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Lensantb.com, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H W Musyafirin, MM. 

memberikan apresiasi kepada Kementrian Hukum dan HAM, yang telah menyelenggarakan 
Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan. 

Menurut Bupati, sosialisasi ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada warga terkait 
kewarganegaraan dan pewarganegaraan. 

“ Saya menyambut baik, mengapreasisi sosialisasi ini, ini baik untuk warga agar lebih tahu, 
setahu saya untuk menjadi WNI ada tiga, yakni karena kelahiran dari perkawinan campuran, 
karena pewarganegaraan atau naturalisasi dan karena warga asing berjasa terhadap negara, nanti 
tentu teknisnya disampaikan narasumber,” kata Bupati dalam sambutannya, Kamis pagi di Hotel 
Grand Royal Taliwang (3/10/19). 

Di kabupaten sumbawa barat, ada beberapa warga yang melakukan kawin campur, seperti 
warga Pakistan dengan warga Kertasari, Warga Mesir dengan warga Poto Tano dan lainnya. 
Bagaimana status kewarganegaraan pasangannya yang dari luar negara, kemudian 
kewarganegaraan anaknya, tentu melalui sosialisasi ini ada solusi atau cara yang akan 
dijelaskan. 

Kepala divisi pelayanan hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
NTB. Hj. Ngatirah, BC.IP., S.H., M.H mengatakan, sosialisasi ini memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat terkait layanan kewarganegaraan. Ini penting terkait status kewarganegaraan 
sangat esensial atau hak yang sangat mendasar bagi setiap orang yang tinggal di suatu negara. 
Narasumber sosialisasi yang dilaksanakan selama sehari ini adalah Kasubdit Kewarganegaraan 
Ibu Demawati dan Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan, Bapak Purwanto. 

Materi paparan berisikan layanan kewarganegaraan yang diberikan oleh Direktorat Tata 
Negara, Ditjen AHU yang mana saat ini proses layanan dilakukan secara online melalui 
Aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE). Aplikasi tersebut dapat 
diakses melalui laman resmi Ditjen AHU, yaitu www. ditjenahu.go.id. Layanan yang dimaksud 
antara lain berupa layanan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, 
layanan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan RI, layanan pernyataan tetap menjadi 



WNI, layanan memperoleh kembali kewarganegaraan RI, layanan permohonan kehilangan 
kewarganegaraan RI atas kemauan sendiri kepada Presiden, serta laporan kehilangan 
kewarganegaraan RI dengan sendirinya yang disampaikan oleh perwakilan RI di luar 
negeri.(Aan/Humpro**) 
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Catatan: 

Pengaturan hak kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam dua pasal 
sebagai berikut: 
a. Pasal 28D ayat (4) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas status 

kewarganegaraan, dan 
b. Pasal 28E ayat (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih 
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
Selanjutnya pengaturan lebih terperinci mengenai kewarganegaraan tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam 
Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu kewarganegaraan 
Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan melalui pengajuan dengan 
permohonan.1 

Untuk melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengurusan salah satu 
“Pewarganegaraan” melalui permohonan tersebut Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian 
Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (PermenkumHAM 
47/2016). Tujuan PermenkumHAM 47/2016 adalah untuk mewujudkan pelayanan 
kewarganegaraan yang efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan Teknologi maka perlu 
dilakukan pengurusan melalui mekanisme penyampaian permohonan kewarganegaraan secara 
elektronik.2 

Dalam PermenkumHAM 47/2016, permohonan dan hal-hal terkait kewarganegaraan yang 
diatur secara elektronik adalah sebagai berikut: 

 
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 8 dan 9 
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Diktum 
menimbang huruf a dan b. 



a. Permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Anak 
Berkewarganegaraan Ganda 

b. Permohonan Pernyataan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia 
c. Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya 
d. Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan Sendiri 

Kepada Presiden 
e. Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia 
f. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan RI secara Elektronik yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 telah diimplementasikan 
dalam bentuk pembangunan Aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik 
(SAKE) oleh Direktorat Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.3 

 
3 https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2597-sosialisasi-layanan-
kewarganegaraan-se-provinsi-kaltim-dan-kaltara-tahun-2019 


