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PENGERTIAN WARGA NEGARA INDONESIA 
Istilah warga negara (dalam bahasa Inggris citizen atau bahasa Perancis 

citoyen, citoyenne) merujuk kepada bahasa Yunani Kuno polites atau Latin civis, 

yang didefinisikan sebagai anggota dari polis (kota) Yunani Kuno atau res publica 

(perkumpulan orang-orang atau masyarakat) Romawi bagi persekutuan orang-

orang di Mediterania Kuno, yang selanjutnya ditransmisikan kepada peradaban 

Eropa dan Barat (Pocock, 1995, p. 29). Ketika mempertanyakan what is a citizen? 

Turner (1990) menjelaskan bahwa “a citizen is a member of a group living under 

certain laws” atau anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di 

wilayah hukum negara tertentu (Sapriya, 2006). Dikatakan lebih lanjut, bahwa 

hukum ini disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah, 

mengatur kelompok masyarakat tersebut. Mereka yang ikut serta mengatur 

kelompok masyarakat bersama-sama dikenal sebagai pemerintah (government). 

Oleh karena itu, warga negara disimpulkan sebagai “a member of a group living 

under the rule of a government” (Sapriya, 2006). Warga negara adalah warga 

suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU 

No. 12 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). 

Dimanakah bedanya dengan istilah kewarganegaraan (citizenship)? 

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga 

negara. Dalam perkembangan negara modern, konsep kewarganegaraan 

biasanya didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara individu dan masyarakat 

politik yang dikenal sebagai negara, yang alami. Individu memberikan loyalitas 

kepada negara guna mendapatkan proteksi darinya (Kalidjernih, 2007, p. 51). 

Dengan demikian, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah 

tertentu dalam hubungannya dengan negara. Warga negara secara sendiri-sendiri 

merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak sekaligus kewajiban-

kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak 

yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), 

dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled) oleh 

negara. Sebaliknya, setia warga negara juga mempunyai hak-hak negara yang 
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wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati atau ditunaikan 

(complied) oleh setiap warga negara (Asshiddiqie, 2006, p. 132). 

Siapakah yang dimaksud warga negara Indonesia? Dalam ketentuan Pasal 

26 ayat (1) UUD 1945, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga negara. Ketentuan tentang warga negara Indonesia selanjutnya 

diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

Menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

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

berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara 

lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara 

Indonesia; 

b. anak 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 warga negara asing; ketentuan ini berakibat anak 

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun 

atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu 

kewarganegaraannya. 

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara 

asing dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini berakibat anak 

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun 

atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu 

kewarganegaraannya. 

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara 

Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau 

hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada 

anak tersebut; 

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga 

Negara Indonesia; 

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 

Negara Indonesia; 

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara 



asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai 

anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 

(delapan belas) tahun atau belum kawin; 

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu 

lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; 

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia 

selama ayah dan ibunya tidak diketahui; 

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan 

ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui 

keberadaannya; 

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari 

seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari 

negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan 

kepada anak yang bersangkutan; berakibat anak berkewarganegaraan 

ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak 

tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. 

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia 

sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 

Disamping itu, ditentukan pula bahwa yang menjadi warga negara 

Indonesia adalah:  

a. anak Warga Negara Indonesia yang lahir di Iuar perkawinan yang sah, 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara 

sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai 

Warga Negara Indonesia; dan  

b. anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat 

secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan 

pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat 1 

dan 2 UU No. 12 Tahun 2006). Karena dua ketentuan di atas, maka akan 

berakibat anak berkewarganegaraan ganda, karena itu, maka setelah 

berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan 

memilih salah satu kewarganegaraannya.  

ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA 
Dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktik, dikenal adanya tiga 

asas kewarganegaraan, masing-masing adalah ius soli, ius sanguinis, dan asas 
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campuran. Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas 

ius soli dan ius sanguinis (Asshiddiqie, 2006, p. 132).  

Asas ius soli (asas kedaerahan) menentukan bahwa kewarganegaraan 

seseorang ditentukkan menurut tempat kelahirannya. Seseorang dianggap 

berstatus warga negara dari Negara A, karena ia dilahirkan di Negara A tersebut. 

Sedangkan asas ius sanguinis (asas keturunan atau asas darah) menentukan 

bahwa kewarganegaraan ditentukkan dari garis keturunan orang tua yang 

bersangkutan. Seseorang adalah warga negara A, karena orang tuanya adalah 

warga negara A. Dengan asas ius sanguinis, anak-anak yang dilahirkan di negara 

lain akan tetap menjadi warga negara dari negara asal orang tuanya. Hubungan 

antara negara dan warga negaranya yang baru lahir tidak terputus selama orang 

tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya.  

Pada dasarnya setiap negara bebas memilih asas mana yang hendak 

dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraan untuk menentukan siapa saja 

yang diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan warga negara. Hal ini 

karena setiap negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri berdasarkan latar 

belakang sejarah yang tersendiri pula, sehingga tidak semua negara menganggap 

bahwa asas yang satu lebih baik daripada asas yang lain. Dapat saja terjadi, di 

suatu negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas ius soli, tetapi di 

negara yang lain justru asas ius sanguinis yang dianggap lebih menguntungkan.  

Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut 

kedua-duanya, karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan 

negara yang bersangkutan. Misalnya, India dan Pakistan temasuk negara yang 

sangat menikmati kebijakan yang mereka terapkan dengan sistem dwi-

kewarganegaraan. Sistem yang terakhir inilah yang biasa dinamakan sebagai asas 

campuran. Asas yang bersifat campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

apatride atau bripatride. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah 

keadaan bipatride, yaitu keadaan dwi kewarganegaraan. 

Bagaimana dengan Indonesia? Asas-asas kewarganegaraan yang dianut 

dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

meliputi asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas 

kewarganegaraan ganda terbatas. 

a. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan 

negara tempat kelahiran. 

b. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang 

diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang 



diatur dalam Undang-Undang. 

c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu 

kewarganegaraan bagi setiap orang. 

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan 

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang. 

Di Indonesia, pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda 

(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda 

yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian, yaitu berlaku sampai 

seseorang itu mampu memilih satu kewarganegaraan yang akan diikutinya. 

 

PERSOALAN KEWARGANEGARAAN 
Setiap negara berhak menentukan asas yang mana yang hendak dipakai 

untuk menentukkan siapa yang termasuk warga negara dan siapa yang bukan. 

Oleh karena itu, di berbagai negara, dapat timbul berbagai pola pengaturan yang 

tidak sama di bidang kewarganegaraan. Bahkan, antara satu negara dengan 

negara lain dapat timbul pertentangan atau conflict of law atau pertentangan 

hukum. Misalnya, di negara A dianut ius soli sedangkan negara B menganut asas 

ius sanguinis, atau sebaliknya. Hal itu tentu akan menimbulkan persoalan bipatride 

atau dwi-kewarganegaraan, atau sebaliknya menyebabkan apatride, yaitu 

keadaan tanpa kewarganegaraan sama sekali. Bipatride timbul manakala menurut 

peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang 

sama-sama dianggap warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan. 

Pada umumnya, baik bipatride maupun apatride adalah keadaan yang 

tidak disukai baik oleh negara di mana orang tersebut berdomisili ataupun bahkan 

oleh yang bersangkutan sendiri. Keadaan bipatride membawa ketidakpastian 

dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu atau pun 

bagi yang bersangkutan itu sendiri. Misalnya, yang bersangkutan sama-sama 

dibebani kewajiban untuk membayar pajak kepada kedua negara yang 

menganggap sebagai warga negara itu. Walaupun demikian, ada juga negara yang 

tidak menganggap hal ini sebagai persoalan, sehingga menyerahkan saja 

kebutuhan untuk memilih kewarganegaraan kepada orang yang bersangkutan. Di 

kalangan negara-negara yang sudah makmur, dan rakyatnya yang sudah rata-rata 

berpenghasilan tinggi, maka tidak dirasakan adanya kerugian apapun bagi negara 

untuk mengakui status dwi-kewarganegaraan itu. Akan tetapi, di negara-negara 

yang sedang berkembang, keadaan bipatride itu sering dianggap lebih banyak 

merugikan. Sebaliknya, keadaan apatride juga membawa akibat bahwa orang 

tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga.  
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Kedua keadaan di atas, yaitu apatride dan bipatride sama-sama pernah 

dialami oleh Indonesia. Sebelum ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia 

dan Republik Rakyat Cina (RRC), sebagian orang-orang Cina yang berdomisili di 

Indonesia menurut peraturan kewarganegaraan dari RRC, tetap dianggap sebagai 

warga negara RRC karena negara tersebut menganut asas ius sanguinis. 

Sebaliknya, menurut UU tentang Kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu, 

orang Cina tersebut sudah dianggap menjadi warga negara Indonesia. Dengan 

demikian terjadi keadaan bipatride bagi orang Cina yang bersangkutan. 

Persoalannya sekarang bagaimana kalau bipatride telah terjadi di Republik 

Indonesia sebelum tahun 1955, dimana pada waktu itu orang-orang Cina karena 

peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu dapat dianggap sebagai warga 

negara republik Indonesia, sedangkan dalam keadaan yang bersamaan Republik 

Rakyat Cina tetap pula beranggapan bahwa orang-orang Cina tersebut adalah 

warga negaranya. 

Untuk memecahan permasalahan ini, menteri luar negeri kedua negara 

telah melakukan perundingan yaitu pada tanggal 22 April 1955. Dari perundingan 

tersebut telah disepakati Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia 

dengan RRC mengenai Soal Dwikewarganegaraan. Persetujuan perjanjian itu 

ditandatangai oleh perwakilan kedua negara masing-masing oleh Menteri luar 

Negeri RI dan RRC yang dikenal sebagai Perjanjian Soenario-Chou. Perjanjian inilah 

yang kemudian dituangkan menjadi UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan 

Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan RRC mengenai Soal 

Dwikewarganegaraan. Dalam perjanjian itu ditentukkan bahwa kepada semua 

orang Cina yang ada di Indonesia harus mengadakan pilihan tegas dan tertulis, 

apakah akan menjadi warga negara Republik Indonesia atau tetap 

berkewarganegaraan RRC.  

Baik bipatride maupun apatride tersebut tentu harus dihindarkan. Cara 

yang ditempuh untuk menutup kemungkinan terjadinya kedua keadaan itu adalah 

dengan UU tentang kewarganegaraan. Untuk mencegah bipatride, pasal 7 UU No. 

62 Tahun 1958 menentukkan bahwa seseorang perempuan asing yang kawin 

dengan laki-laki warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan 

Indonesia dengan pernyataan dan dengan syarat harus meninggalkan 

kewarganegaraan asalnya. Demikian pula, untuk mencegah kemungkinan 

apatride. Undang-undang termasuk dalam Pasal 1 huruf f menentukan, bahwa 

anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak 

diketahui, adalah warga negara Indonesia. Seandainya ketentuan ini tidak ada, 

maka niscaya kelak anak itu akan menjadi apatride karena tidak diketahui siapa 

orang tuanya, sehingga sulit untuk menentukan status kewarganegaraannya. 

Dengan dua contoh ini jelaslah bahwa setiap UU tentang kewarganegaraan dapat 

mencegah timbulnya keadaan bipatride dan apatride.  



CARA MEMPEROLEH DAN KEHILANGAN 

KEWARGANEGARAAN  
Dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh 

status kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua cara, yaitu status 

kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau dengan 

cara pewarganegaraan atau naturalisasi (naturlalization). Akan tetapi, disamping 

itu, ada tiga cara perolehan kewarganegaraan, yaitu citizenship by birth, 

citizenship by naturalization, dan citizenship by registration. Namun demikian, jika 

dirinci lebih lanjut, sebenarnya cara untuk memperoleh status kewarganegaraan 

yang dipraktikan di berbagai negara lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dapat 

dirumuskan bahwa dalam praktik, memang dapat dirumuskan adanya lima 

prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu: Citizenship by 

birth; Citizenship by descent; Citizenship by naturalisation; Citizenship by 

registration; Citizenship by incoporation of territory(Asshiddiqie, 2006). 

Citizenship by birth adalah pewarganegaraan berdasarkan kelahiran 

dimana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai 

warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut di sini adalah asas ius soli, 

yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Citizen 

by descent adalah kewarganegaraan berdasarkan keturunan dimana seseorang 

yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena 

keturunan, apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, kedua orang tuanya 

adalah warga negara dari negara tersebut. Asas yang dipakai di sini adalah ius 

sanguinis, dan hukum kewarganegaraan Indonesia pada pokoknya menganut asas 

ini, yaitu melalui garis ayah.  

Citizenship by naturalization merupakan pewarganegaraan orang asing 

yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi 

warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu. 

Dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia, Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; 

b. 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; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang 
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diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; 

f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak 

menjadi berkewarganegaraan ganda; 

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 

h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.  

Berdasarkan Pasal 10, ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, permohonan pewarganegaraan diajukan 

di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas 

bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri, disampaikan kepada Pejabat. 

Citizenship by regristration merupakan pewarganegaraan bagi mereka 

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup dilakukan 

melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan 

dengan metode naturalisasi. Misalnya, seorang wanita asing yang menikah 

dengan pria berkewarganegaraan Indonesia, haruslah dipandang mempunyai 

kasus yang berbeda dari seseorang yang secara sadar dan atas kehendaknya 

sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi. Untuk kasus 

seperti ini dapat saja ditentukan dengan undang-undang bahwa proses 

pewarganegaraan tidak harus melalui prosedur naturalisasi, melainkan cukup 

melalui proses registrasi. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 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. Dapat pula terjadi, seorang anak dari 

ayah asing dan ibu berkewarganegaraan Indonesia, setelah dewasa memilih 

kewarganegaraan Indonesia, maka proses pewarganegaraannya cukup dilakukan 

melalui prosedur administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan 

kewarganegaraan.  

Citizenship by incoporporation of territory adalah proses pewarganegaraan 

karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya, ketika Timor Timur menjadi 

wilayah negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan warga Timor 

Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini. Sebenarnya, secara teknis, 

metode terakhir ini dapat juga disebut sebagai variasi metode pewarganegaraan 

bedasarkan pendaftaran atau citizenship by registration seperti yang telah 

diuraikan di atas.  

Seorang warga negara bisa saja kehilangan status kewarganegaraan dari 

suatu negara. Hal itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Dalam ketentuan Pasal 

23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga 

Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: 



a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 

b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan 

orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; 

c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas 

permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan 

belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan 

dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak 

menjadi tanpa kewarganegaraan; 

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 

e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam 

dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; 

f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada 

negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; 

g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat 

ketatanegaraan untuk suatu negara asing; 

h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau 

surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih 

berlaku dari negara lain atas namanya; atau  

i. bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 

(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa 

alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya 

untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 

(lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang 

bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga 

Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan 

Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada 

yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa 

kewarganegaraan; 

Sekalipun sudah kehilangan kewarganegaraannya, seseorang dapat 

kembali memperoleh kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan. 

Hal ini sebagaimana dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 31 UU No. 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan Seseorang 

yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh 

kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan. 
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HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA 
Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara 

dari negaranya. Hak warga negara dapat juga disebut sebagai hak konstitusional 

warga negara (citizen’s constitutional right), yaitu hak warga negara yang secara 

konstitusional diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan. Sedangkan 

kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. 

Kewajiban warga negara ini juga ditetapkan oleh konstitusi atau perundang-

undangan. 

Apa saja hak konstitusional warga negara Indonesia itu? Untuk memahami 

hak dan kewajiban konstitusional itu, kita dapat merujuk pada UUD 1945. Secara 

lengkap, konstitusi kita telah merumuskan hak dan kewajiban konstitusional 

warga negara Indonesia sebagai berikut: 

a. Hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan 

pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1) 

b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 

(Pasal 27 ayat 2) 

c. Hak dalam pembelaan negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara”. (Pasal 27 ayat 3) 

d. Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran: “Kemerdekaan 

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Pasal 28) 

e. Hak kemerdekaan memeluk agama: “Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa” (Pasal 29 ayat 1), dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 ayat 2) 

f. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap 

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1)  

g. Hak mendapatkan pendidikan “Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan” (Pasal 31 ayat 1)  

h. Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan social “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945 ayat 3)  



i. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial: “Fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara” (Pasal 34 ayat 1) 

Disamping mengatur tentang hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, 

ketentuan UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia 

sebagai berikut: 

a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 

(Pasal 27 ayat 1) 

b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara: “Setiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pasal 27 ayat 

3) 

c. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-

tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1)  

d. Wajib mengikuti pendidikan dasar: “Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Pasal 31 ayat 2). 
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