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Abstrak 

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. Kewarganegaraan 

memberikan orang sebuah identitas diri. Menurut Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 

menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”, dengan demikian deklarasi ini 

mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum dan praktis untuk pemenuhan hak-hak asasi 

manusia. Karenanya, pemerintah-pemerintah harus bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang 

mempunyai kewarganegaraan. Mantan anggota organisasi militan ekstremis sendiri dapat diartikan 

golongan militer (angkatan Darat, Laut dan Udara), dan milisi serta korps suka-rela yang memenuhi 

empat persyaratan tersebut, dinamakan “Mantan anggota”. Merekalah yang dibenarkan turut serta 

secara aktif dalam permusuhan (hostilities). Yang juga termasuk golongan mantan anggota adalah: 

penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki musuh, yang secara spontan mengangkat senjata 

pada waktu mengorganisir diri, serta membawa senjata secara terang-terangan. Ekstremisme 

sebenarnya bukanlah hal baru. Sudah banyak perilaku ekstremis yang biasanya dikaitkan dengan 

perilaku terorisme dan penyerangan terhadap suatu kelompok terjadi baik di Indonesia maupun di luar 

negeri. Perilaku ekstremis sedikit berbeda dari perilaku kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang 

dilakukan para ekstremis adalah kejahatan yang  berdasar pada jalan yang telah mereka pilih 

terkait  cara pandang mereka terhadap dunia. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaraan, disebutkan dalam pasal 23 bahwa warga negara indonesia akan kehilangan 

kewarganegaraannya atas beberapa hal mulai dari (orang) yang bersangkutan memperoleh 

kewarganegaraan lain, masuk dinas tentara asing, masuk dinas negara asing, bersumpah setia terhadap 

negara asing, ikut serta pemilu negara asing, dan beberapa hal lainnya yang disebutkan dalam BAB 

IV undang-undang tersebut. Jadi walaupun benar ISIS sendiri bukan merupakan suatu negara seperti 

yang sudah dijelaskan dalam penulisan Tesis ini, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam 

berpedoman bahwa seseorang WNI yang tergabung dalam ISIS tidak bisa kehilangan 

kewarganegaraannya karena sudah diatur secara jelas baik dalam Undang-undang maupun Peraturan 

Pemerintah apa saja hal-hal yang menjadikan WNI tersebut kehilangan kewarganegaraannya secara 

otomatis bukan karena oknum tertentu yang bisa memutuskan hilang atau tidaknya suatu 

kewarganegaraan seseorang. 

Kata Kunci :Kewarganegaraan, Mantan anggota Organisasi Militan, Berdirinya Negara, ISIS  
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Abstract 

Citizenship is a legal bond between a person and a country. Citizenship gives people an identity. 

According to the Universal Declaration of Human Rights affirms that "everyone has the right to a 

nationality", thus this declaration recognizes the importance of citizenship legally and practically for 

the fulfillment of human rights. Therefore, governments must work to ensure that everyone has a 

nationality. Former members of extremist militant organizations themselves can be interpreted as 

military groups (Army, Navy and Air Force), and militias and volunteer corps that meet these four 

requirements, are called “Former members”. They are justified in actively participating in hostilities. 

Also included in the ex-member group are: residents of an area that has not been occupied by the 

enemy, who spontaneously took up arms when organizing themselves, and carried weapons openly. 

Extremism is not really new. There has been a lot of extremist behavior that is usually associated with 

terrorist behavior and attacks against a group, both in Indonesia and abroad. Extremist behavior is 

slightly different from criminal behavior in general. The crimes committed by extremists are crimes 

based on the path they have chosen regarding their way of seeing the world. Law number 12 of 2006 

concerning citizenship, it is stated in article 23 that Indonesian citizens will lose their citizenship in 

several ways, starting from the person concerned obtaining another citizenship, entering the service 

of a foreign army, entering the service of a foreign country, swearing allegiance to a foreign country. 

, participating in the elections of foreign countries, and several other matters mentioned in Chapter 

IV of the law. So even though it is true that ISIS itself is not a country as described in the writing of 

this thesis, this cannot be used as a basis for guiding that an Indonesian citizen who is a member of 

ISIS cannot lose his citizenship because it is clearly regulated in both laws and regulations. The 

government is what causes the Indonesian citizen to lose his citizenship automatically, not because of 

certain individuals who can decide whether or not a person's citizenship is lost or not. 

 

Keywords: Citizenship; Former member of militant; State establishment; ISIS. 

 

I. Pendahuluan 

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat 

pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan keamanan dan lain 

sebagainya.
1
 Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur 

hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh 

Harold J. Laski2 yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan 

mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan 

pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia 

berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. 

Negara juga dapat dipahami sebagai suatu asosiasi yang berfungsi memelihara 

ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu 

pemerintahan yang diberi kekuasaan memaksa. Dilihat dari sudut organisasi politik, negara 

merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan 

                                                           
1
 Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty, 2000. Hal. 171 

2
 Encyclopedia.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/330998/Harold-Joseph-Laski, di akses tanggal 

22 September 2020 
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politik. Sebagai organisasi politik negara, maka tata negara dapat juga difungsikan sebagai 

alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia, 

hubungan manusia dalam hal ini warga Negara dengan Negara dan sekaligus menertibkan 

serta mengendalikan gejala–gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat
3
. Walaupun 

negara merupakan persekutuan manusia, akan tetapi mempunyai ciri khas yang dapat 

digunakan untuk membedakan antara negara dengan persekutuan manusia yang lainnya. Ciri 

khas tersebut adalah : kedualatan dan keanggotaan negara bersifat mengikat dan memaksa. 

Demikian pula menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara adalah 

organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh 

rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di 

bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat 

sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dalam pemikiran Hans Kelsen negara 

merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian 

kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah 

teritorial terbatas. Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur 

hubungan yang ditetapkan untuk mencapai suatu sistem ketertiban 

Dalam tesis Friedrich Hegel (Bern, 27 Aug 1770 - 14 Nov 1831 - age 61)
4
 menyatakan 

bahwa, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara 

kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme dimana 

setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu maka 

negara memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari 

negara. Berdasarkan pemikirannya, Hegel tidak menyetujui adanya pemisahan kekuasaan 

karena pemisahan kekuasaan akan menyebabkan lenyapnya Negara, karena negara bukan 

merupakan penjelmaan kehendak mayoritas rakyat yang dilakaukan melalui pemilihan 

umum, melainkan kehendak kesusilaan. Dengan memperhatikan pendapat Hegel tersebut, 

maka ditinjau dari prinsip kesusilaan, maka negara dipandang sebagai organisasi yang berhak 

                                                           
3
 Mac Iver, The Modern State. Oxford Universiyu Press, London-England, 1950, p. 6 Mac Iver menyatakan 

bahwa, “The state is an instrument of social man. Its changes are a record alike of his experience with it and of 

his own changing needs. But long ages have shaped it, and as we follow the process we learn something of the 

true nature of the instrument, alike of its potentialities and of its limitations. To present the modern state as a 

product of social evolution; to explain how it acquires specific functions and specific means of service, 

relinquishing certain claims and vindicating others; to show how, through all the struggles and disturbances 

which have raged around its prize of power, it has established its foundations more broad and more secure -- 

these are the objects of this work. If it succeeds at all, it is because of what the author owes to the thinkers who 

in our age, as in the past, have devoted themselves to the same unending task”. 
4
 Edkins, Jenny.Vaughan William, Nick. Teori-teori Kritis - Menantang pandangan Utama Studi Politik 

Internasional, Jakarta: pustaka-baca, 2010, hal. 12 
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mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia 

sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri.  

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. 

Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri. Menurut Deklarasi Universal 

Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas suatu 

kewarganegaraan”, dengan demikian deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan 

secara hukum dan praktis untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia. Karenanya, pemerintah-

pemerintah harus bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai 

kewarganegaraan. Terlepas dari keberadaan ketentuan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya 

dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia, masih banyak orang yang tidak pernah 

mendapatkan kewarganegaraan atau bahkan kehilangan kewarganegaraan mereka.
5
 

Indonesia telah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia namun faktanya masih banyak yang menghadapi kesulitan-kesulitan 

serius yang disebabkan oleh keadaan tanpa kewarganegaraan. Mengatasi keadaan tanpa 

kewarganegaraan masih menjadi masalah besar di abad 21 ini. Dalam penerapan perundang-

undangan mengenai hilangnya kewarganegaraan sesorang terdapat permasalahan 

permasalahan yang terjadi tentang apa saja faktor faktor yang menyebabkan hilangnya hak 

kewarganegaraan dan prosedur yang wajib dilalui dalam proses pencabutan hak 

kewarganegaraan serta pemberian kembali hak tersebut. Konsekuensi hukum terhadap WNI 

yang kehilangan hak kewarganegaraannya serta apa saja dasar hukum yang diterapkan dalam 

pencabutan hak kewarganegaraan menurut undang-undang republik indonesia nomor 12 

tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia, peraturan pemerintah republik 

indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan,dan 

memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia, konvensi 1961, konvensi 1954 

tentang reduction statelessness, deklarasi universal hak-hak asasi manusia 1948, dan iccpr 

(international covenant on civil and political rights). 

Kasus hilangnya status kewarganegaraan bukanlah suatu hal yang baru khususnya di 

Indonesia, kasus terbaru adalah pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia 

(WNI) yang pernah menjadi mantan anggota organisasi militan ekstremis. Mantan anggota 

organisasi militan ekstremis sendiri dapat diartikan golongan militer (angkatan Darat, Laut 

dan Udara), dan milisi serta korps suka-rela yang memenuhi empat persyaratan tersebut, 

                                                           
5
 Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan, UNHCR, 2017, hal.1 
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dinamakan “Mantan anggota”. Merekalah yang dibenarkan turut serta secara aktif dalam 

permusuhan (hostilities). Yang juga termasuk golongan mantan anggota adalah: penduduk 

dari suatu wilayah yang belum diduduki musuh, yang secara spontan mengangkat senjata 

pada waktu mengorganisir diri, serta membawa senjata secara terang-terangan.
6
 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), militan diartikan bersemangat tinggi; 

penuh gairah; berhaluan keras: untuk membina suatu organisasi diperlukan orang-orang yang 

penuh pengabdian. Sementara itu, menurut para ahli pengertian militan adalah seseorang 

yang penuh semangat aktif, pejuang dan agresif serta memiliki atau menunjukkan keinginan 

atau kemauan untuk menggunakan metode yang tegas, ekstrim, dan terkadang dengan 

paksaan untuk mencapai sesuatu.
7
 

Ekstremisme sebenarnya bukanlah hal baru. Sudah banyak perilaku ekstremis yang 

biasanya dikaitkan dengan perilaku terorisme dan penyerangan terhadap suatu kelompok 

terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perilaku ekstremis sedikit berbeda dari 

perilaku kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang dilakukan para ekstremis adalah 

kejahatan yang  berdasar pada jalan yang telah mereka pilih terkait cara pandang mereka 

terhadap dunia.
8
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa mantan anggota organisasi militan 

ekstremis adalah organisasi yang terdiri dari pasukan sukarela dalam peperangan yang 

bersifat agresif, memiliki kemauan yang kuat terhadap cara pandang mereka terhadap dunia. 

Salah satu mantan anggota organisasi militan ekstremis yang sedang diperbincangkan 

saat ini adalah ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) lalu bagaimana kolerasi sehingga 

anggota ISIS dapat kehilangan kewarganegaraannya? Pada prinsipnya, warga negara adalah 

anggota dari suatu negara, dan oleh karena itu terikat pula segala hak dan kewajiban baginya. 

Terkait dengan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana 

termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang pada intinya, di samping 

mendapatkan kedudukan yang sama, warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang 

berlaku di Indonesia”. Tidak patuhnya warga negara terhadap hukum yang berlaku tentunya 

membawa konsekuensi hukum bagi dirinya. 

                                                           
6
 Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, GPH.  Hal. 22-23. 

7
 https://www.kompasiana.com/dhalbanwongedewex/5bed1188bde57551005c7c04/belajar-memahami-

makna-militan-dan-militansi?page=all, Jumat, 01 Mei 2020, Pkl. 02:45 WIB 
8
 https://pijarpsikologi.org/ada-apa-dengan-ekstremis/, Jumat, 01 Mei 2020, Pkl. 02:48 WIB 

https://theconversation.com/psychology-expert-why-extremists-use-violence-in-their-quest-for-significance-62594
https://theconversation.com/psychology-expert-why-extremists-use-violence-in-their-quest-for-significance-62594
https://www.kompasiana.com/dhalbanwongedewex/5bed1188bde57551005c7c04/belajar-memahami-makna-militan-dan-militansi?page=all
https://www.kompasiana.com/dhalbanwongedewex/5bed1188bde57551005c7c04/belajar-memahami-makna-militan-dan-militansi?page=all
https://pijarpsikologi.org/ada-apa-dengan-ekstremis/
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Telah disebutkan di atas bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,dan Memperoleh 

Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) hal yang menyebabkan 

kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, lalu apakah ISIS masuk dari 9 (sembilan) 

hal tersebut? Sebagaimana isi dalam pasal tersebut, tidak ditemukan salah satu syarat seorang 

WNI dapat kehilangan kewarganegaraan dalam konteks keterlibatannya dengan organisasi 

teroris internasional. Dengan kata lain, tidak ada frasa dalam ketentuan di atas yang dapat 

mendukung adanya pencabutan status kewarganegaraan WNI. Faktanya, WNI yang menjadi 

anggota ISIS dicabut kewarganegaraannya, kehilangan hak kewarganegaraannya dan menjadi 

pengungsi di Suriah karena tidak dapat kembali ke Indonesia. Bagaimana nasib anggota ISIS 

yang berasal dari Indonesia dan sikap negara melihat mereka. 

Dalam kasus tersebut diatas perlu juga dibahas tentang perlu tidaknya dilakukan 

amandemen perundangan-undangan agar regulasi di Indonesia dapat mencabut 

kewarganegaraan mantan anggota ISIS dan juga bagaimana konsekwensi pencabutan 

kewarganegaraan jika dilihat dari sudut pandang HAM tentang orang tanpa 

kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok 

masalah penelitian ini  adalah Bagaimana konsekuensi kewarganegaraan seorang WNI yang 

ikut serta dalam anggota mantan anggota organisasi militan ekstremis dan Bagaimana 

penerapan hukum terhadap warga negara Indonesia yang menjadi anggota mantan anggota 

organisasi militan ekstremis.  

II. Pembahasan 

A. Persoalan Kewarganegaraan Indonesia bagi Anggota ISIS 

Warga Negara adalah penduduk sebuah Negara atau bangsa yang 

berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya  mempunyai kewajiban 

dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Yulianto menjelaskan 

bahwa unsur keumatan memiliki peran dalam membentuk konsep kewarganegaran 

suatu Negara dalam beberapa model tertentu.
9
 Dalam undang-undang No. 12 Tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan definisi tentang 

warga negara dan kewarganegaraan seperti pada Pasal 1 angka (1) pengertian warga 

                                                           
9
 Rohmad Adi Yulianto, „Tracking the Linkage between Migration and Global Terrorism in Handling of 

Irregular Transnational Movements- Connecting Ummah and Nationality in Refugee‟s Protection in Indonesia‟, 

VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi‟iyah, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 1-17. 
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Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai 

keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa inggris 

dikenal dengan kata Citizens. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara. Warga negara 

adalah penduduk sebuah negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang negara 

tersebut. Dimana, penduduk atau warga negara ini termasuk unsur sebuah negara 

dan menjadi bagian didalamnya dan memiliki hak-hak penuh juga kewajiban yang 

bersifat timbal balik terhadap negaranya.
10

 

Warga negara juga merupakan anggota sah dari suatu masyarakat di suatu 

negara sehingga warga negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dari sebuah 

negara.
11

 Warga negara juga diartikan sebuah anggota negara yang mempunyai 

kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban 

yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya. Di Indonesia peraturan atau Undang-

Undang yang mengatur tentang warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 

1945 bab V Pasal 26 tentang warga negara dan penduduk. Dalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa : Warga Negara Indonesia adalah warga asli Indonesia ataupun 

warga negara asing yang disahkan menjadi warga negara melalui undang-undang 

yang ada. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau Bangsa lain yang 

bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur 

dalam undang-undang. 

Pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 juga menjelaskan tentang warga 

negara secara detail. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa warga 

negara Indonesia adalah : 

i) Setiap orang yang berdasarkan pada undang-undang atau perjanjian pemerintah 

Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku 

sudah menjadi warga negara Indonesia. 

ii) Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga 

negara Indonesia. 

iii) Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga 

negara Indonesia dan ibu yang warga negara asing. 

iv) Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 

 

                                                           
10

 Tuniredja, Tukiran. Konsep Dasar Kewarganegaraan (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), 38-40. 
11

 Koeniatmanto Soeprawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, h.1 
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Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia mempunyai definisi kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang 

berhubungan dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pengertian kewarganegaraan adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan warga 

negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Terdapat juga beberapa pandangan 

mengenai kewarganegaraan seperti Wolhoff berpendapat bahwa Kewarganegaraan 

merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat 

dengn yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial & budaya serta kesadaran 

nasionalnya.
12

 Terdapat juga pandangan menurut Daryono mengenai kewarganegaraan 

adalah keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu (Negara) yang dengannya 

akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan 

keanggotaan yang disebut dengan warga negara.
13

 Dan menurut Soemantri 

kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara 

manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir 

dalam hubungannya dengan negara yang bersangkutan.
14

 

Dalam hubungannya dengan negara, masyarakat, dan pasar itu, kita dapat 

mengembangkan pengertian mengenai konsep kewargaan, yaitu warga negara, warga 

masyarakat, dan warga pasar. Setiap orang pada saat yang sama adalah warga 

masyarakat, warga pasar, dan sekaligus merupakan warga negara. Tidak boleh ada 

orang yang tidak berkewargenegaraan. Hak untuk menjadi warganegara itu bahkan 

diakui sebagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Itu sebabnya, dalam 

Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 ditegaskan, “Setiap orang berhak atas status 

kewargenagaraan”. Namun di samping itu, pada saat yang bersamaan sebenarnya setiap 

orang juga adalah merupakan warga dari suatu masyarakat dan sekaligus warga dari 

suatu mekanisme pasar. Dalam kaitannya dengan warga pasar, setiap orang pasti terlibat 

dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai produsen, sebagai konsumen, ataupun sebagai 

distributor dalam aneka transaksi kegiatan yang bernilai ekonomis. 

Penghilangan hak kewarganegaraan oleh suatu Negara merupakan tindakan yang 

tidak serta merta dilakukan begitu saja, prinsip perlindungan HAM menjadi hal yang 

sangat fundamental dalam mengambil keputusan tersebut. Karena HAM memiliki 

                                                           
12

 Andi Mustari Pide, Pengantar Hukum Tata Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, hlm.58 
13

 https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-warga-negara.html 
14

 https://www.zonareferensi.com/pengertian-kewarganegaraan/ 
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keterkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistis), maka 

penghilangan kewarganegaraan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat 

dipahami sebagai tindakan pada ide individualisasi pidana. Serta dianutnya asas 

culpabilitas menjadi suatu konsep bahwa tidaklah manusiawi jika penjatuhan pidana 

diberikan terhadap orang yang tidak bersalah
15

 Pengaturan mengenai penghilangan hak 

kewarganegaraan terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang 

kewarganegaraan. Disebutkan dalam pasal 23 bahwa warga negara indonesia akan 

kehilangan kewarganegaraannya atas beberapa hal mulai dari (orang) yang 

bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain, masuk dinas tentara asing, masuk 

dinas negara asing, bersumpah setia terhadap negara asing, ikut serta pemilu negara 

asing, dan beberapa hal lainnya yang disebutkan dalam BAB IV undang-undang 

tersebut. Bahwa tidak ada poin dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa seseorang 

akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI karena telah membakar paspor atau 

bergabung dengan kelompok terorisme tersebut.  

Mekanisme penghilangan kewarganegaaan tersebut diatur dalam peraturan 

pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, 

pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia. disebutkan 

dalam pasal 32, ada garis koordinasi masing masing. WNI yang diduga memenuhi salah 

satu unsur yang terdapat dalam pasal 31 dan diketahui oleh pimpinan instansi tingkat 

pusat, maka berkoordinasi dengan menteri, jika yang mengetahui pimpinan tingkat 

daerah, maka melaporkannya ke pejabat, dan jika yang mengetahui masyarakat sipil 

(yang bertempat tinggal diluar wilayah indonesia), maka melaporkannya kepada 

perwakilan (kedutaan) indonesia dinegara tersebut.  

Hasil koordinasi dan laporan tersebut akan di cek kembali kebenarannya oleh 

menteri, dan mengklarifikasi langsung kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait. jika 

hasil klarifikasi sesuai dengan isi laporan dan isi BAB IV undang-undang nomor 12 

tahun 2006, maka Menteri akan menetapkan (ketetapan menteri) tentang nama-nama 

orang yang kehilangan kewarganegaraanya tersebut dan tembusannya disampaikan 

kepada presiden, pejabat yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal yang 

bersangkutan (asal/tempat tinggalnya di indonesia), perwakilan (kedutaan) indonesia di 

negara yang menjadi tempat tinggal yang bersangkutan, dan instansi terkait (pasal 34). 

                                                           
15

 Barda nawawi arif, “masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan 

kejahatan” (Jakarta, kencana prenadamedia group, 2014, hal 56-58)   
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Selanjutnya menteri akan mengumumkan nama-nama orang yang kehilangan 

kewarganegaraannya dalam berita negara republik indonesia (pasal 39). 

B. Status Kewarganegaraan WNI Mantan Anggota ISIS 

1. Ruang lingkup WNI mantan Anggota ISIS 

Pengertian Mantan anggota organisasi militan ekstrimis kerap kali dihubung – 

hubungkan dan lebih akrab dengan sebutan Terorisme namun pada dasarnnya pengertian 

mantan anggota organisasi militan ekstrimis berbeda dengan terorisme pengertian mantan 

anggota sendiri adalah status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam 

peperangan selama konflik bersenjata internasional dan definisi hukum "pejuang" tercantum 

di Pasal 43 ayat (2) dalam Protokol Tambahan (AP1) dari Konvensi Jenewa 1949. 

Disebutkan bahwa "Anggota angkatan bersenjata suatu Pihak yang terlibat konflik (kecuali 

tenaga medis dan rohaniwan seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Konvensi Ketiga) 

adalah pejuang, artinya, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam 

peperangan.
16

 Selain memiliki hak untuk berpartisipasi dalam peperangan, mantan anggota 

juga memiliki hak sebagai Tahanan Perang ketika ditangkap selama konflik bersenjata 

internasional. "Semua mantan anggota diwajibkan untuk mematuhi aturan hukum 

internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, pelanggaran aturan ini tidak akan 

merampas hak mantan anggota untuk menjadi mantan anggota atau, jika seorang mantan 

anggota jatuh ke dalam kekuasaan Pihak musuh, adalah haknya untuk menjadi tawanan 

perang."
17

 Pengertian Militan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai rasa bersemangat yang tinggi, penuh gairah, berhaluan keras Sementara itu, 

menurut para ahli pengertian militan adalah seseorang yang penuh semangat aktif, pejuang 

dan agresif serta memiliki atau menunjukkan keinginan atau kemauan untuk menggunakan 

metode yang tegas, ekstrim, dan terkadang dengan paksaan untuk mencapai sesuatu. 

Pengertian militan sendiri sering kali dikonotasikan berunsur negatif yang dikaitkan seputar 

dengan terorisme dan kelompok – kelompok radikal yang berujung pemberontakan padahal 

pengertian militan sendiri memiliki makna yang dapat diartikan agresif dan berhaluan keras 

memiliki makna sangat tegas memegang prinsip yang dianutnya dan tidak memiliki 

toleransi terhadap hal-hal yang menyimpang dari apa yang diyakininya. Sedangkan 

pengertian Ekstremis ada beberapa ciri – ciri seseorang dapat dinyatakan ekstrimis, yaitu: 

Menutup diri dari pandangan orang lain dan berburuk sangka kepada orang lain. 

                                                           
16

 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 Tanggal 12 Agustus 1949. 
17

 Konvensi Jenewa Ketiga Tahun 1929. 
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Jadi dapat disimpulkan definisi mantan anggota organisasi militan ekstremis adalah 

seorang pejuang yang memiliki rasa semangat yang tinggi dan berhaluan keras serta 

menutup diri dari pandangan orang lain mengenai suatu organisasi tetapi lebih cenderung 

kepada tidak memiliki rasa toleransi diluar hal – hal  yang diyakininya karena sikap yang 

seperti inilah seorang mantan anggota organisasi militan ekstremis selalu dipandang negatif 

karena sifatnya yang tidak bisa menerima atau mentolerir diluar dari apa yang diyakini. 

Mantan anggota organisasi militan ekstremis kerap kali dikaitkan dengan ISIS (Islamic 

State Of Iraq And Syria) sebuah kelompok militan ekstremis yang sudah menjadi sorotan 

dan permasalahan dunia karena sikapnya dalam berperang terkenal sangat brutal untuk 

melemahkan lawannya dan setiap selesai melakukan aksinya mereka tidak segan – segan 

untuk mempublikasikannya secara luas bagaimana cara mereka menghabisi lawannya dan 

oleh karena itu persoalan ini sudah mencuri perhatian masyarakat dunia karena pelanggaran 

Hak Asasi Manusianya. 

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia yang 

berguna sebagai jaminan seseorang untuk melakukan klaim atas penghidupan yang layak.
18

 

Sehingga HAM terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan telah diaturnya 

berbagai hak yang dirasakan wajib untuk diterima oleh seseorang. Salah satu wujud 

perkembangan HAM, yaitu timbulnya kesadaran akan pentingnya hak atas 

kewarganegaraan. 

2. Tentang Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam Hukum Internasional 

 ad-Dawlah al-Islāmiyah, atau Islamic State (IS),  Islamic State of Iraq الدولة اإلسالمية 

and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), atau Daesh Beberapa nama 

tersebut tetap mengacu pada kelompok yang sama.
19

 Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) 

terlahir dari perjuangan umat Muslim garis keras di Timur Tengah pada tahun 1900-an 

untuk menggulingkan pemerintahan Arab Nasionalis yang secara relatif sekuler 

mendominasi wilayah, dan mengembalikan peraturan hukum islam. Negara Islam bermula 

sebagai sebuah kelompok jihad di Irak yang bernama Jama‟at al-Tawhid wa al-Jihad 

(Monotheisme dan Jihad). Didirikan pada tahun 1999 oleh seorang Muslim bernama Ahmed 

Fadhil Nazar al-Khalaylah, yang menjadi dikenal secara internasional sebagai Abu Musab 

al-Zarqawi. Karirnya dalam berjihad tidak hanya menerangi latar belakang gerakan politik 

                                                           
18

 Marianus Kleden, 2008, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Lamamera, Yogyakarta, h. 69. 
19

 Fawas A. Gerges, ISIS: A History, Princeton University Press. 2016, e-book hlm. 1 
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Negara Islam, tetapi menerangi juga tujuan jihad Muslim radikal pada umumnya.
20

 Muncul 

di timur tengah pada musin semi 2014, dimulai dengan keberhasilan merebut Kota Mosul, 

Iraq.
21

 Dengan keberhasilan ini ISIS memproklamirkan diri sebagai sebuah negara dengan 

segala klaimnya. ISIS memproklamirkan diri sebagai negara dengan bentuk negara 

Theokrasi.
22

 Dalam deklarasi yang di lakukan oleh Abu bakr al-baghdadi menyatakan 

bahwa dirinya adalah khalifah dan menyatakan mendirikan negara yang dimana 

menempatkan agama sebagai dasar negaranya.  

Secara hukum status hukum ISIS sampai tulisan ini disusun belum di tetapkan 

secara terperinci. Mengingat secara bentuk, kapabilitas, keorganisasian. ISIS merupakan 

kelompok yang dapat dikatakan memiliki modal yang mumpuni untuk membentuk suatu 

negara. Dalam Konvensi Montevideo pada pasal ke1 (pertama) di jelaskan bahwa 

pembentukan suatu negara harus memenuhi 4 syarat yaitu:
23

 permanent population, defined 

territory, government, capacity to enter into relations with the other states. 

Secara riil apa yang ada pada ISIS dapat dikatan memenuhi beberapa syarat dalam 

Konvensi Montevideo, tetapi hal ini tidak menjadikan ISIS mudah untuk menentukan 

nasibnya sendiri sebagai Negara mengingat bahwa ada ISIS tidak mendapatkan pengakuan 

dari manapun.  Permasalahan tidak adanya pengakuan terhadap ISIS datang dari perilaku 

ISIS sendiri yang dimana ISIS seakan tidak mengikuti hukum secara internasional, seperti 

tidak mengikuti hukum perang sebagai contoh kemampuan suatu kelompok terorganisir 

dalam upaya untuk membentuk negara tidaklah mudah, jika melihat pada 4 syarat 

pembentukan negara dalam Konvensi Montevideo. penduduk, penduduk yang dimaksudkan 

dalam Konvensi Montevideo adalah penduduk yang tetap. Adanya sekelompok manusia 

dalam jumlah yang dapat dikatakan stabil, dengan jumlah yang rasional untuk menjalankan 

suatu pemerintahan yang sah, penduduk dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo menitik 

beratkan pada syarat a permanent population yang dalam artian populasi yang permanen 

yang dimana populasi dalam wilayah tidak hanya ada pada suatu musim ataupun waktu 

tertentu saja.
24

 Upaya mendapatkan wilayah dalam hal ini memiliki beberapa kriteria dan 
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 Robert Spencer, The Complete Infidel‟s Guide to ISIS (Washington: Regnery Publishing, 2015), h. 30-31. 
21

 Ibid, hlm 2 
22

 Theokrasi merupakan bentuk negara yang menjadikan agama sebagai inti sekaligus dasar negara. Dikutip 

dari, Thomson Gale,  Definition Of Theocracy, terdapat dalam http://www.encyclopedia.com/social-sciences-

and-law/political-science-andgovernment/political-science-terms-and-concepts-96 , diakses pada 27 september 

2020. 
23

 Montevideo Convention on Right and Duties of State, Pasal 1. 
24

 Malcom N. Shaw, International Law, Cambridge university  press, 2008, Cambridge, e-book hlm. 199 
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cara untuk mendapatkan atau pun mengklaim suatu wilayah11. Wilayah dapat dimiliki jika 

wilayah tersebut tidak bertuan, dapat merebut wilayah dari negara lain, dan hal yang 

terpenting adalah kemampuan untuk mempertahankannya. Dalam hal mempertahakan 

wilayah, wilayah tidak hanya ada pada wilayah darat tetapi juga laut dan udara, pengakuan 

wilayah ini sendiri tertuang dalam berbagai Konvensi Konvensi seperti Konvensi Paris 

1919, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Jenewa 1982. Wilayah yang di klaim juga harus 

merupakan wilayah yang tetap, bukan merupakan wilayah yang ada hanya dalam waktu 

tertentu dan juga bukan merupakan wilayah yang tercipta atas upaya manusia. Klaim atas 

wilayah di dalam pasal ke-1 Konvensi Montevideo tidak juga menjelaskan bahwa wilayah 

yang di klaim itu sudah final dan tidak terikat sengketa dalam hal wilayah artificial atau 

wilayah buatan, wilayah buatan tidak dapat di masukan sebagai bentang wilayah untuk 

memperluas perbatasan. Hal ini terjadi biasanya pada batas wilayah laut. 

Status hukum sebuah kelompok dalam skala internasional menjadi penting dalam 

kepentingan menentukan kemampuan, posisi, dan hak maupun tanggung jawab yang akan 

di miliki oleh kelompok tersebut. Sebagai contoh macan tamil, srilanka. Macan tamil 

merupakan kelompok pembebasan bangsa tamil yang ada di Srilanka, secara hukum macan 

tamil merupakan belligerent. Dengan semakin meluasnya pengaruh macan tamil di sri 

lanka, keorganisasian yang baik, memiliki penanda maupun seragam sendiri bagi milisinya. 

Pengakuan atas Macan Tamil sebagai kelompok belligerent mulai di akui oleh 

internasional. Belligerent secara hukum internasional tidak di atur secara jelas tetapi 

pengakuan suatu kelompok sebagai belligerent dapat memiliki arti bahwa kelompok ini 

telah di akui dengan segala hak nya, tidak di anggap sebagai kriminal melainkan kelompok 

yang mencari keadilan ataupun menentukan nasibnya sendiri.
25

 Pengaturan terkait 

belligerent biasanya diatur secara khusus dalam hukum di setiap negara-negara serta akan 

selalu di kaitkan dengan tindakan separatis, karna pada dasarnya sebuah tindakan separatis 

adalah tindakan yang membahayakan eksistensi negara itu sendiri. Hal ini tentu berlaku 

bagi negara dengan berbagai kemampuan tanpa terkecuali negara adi daya sekalipun. 

Kemunculan separatis di dalam tubuh negara akan memiliki dampak walaupun hanya dalam 

skala regional jika dibiarkan akan menjadikan masalah yang berkepanjangan. Dalam sejarah 

banyak terjadi tindakan-tindakan separatis, Indonesia memiliki sejarah separatis yang tidak 

sedikit bahkan tetap terjadi hingga dewasa ini seperti adanya Gerakan Aceh Merdeka 

                                                           
25

 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta, rajawali pers, 2014, hlm. 178 
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(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai contohnya.
26

 Sedangkan Belligerent 

dan teroris memiliki perbedaan yang sangat tipis baik secara tindakan maupun dalam proses 

terbentuknya. Abad ke-20 dunia internasional menyaksikan hal-hal ini banyak terjadi 

seperti Macan Tamil di sri lanka, Gerakan Aceh Merdeka di indonesia, Taliban di 

afganistan dan lain sebagainya. Pandangan atas kelompok-kelompok ini relatif jika di 

generalisir yaitu perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, apapun alasan dibaliknya. 

Belligerent memiliki makna yang sama tetapi dalam tingkatan yang berbeda, belligerent 

lebih mengarah kepada perang sipil dengan kondisi yang hampir sama kuat dan hampir 

menyerupai perang antar negara. Hal ini lebih dipandang murni sebagai masalah internal 

negara, terlebih jika pemberontakan mendapat status sebagai belligerent maka 

pemberontakan akan memiliki hak dan kewajiban karena akan menjadikan statusnya 

sebagai subyek dari hukum internasional. Pemberontakan yang memperoleh pengakuan 

tidak lagi di anggap sebagai penjahat oleh negara tetapi merupakan orang yang berperang, 

dan hukum perang akan berlaku dalam seluruh tindakan setelahnya.
27

 

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo diatas, ISIS tidak 

memenuhi sebagai entitas sebagai sebuah Negara melainkan sebagai actor non-negara (non-

state actor). Hal itu karena ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap, memiliki wilayah 

yang permanen dan pemerintahan yang berdaulat. Karena ISIS bukan merupakan entitas 

negara sehingga ketentuan pada Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut sulit 

diterapkan dalam kasus ISIS. Maka daripada itu status kewarganegaraan orang Indonesia 

yang sebagai pendukung ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesianya. Tetapi 

apabila telah memenuhi unsure – unsur yang ada dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 

2006 maka Status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam mantan 

anggota organisasi militant ekstremis di Indonesia dapat hilang. 

3. Status Kewarganegaraan WNI Dalam Keterlibatannya Pada Mantan Anggota 

ISIS 

Terkait dengan pemberitaan baik di Beritasatu.com pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 

terkait dengan WNI (Warga Negara Indonesia) yang mendukung gerakan ISIS, memunculkan 

isu hukum yang dilontarkan pemerintah yaitu pencabutan kewarganegaraan Indonesia 

terhadap pendukung ISIS. Mencabut kewarganegaraan WNI yang berjanji setia kepada 
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 L., Oppenheim, International Law- A treatise, Vol. I7th Edn., London:Longmans, Green & Co.,    1952, e-

book. Hlm. 248-253. 
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ISIS.
28

 Jika merujuk pada Pasal 23 huruf e dan huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2006 

menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang 

bersangkutan:  

huruf e : “Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam 

dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan 

hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”  

huruf f :  “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada 

negara asing atau bagian dari negara asing tersebut” 

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang 

kehilangan kewarganegaraannya secara garis besar berhubungan dengan apa yang dilakukan 

orang tersebut yang ada kaitannya dengan negara lain. Oleh karena itu, sebelum 

menyimpulkan bahwa seseorang yang ikut kedalam gerakan ISIS dapat kehilangan dan 

dicabut kewarganegaraan Indonesia oleh Pemerintah, harus ditelaah terlebih dahulu apakah 

ISIS tersebut merupakan entitas sebuah Negara atau bukan. 

Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States Tahun 1933 

dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “the state as a person of international law should possess 

the following qualifications: (a) permanent population; (b) defined territory; (c) goverment; 

and (d) capacity to enter into relations with the other states” yang artinya “negara sebagai 

pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap; 

(b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-

hubungan dengan negara lain”.
29

 

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo diatas, ISIS tidak 

memenuhi sebagai entitas sebagai sebuah Negara melainkan sebagai actor non-negara (non-

state actor). Hal itu karena ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap, memiliki wilayah yang 

permanen dan pemerintahan yang berdaulat. Karena ISIS bukan merupakan entitas negara 

sehingga ketentuan pada Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut sulit diterapkan 

dalam kasus ISIS. Maka daripada itu status kewarganegaraan orang Indonesia yang sebagai 

pendukung ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesianya. Tetapi apabila telah 

memenuhi unsur – unsur yang ada dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka 

                                                           
28

 Saleh Partaonan Daulay, 2014, “Cabut Kewarganegaraan WNI Pendukung ISIS”, Berita Satu, URL : 

http://sp.beritasatu.com/home/cabut-kewarganegaraan-wni-pendukung-isis/61437, diakses tanggal 5 September 

2020.   
29

 Noor, 2012, “Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional”, Negara hukum.com, URL ; 
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Status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam mantan anggota 

organisasi militant ekstremis di Indonesia dapat hilang. 

III. Kesimpulan 

Merujuk dari perumusan masalah penelitian dan Analisa di atas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Hilangnya kewarganegaraan bagi seorang Warga Negara Indonesia sudah sejak awal 

diatur dalam Undang - Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik 

Indonesia namun hukum yang ada dan diterapkan di Indonesia berbeda dengan Hukum 

Internasional, di Indonesia tidak dikenal dengan istilah mencabut atau dicabut hak 

kewarganegaraannya melainkan hilang, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 yang 

menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan 

kewarganegaraannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya 

sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang 

yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, masuk dalam dinas tentara asing 

tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, 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, 

secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing 

atau bagian dari negara asing tersebut, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam 

pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, 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 bertempat tinggal di luar 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. 
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2. WNI yang tergabung dalam ISIS tidak bisa kehilangan kewarganegaraannya karena 

sudah diatur secara jelas baik dalam Undang-undang maupun PP apa saja hal-hal 

yang menjadikan WNI tersebut kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis 

bukan karena oknum tertentu yang bisa memutuskan hilang atau tidaknya suatu 

kewarganegaraan seseorang, namun sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 

diatas dapat ditarik kesimpulan dan upaya bagaimana penerapan hukum yang 

diberlakukan berupa kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi Warga Negara 

Indonesia yang tergabung dalam mantan anggota organisasi militant ekstremis ISIS 

dan sudah memenuhi unsur – unsur hilangnya kewarganegaraan sesuai dengan 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Tapi yang bisa 

dilakukan menurut hukum Nasional itu sendiri adalah selalu meminta pernyataan 

secara tertulis dan tanpa paksaan darimanapun apakah Warga Negara Indonesia 

yang tergabung dalam ISIS tersebut masih berkeinginan menjadi bagian dari NKRI 

atau tidak dan bagi yang memutuskan untuk tidak ingin bergabung dengan NKRI 

maka kewarganegaraan orang tersebut akan otomatis hilang tentu dengan melalui 

serangkaian prosedur yang ditetapkan dalam Undang – Undang dan pada 

kenyataannya di Indonesia Warga Negara Indonesia yang melakukan aksi dan 

menimbulkan gangguan baik pada Negara ataupun Internasional tetap dihukum 

berdasarkan perbuatannya menurut Undang - Undang yang berlaku tanpa 

memandang Warga Negara Indonesia tersebut apakah tergabung dalam ISIS atau 

tidak. Hal ini dilakukan selama belum ada pengaturan yang mengatur secara legal 

pada tingkat dunia bagaimana penerapan hukum pada ISIS. 
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