarga-

negaraan Belanda memuat pJa aturan mengenai

syarat dan prosedur pewarganegaraan bagi orang

asing untuk menjadi warga negara Belalda
sesuai dengal persyaratan pada Arficle 8 Rijksuet
op het Nederlondaserschap, yattu: Mereka yang
berumur penuh (18 tahun); tinggal di Belanda,

Antilles Belanda atau Aruba ultuk jangka waktu
tak terbatas dan tidak adalya keberataa; Telah

diterima dan telah memiliki tempat tinggal
utarrranya di Belalda, Antillen Belanda atau
Aruba untuk jangka waktu minimum lima
tahun sebelum aplikasi diajulan; dianggap telah
berasimilasi ke dalarn masyaral<at Belanda,

Belanda-Antillen atau Aruban dengan dasar
bahwa telah memiliki pengetahuan ya.ng cukup
tentaag bahasa Belanda yalrg telah ditentukan
atau memiliki tempat tinggal utamalya di
Antillen Belanda atau Aruba, dan juga memiliki
pengetahuan mengenai sistem politik da.n

masyarakat Bela.nda, Belanda-Antillean atau
Aruban, dan telah terintegrasi dalam masyarakat
di Belanda, Antillen Belanda atau Aruba dan
selanjutnya menyatakan bersedia membuat
pernyataan solidaritas kebangsaan Belanda.

Seseoralg wa.rga negara asing, pertama

kalinya harus mengajukar aplikasi naturalisasi
kepada pemerintah lokal dimana pemohon

tinggal. Setelah itu pemerintah 1okal menerima
dan memeriksa kelengkapal aplikasi yalg
diajukan oleh pemohon, maka Pemerintah l,okal
menginformasikan pemohon tentarrg persyaratal
integrasi dan dokumen yang diperlukan, serta
biaya aaturalisasi. Selanjutnya karitor Immigratie

en Naturalisaturedienst [ND] yang berada
dibawah Kementerian Hukum dan Keamalan

r 8 Markus Pohlrnarn Jorshoe Yang Jong-Hee ke (Eds), Citize nship and MigBtion in the Era of Olobalization The Floq, of Migrants and
the Perception of CitieNhip in Asia and Durop€, Springer-Verlag Bedin Heidelb€rg 2013, hlm 2
19 Hans J. Morg€nthau, Politic among Nations, the stmgSle of Power and Peacr (7th Eds), Mc Graw HiU/lMin, l.IY 2006. hlm. I30- l60
20 Sebaaai salah satu negara an&pta dari 27 negara anggota Uri E opa (tanpa IngSris), dan mempakan salah saiu dari enam the
founding fath€rs of Eumpean Union pergaturan kewsrgaregararn di level regional Uni E.opa mau tidak Elau mempengamhi p€ngaturan
ke*arganegaraam di lqel rsional. Uhat Council Dir€ctjve 2OO3/IO9/EC Concernbg The Sratus ol Thi.d-Country Nationals who ate
LDg Term Residents tertanggal 25 Nop€mb€r 2OO3.
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lMinishyie tnn vefuheid en hstitiel memutuskan
apal<ah akan menolak atau menerima aplikasi
yang diajukan oleh pemohon.

Pemerintah lokal dal IND mengguna-kar
dasar manual pewarganegaraan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi yang
disarnpaikan oleh pemohon, yaihr:'2r Peoohon
harus memenuhi persyaratan usia. Pemerintah
lokal harus memeriksa usia pemohon atas dasar
data yang terdaftar pada populasi kota dimana
pemohon mendaftar; pemohon harus memiliki
Surat Ijin Tinggal yang valid; Pemohon harus
telah tinggal di Belanda selama periode lima
tahun terus menerus dengan Surat fjin Tinggal
yalg sah, kecuali: untuk pemohon yalg pernah
merniliki kewarganegaraan Beland4 untuk
pemohon yang menikah dengan warga negara
Belanda, dapat mengajulan permohonan untuk
naturalisasi setelah tiga tahun meaikah; untuk
pemohon yang diadopsi pada saat dewasa di
Belanda oleh warga negara Belanda; jangka
waktu lima tahun menjadi jalgka waktu tiga
tahun jika peraohon telah tinggal dar hidup
bersama pasangan warga negara Belanda di
luar nikah secara terus menerus dalam jalgka
waldu lima tahun dikurangi menjadi jangka
walrtu tiga tahun jika pemohon adalah tanpa
kewarganegaraan. Jangka waktu lima tahun
dikurangi menjadi jangka waktu iiga tahun jika
pernohon adalah anak-anah yang diakui oleh
seorang w.rrga negara Belanda. Jangfu waktu
lima tahun dikuraagi menjadi jangka dua tahun
jika pemohon telah tinggal di Belanda untuk
jangka waktu total sepuluh tahun, dan dua
tahun terakhir secara terus menerrts.

Selainitu untukmenjadiwarganegaraBelarda,
pemohon harus meninggalkan kewarganegaraan
asal dengal memberitahukan kepada Pemerintah
l.okal setelah mengirirkan aplikasi permohonan,
selanjutnya IND a]an memeriksa validitasnya.22
Setelah seluruh aplikasi permohonan diterima

dan telah diteliti secara administratif, IND dan
pemerintah lokal akan melakukan wawatlcara
kepada pemohon. Wawancara akan dilakukan
dengan menggunakan Ba-hasa Belanda untuk
mendapatkan informasi mengenai aplikasi yang
diajukan sekaligus menilai kemampuan Bahasa
Belanda yang dirnjliki oleh pemohon. Hasil
wawancara selanjutnya akan dilakukan oleh
ahli bahasa dal akan menjadi dasar penilaian
bagi pemohon yang sedang mengajukan
permohonan naturalisasi.23 Calon Pemohon
yang memiliki pasang.rn warga negara Belarrda,
harus mengikuti Ujiar Integrasi di di Kedutaan
Besar Belanda atau Konsulat di negara asal atau
negara tempat tinggal tems menerus selama
lebih dari 9O hari secara sah, sebelum data:rg ke
Belanda. Ujian brtegrasi di Luar Negeri adalah
berupa tes pengetahuan dasar bahasa Belaada
dal masyarakat arttara lain: Pengetahuan
tentang masyarakat Belalda (Kennis uan de
Nederlandse taal,); Kea}r-lial berbicara; dan
Kema.rnpuan membaca-'?a Hal ini pada hakikatnya
menunjukkan negara dapat mengatur akses
pada paket hak tersebut melalui dua cara, yakni
melalui pengaturan mengenai akses ke wilayah
(kontrol imigrasi) atau aelalui pengaturan
akses pada kewargalegaraan bagi mereka yang
sudah berada dalam batas teritorial (kebijakan
kewarganegaraal). Dengan demikian, konteks
irn;gasi tidak terlepas dari konteks politik.rs

8.3. SlsteE
Aerttat

PewsrgaaGgaraan dl AmcrlLa

Secara umum seseoral1g dapat memp,eroleh
status keivarganegaraan Amerika Serikat melalui
kelahiran maupun pasca kelahiran. Amardemen
ke 14 Konstitusi Amerika Serikat menyatakarr
bahwa setiap orang yalg lahir atau diaatura-lisasi
di Amerika Serikat maupun di wilayah yang
berada dibawah yurisdiksi Amerika Serikat
r:oerupakan warga negara Amerika Serikat.,6

2r httF://ind.nr/EN/individuals/rBidence-vizard/dutch-citizemhiplnatumlisation
22 Terdapat t eberapa p€ngccualian tfrhadap ket€ntuan t€m€but. Tulisarr ini tidak dimaksudkan untuk ineEbahar mctucnai k€tentuan
pcngecualiao ters€but, Kctentuan tenta€ peng€cualian dapat dipemleh di wcbsite lNDhttps: / / ind.rlll EN/ individuals/ rcsidence-wizard /
Pages/ r€nouncing-natioEalitr-and-exccptions.aspr(
23 https://ind.nl/EN/orgardsatioa/them*/languaac-anablh/method-in-bricf/PagEs/ddault.f,spx. Pcraturan Belanda juSA
mcmberika$ pcngccualian bagi p€mohofi ]6ng kar€na alalta[ tertcntu misslnya korcna alasan usia atau kesehatan tidak dapat menguasai
bahase Bclanda, Tulisan ini tidak bermel(sud untuk meebohas lcbih lsnjut mengcnsi ehrran pc,lgccualian tcBcbut.
24 httpsr/ /ind nl/EN/iadividuels/rcsidcnc!-wizqrd/otlrcr-informationlciyic-intcgration.Pcngce.ualian t.rhadap kctcntue.n ini depat
dilihetpadawEbsit!INDs.ba8aibcdkuthttps://ind.nl/EN/individuals/rcsidcncc-r'izard/othcr-irlformation/civic-int gration*pareg.aph2
25 Scott Blindcr, Citizcrship And Natureliration in The UNr Tr€n& ln Data, poliq,, And Thcory, Univcrsity of O)dord Ohis pspcr i3 b6scd
on a prBcntation at thc Institutc of Public AfiaiIs, Warsaw 30 Octobcr 2Ol2), l m. 4
26 A4endmcnt 1 4 Sec 1 Us Constitution mcnyatakao bahwa 'AA Persons bm or ftatututized in the US, ard subject to the jwisdbtion
thercof, arc citizenE of t iE US and ofthE State u,herein thzV reside.'
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Status kewargalegaraa.n melalui kelahiraa
didapatkaa pada saat orang tersebut lahir di
wilayah Amerika Serikat atau wilayah yurisdiksi
Amerika Serikat' atau orarg tuanya memiliki
kewargaaegaraal Amerika Serikat-?8 Sedaagkan

kewarganegaraan yang diperoleh pasca kelahira-n

didapatkal melalui proses naturalisasi.n

Dasar hukum yang mengatur mengenai

proses naturalisasi di Amerika Serikat diatur
dalam ?itle I of tle Code of Federal Regulation

atau sering juga disebut sebagat Title I of the

U.S. Code khususnya pada Section 3.1O, Section

3.12, Section 3.16, Section 3.32, Section 3.35 dan
Section 3,36. Persyaratan umum naturalisasi di
Amerika Serikat adalah:3o berusia minimal 18

tahun pada saat mengajukan Pewarganegaraan

dan meagisi formul.ir khusus ltang telah
disediakan3r; bermukim secara tetap di wilayah
Amerika Serikat dalam kr:run wakhr minimal
selama lima tahun32; mampi.r membulrtikan
bahwa oralg tersebut telah tinggal selama
minirnal lirna tahun secara betturut-turut
sebelum mengajukan permohonan; mampu
membuldikaa bahwa orang tersebut benar-benar
berada di Amerika Serikaf3 minirnal selama 3O

bularr dalam kurun walrtr: selana lima ta-hun

sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas;
mampu membrrktikan bahwa orang tersebut
benar-benar tinggal di wilayah negara bagian atau
dalam wilayah US Citizcr*hip and Immigration

Seruices (USCIS)g dimana dia akan mendaftarkan
diri; menunjukkan perilaku 5raag baik secara

moral; memperlihatJ<an keterikatalnya dengan
prinsip-prinsip konstitusi Amerika Serilat;
mampu membaca, menulis dan berbicara dalam
Bahasa lnggris level dasar; memiliki kem:rmpuan
dasar untuk memahami sejarah Negara Amerika

ImpleBentasi P€medksaan Substantif Pewatganegaraan. '{ Cautaea Budi & Hendra Wahanu I

Serikat, dan sistem pemerintahannl'a (cruibs);

dan melafalkan surnpah setia menjadi warga

negara Amerika Serikat.

Proses permohonan Pewargaaegaraan di
Amerika Serikat pada pokoknya melalui eapat
tahapan rrtama sebagai berikut: Tahap pertama

dari proses Pewarganegaraan adalah melalui
penyampaian permohonan untuk menjadi warga

negara Amerika Serikat kepada Jaksa Agung atau
pejabat lain yang ditunjuk (USCIS). Permohonan
tersebut harus disertai dengaa uraia, tentang
fakta-faf<ta atas kondisi yang sebenarnya dari
si pemohon. Permohonan juga harus disertai
dengan isia.n formulir permohonal sesuai dengal
ketentuan yang telah diatur.3t Kedua, Setelah

pemohon menyampaikal permohonannya,

USCIS akan aelakukan investigasi personal

terkait dengan ketentuan residensi dan moral
ka.rakter dari pemohon tersebut.36 Ketentuan
tentang residensi dan moral karakter yang harus
dipenuhi adalah sebagaimana diaaksud dalam
Title I US C-ode 316:

*(a) No persory except a.s otherwi.se

prouided in thi-s title, slall be nahralizzd,
unless such qppli.afi, {1) invnediafelg
preceding the date of fiirrs his
applimtion for naturaliation has resid.ed

antinuouslg. ...tuithin the United States

Ior at lea.* rtw g"nrs and duing the fiite
gears immediatelg preceding lhe date of
filing his applirntion tas been

Wsen! therein for periods totoling gLkg5L
lalf of that tine. ...(3) duing allthe periods
rcfened to in thi.s subsedion has been and
still is a oercon of oood moml choracter,

attachedtothe ofttte Constihttion
of the united States. ond udfdiEpgsed-

27 Bebcrapa s/ilayah diluar nesa.s Amerika S€ikat yang dianggap dal€lll ,.u.isdiksi Amerika Serikal antara lsin adalah Prerto Rico,
cuam, virgin IsLand da sebaSian wilayah Par€ma. Tide a US Codc s€ction 3o2-3o7.
2a Ketenhran tentalg yang dimahud sebagai o.ang tua yang memiliki kewargaregaraan Ame.ika S€rikat tersebut termasuk didatamnl'a
adalah al'ah kandung, ibu kandung, darl ibu yang tidsk melshirksn anak ters€but (narweneti gestatiDnrrl morhe.4 sepanjang orang
tffs€but mempakan o.ang tua yang sah secara hukum pada saal melahftkan anaknya. Hal ihwBl mengcnai k€eretganeganan di Amerika
S€rikat terutama diatur dalam the ImmigratioD and Nationality Act (lNA) atau masuk dalam Title 8 US Code terltang Aliens ar}d Natronality.
29 Tuissn pada bagian ini heya akan membahas mengerai tata .ara pcrolehan ke*,argan€garaan m€lalui permohonan atau naturatsasi
dafl tidak dimaksudkar untuk membahas mengeiai tata cala pemlehan kewarganegaraan dengar cara kelahiran atau srelalui orang tua.
30 https://sllq..uscis-go\'/us-citizinship/citiz?Nhip-through-naturaliz-ation/path-us-citizenship
31 Dikelral dengan Form N-4OO, Application ior Natu.alizatioD. Fo.m N-4OO yanS digunakan dalam proscs permobonan naturalhasi
dapa. dilihrt pada l,ampiran II.
32 Atau yang selama ini dikenal sebagai pemegaag g€€n .urd bagi non warga negara Amerika S€rikat yang diperkenattksn untuk tingSal
dan bekerja s.cara permanen di Amcrika S€rikat. Yang dimaksud tinggal secam p€rlnaren tidak bemrti bahq.a orang tersebut ha.us
selalu ada secqra fisik di wilayal Amerika Serikat, namun orang tsrsebut dimungkinkaD untuk bcrada dihrar wila,'ah Am€rika Serikat
selama dia memenuhi kctcntusn tin ting8al yang diatur secara sah. Inlormasi mengetai greencard dapat dipetoleh di website https://
www.uscis, gov/areencard-
33 O.ang tersebut harus mampu membuktikan bahwa dia benar-b€nar tinggal seca.a tuik lrnUsi.al& p/esPr4 di Amerika S€rikat.
34 United States of Citizcrchip and tmmigralion Savices (USCISI, semacam kantor irEiSrasi yang bemda dibawai naungan Department
of Hom€land S€cutity.
3s Title 8 uS Codc Section 33a {4.
36 Titte 8 Us Code section 335 (a).
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to th.e ood order and happiness of the
Unired States." (gais bawah dari penulis).

Dalam hal seseorang dianggap tidak

memenuhi persyaratan adninistrasi dan tidak

lolos veriikasi sebagaimana dimaksud pada

angka 2 diatas, maka pemohon tersebut berhak

untuk mendapatkan hearirq at-an.f Pertemuaa
dengan USCIS untuk mengajukal pembelaal

atas ditolaknla. permohonanyang telah diajukan.

Pmses hearin.g akan menghasilkan keputusal
diteruskan atau tidalmya permohona.a

naturalisasi dari pemohon tersebut.3T Setiap

oraag yang bermaksud mengajukan permohona.n

pewarganegara.ur di Amerika Serikat wajib

menunjukkan kemampuan unhrk memaharri

Bahasa tnggris. Pessahamart tersebut

ditunjukkan melalui kemampuan untuk dapat
membaca, menulis dal membaca dalam Bahasa

Inggris miniraum pada tingkat dasar.$

?itle 8 US Code, Sectiron 312.1 yang mengatur
mengenai LiteracE ReEtiremen s menyatakan
bahwa ",,.no person shall be rnhtralized as a
citizan of the United States upon his or her own
applicationunless that person can demonstmre an
understanding oJ the Engti-sh larquage, tcfuding
an abititg to read, urire and speak unrds in
ordinary usage in Engl'tsh language.' e

Selain wajib untuk lulus dalam ujian
kemampuan Bahasa Inggris, seorangyang sedang

menjalani proses pewarganegaraan juga wajib
uotuk menyelesai.kan ujian sejarah dan sistem
pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini adalal
untuk memenuhi ketenhran sebagaimana diatur
dalam Title 8 US Code Section 312.2 yang antara
lain menyatakan bahwa setiap orang yang akan
menjalani naturalisasi wajib untuk memi.liki

pamahaman fundamental mengenai sejarah dan

sistem pemerintahan Amerika Serikat.ro

Seseorarg yang telah memenuhi persya-ratarr

dan telah lolos dari selumh ujian dalam proses
permohonan pewargalegaraal diwajibkal untuk

C. PenEtup

Beberapa permasalahan yang muncul seputar
implementasi perolehan kewarganegaraan

melalui proses pewarganegaraan di
Indonesia antara lain ada-lah tidak adanya
peraturan pelaksalaan yang secara spesifik
mengatur tentalg pemeriksaan substantjf
pewargalegaraan, keanggotaan institusi Tim
Evaluasi Srang bersifat tidak permanen dan tidak
diatur dengan tegas, serta dasar hukuml5ra yang

hanya mendasarkan pada Surat Edaran Menteri
Hukum dan HAM No. M.HH.AH.1O.Of -23 tanggal
3O Maret 2O 1 I tentang Permohonal Pewargaraan

RI Pasal 8 dan Pasal 19 UV 12/2N6.
Berdasarkal studi perbaldingal yang

dilakulan dengan sistem hukum Belanda dan
Amerika Serikat, maka rekomendasi yang dapat
diusulkan adalah perbaikan aspek regulasi

dal non regu.lasi. Pendekatal Regulasi yang
diusulkan adalah dengan membentuk Peraturan
Presiden atau Peraturan Menteri Hukum dan
HAM tentangTata Cara Pemeriksaan Permohonan

Pewarganegaraan. Sedangkan pehdekatan non
regul,asi yang dapat ditempuh adalah dengan

perbaikan proses investigasi, memmuskan
mekarrisme heaing ata'u eksaminasi ulang,
penl^rsunan standar uji Bahasa Indonesia serta
standar uji kewargane garaan.

37 Tide I US Code Section 336.
38 httF:/ /wwx,.uscis. gov/ poli.ymanual/ HTML/ PolicyMqflual-Volume 12-PertB-Chaptcrl.htmHS-A.
39 kcwajiban tdscbut tidak b€rlaku secara Eudak dikarensL$ psda tehun 1994 Xon$ca juga m.netspkan rDdang-undanS yang
membcrikan dispcrsasi baAi o.ang tidsk mampu mcmenuhi peEyaratan dikarenakan pcrmasalehan medis dar kes.hatar sebaSa;mana
diatur dalam The lmmigration and Nationality Tcchnicsl Corrcctions Act of 1994, Pub. L. 103-416 {October 25, 19S4}.
40 Tide a US Code 3r2.2 {a, (2)mcngatur bahwa'(a) No p€rso,l ea@pt as otlErut&e prcvided ia this title sha, hercofier t* tratumhwd aa
a citi@n of the U ted Stntes upon his o m appli.alion who ct),&ot damotBtvle- (2) a knoDledge atd lnde.stonniry of the t^danEnrals of
tlg history, and of t],8 priraiples and fo.m of sown\msg of th.E Unitzd si,,tes.'
4l Title 8 US Codc sectio' 337 (al {l} - {s)
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mengucapkal sulnpah atau janji setia sebagai

warga negara Amerika Serikat yang antara laia
berisi pernyataan untuk:al (a) mendukung
Konstitusi; (b) meninggalkan sepenuhnya

kesetiaannya dari kekuasaan dan kedaulatan
negara asalnya; (e) untuk mempertahankan
Konstitusi dao hu&um negara Amerika Serikat
dari ancaman yang berasal dari dalan maupun
luar negeri; (d) untulc memegang teguh
kebenaran dan menghargai sesamanya; dan (e)

ikut dalam usaha bela negara sesuai ketentuan
yang berlaku.
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