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RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang:  a. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 
Sementara Tahun 1950 sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan ketatanegaraan Republik 
Indonesia; 

 b. bahwa perihal memperoleh, kehilangan, dan 
memperoleh kembali status kewarganegaraan 
merupakan hal yang sangat strategis menyangkut 
hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum;  

c. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, terdapat perkembangan 
dan kebutuhan untuk mengatur hal-hal baru di 
bidang kewarganegaraan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia dengan membentuk Undang-Undang 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang 
baru;  

 
Mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 

26 Undang-Undang Dasar 1945; 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGA-

RAAN REPUBLIK INDONESIA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi bidang 
kewarganegaraan Republik Indonesia. 

2. Pejabat  adalah orang yang menduduki jabatan 
tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk 
menangani masalah kewarganegaraan Republik 
Indonesia di dalam negeri. 

3. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 
Konsulat Republik Indonesia (KRI), dan Kuasa 
Usaha Tetap Republik Indonesia (KUTAP-RI). 

4. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi warga 
negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan 
Republik Indonesia melalui permohonan. 

 
Pasal 2 

Warga negara Republik Indonesia adalah : 
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan atau 
berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara lain sebelum 
Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga 
negara Republik Indonesia; 

b. anak yang pada waktu lahir mempunyai hubungan 
hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang 
warga negara Republik Indonesia; 

c. anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah 
dari ibu warga negara Republik Indonesia, jika ibu 
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menentukan kewarganegaraan anaknya menjadi 
warga negara Indonesia dan tidak mengakibatkan 
dwi kewarganegaraan; 

d. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga 
ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia, dari 
perkawinan yang sah, dan ayahnya warga negara 
Republik Indonesia;  

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari 
seorang ibu warga negara Republik Indonesia 
sedangkan ayahnya tidak mempunyai 
kewarganegaraan; 

f. anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia, 
apabila kedua orang tuanya tidak mempunyai 
kewarganegaraan atau kewarganegaraan kedua 
orang  tuanya tidak diketahui; 

g. anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia dan 
pada waktu lahir tidak mendapat kewarganegaraan 
ayah atau ibunya;  

h. anak yang baru lahir yang diketemukan di wilayah 
Republik Indonesia selama kedua orang tuanya 
tidak diketahui;  

i. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari 
ibu seorang warga negara Republik Indonesia; atau 

j. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang 
diakui atau disahkan oleh ayahnya seorang warga 
negara Republik Indonesia, dan pengakuan atau 
pengesahan tersebut dilakukan sebelum anak 
tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum kawin. 

 
Pasal 3 

(1) Anak dari seorang warga negara Republik 
Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah negara 
Republik Indonesia tetap diakui sebagai warga 
negara Republik Indonesia jika berdasarkan 
ketentuan dari negara tempat anak tersebut 
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada 
anak yang bersangkutan, tetapi orang tuanya 
menyatakan tetap memilih kewarganegaraan 
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Republik Indonesia bagi anaknya. 
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada 
Menteri atau Pejabat  apabila kembali ke Indonesia, 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan terhitung sejak tanggal kedatangannya dan 
usia anak tersebut tidak melebihi 18 (delapan belas) 
tahun. 

(3) Setelah menyampaikan surat pernyataan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), orang tua 
yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen 
atas namanya pada kantor Imigrasi yang terdekat 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal penyampaian pernyataan.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan dokumen 
keimigrasian diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 4 

Setiap orang yang bukan warga negara Republik 
Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. 
 

Pasal 5 
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat 
diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam 
Undang-Undang ini. 
 
 

BAB II 
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

Pasal 6  
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh 
melalui pewarganegaraan. 

 
Pasal 7 

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh 
pemohon apabila memenuhi persyaratan: 
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a. sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau 
sudah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan rohani; 
c. pada waktu mengajukan permohonan sudah 

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia 
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut atau 
selama 15 (lima belas) tahun tidak berturut-turut; 

d. mendapat persetujuan tertulis dari isteri yang sah 
apabila berkehendak mengikuti status 
kewarganegaraan yang akan diperoleh suaminya; 

e. dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai 
pengetahuan tentang sejarah Indonesia; 

f. tidak pernah melakukan perbuatan yang diancam 
dengan hukuman pidana;  

g. tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, apabila 
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; 

h. mempunyai penghasilan sendiri secara tetap; dan 
i. bersedia mengucapkan sumpah atau  janji setia 

kepada negara Republik Indonesia. 
 

Pasal 8 
Wanita warga negara asing yang dalam status perkawinan 
dengan pria warga negara asing tidak dapat mengajukan 
permohonan pewarganegaraan. 
 

Pasal  9 
(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di 

Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup 
kepada Presiden, melalui Menteri. 

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada 
Pejabat. 

 
Pasal 10 

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenakan biaya. 
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 11 
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 disertai dengan pertimbangan kepada 
Presiden. 
 

Pasal 12 
(1) Presiden dapat mengabulkan atau menolak 

permohonan pewarganegaraan. 
(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
(3) Permohonan yang ditolak akan diberitahukan 

kepada yang bersangkutan melalui Menteri. 
 

Pasal 13 
(1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan 

permohonan pewarganegaraan berlaku efektif  
setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji 
setia. 

(2) Dalam hal pemohon tidak mengucapkan sumpah 
atau janji setia dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung 
sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Presiden, 
keputusan tersebut batal bagi yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal pemohon meninggal dunia sebelum 
mengucapkan sumpah atau janji setia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), maka istri dan atau anak-
anak yang ditinggalkannya tetap berhak 
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
kecuali yang bersangkutan menolak. 

 
Pasal 14 

(1) Pengambilan sumpah atau janji setia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh 
Menteri atau Pejabat . 

(2)  Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
membuat berita acara pelaksanaan pengambilan 
sumpah atau janji setia. 

(3) Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menyampaikan berita acara sumpah kepada 
Menteri. 
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Pasal 15 
Sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut : 
“Saya dengan ini menyatakan melepaskan seluruh 
kesetiaan saya kepada kekuasaan asing”; 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya mengakui, 
tunduk, dan setia pada negara kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945”; 
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menjunjung 
tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
Hukum Republik Indonesia dan akan membelanya 
dengan sungguh-sungguh”;  
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memikul 
semua kewajiban yang dibebankan negara kepada saya 
dengan tulus dan ikhlas”. 

 
Pasal 16 

(1) Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia 
pemohon wajib pemohon menyerahkan dokumen  
atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada 
kantor Imigrasi yang terdekat dalam waktu 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan dokumen 
atau surat-surat keimigrasian diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 17 

Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri 
mengumumkan nama orang yang telah memperoleh 
kewarganegaraan Republik Indonesia di dalam Berita 
Negara. 

 
Pasal 18 

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan 
untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 19 
(1) Orang asing yang telah berjasa kepada negara 

Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan 
negara dapat diberi kewarganegaraan Republik 
Indonesia dalam hal yang bersangkutan 
menghendaki. 

(2) Pemberian kewarganegaraan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 20  

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh 
suami berlaku juga terhadap istri dari suatu ikatan 
perkawinan yang sah, kecuali perolehan kewarganegaraan 
tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda atau 
istri membuat pernyataan tertulis menolak memperoleh 
kewarganegaraan Republik Indonesia. 

 
Pasal 21 

(1) Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum kawin, bertempat tinggal serta berada di 
wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau 
ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik 
Indonesia mengikuti status kewarganegaraan : 
a. ayahnya, apabila anak tersebut mempunyai 

hubungan hukum kekeluargaan dengan 
ayahnya; 

b. ibunya, apabila anak tersebut lahir dalam 
perkawinan yang sah dan ayahnya meninggal 
dunia; 

c. ibunya, apabila anak tersebut lahir dalam 
perkawinan yang sah, tetapi dalam 
perceraian, oleh hakim diserahkan pada 
asuhan ibunya; atau 

d. ibunya, apabila anak tersebut lahir di luar 
perkawinan yang sah. 

 (2) Ketentuan mengenai perolehan kewarganegaraan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku 
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apabila perolehan tersebut mengakibatkan 
berkewarganegaraan ganda. 

 
Pasal 22 

(1) Dalam hal terjadi perceraian antara seorang ibu 
warga negara Republik Indonesia dan ayah warga 
negara asing, dan hakim menyatakan bahwa anak 
yang lahir dari perkawinan kedua orang tersebut 
diserahkan kepada asuhan ibunya, maka ibu anak 
tersebut dapat mengajukan permohonan kepada 
Menteri untuk memperoleh kewarganegaraan 
Republik Indonesia. 

(2) Dalam hal putusnya perkawinan karena kematian 
suami dari seorang istri warga negara Republik 
Indonesia, anak yang mempunyai hubungan hukum 
dengan ayahnya dapat mengajukan permohonan 
kepada Menteri untuk memperoleh 
kewarganegaraan Republik Indonesia. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) diajukan oleh ibunya paling lambat 
dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 
putusnya perkawinan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dapat dikabulkan jika perolehan kewarganegaraan 
Republik Indonesia tidak mengakibatkan 
berkewarganegaraan ganda. 

(5) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) tidak digunakan, maka anak yang 
bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk 
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berusia 18 
(delapan belas) tahun. 

 
Pasal 23 

(1) Anak warga negara asing yang belum berumur 5 
(lima) tahun yang diangkat sebagai anak oleh warga 
negara Republik Indonesia, memperoleh 
kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila 
pengangkatan tersebut dinyatakan sah oleh 
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pengadilan, dan dengan perolehan 
kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak 
mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 24 

(1) Wanita warga negara asing yang kawin secara sah 
dengan pria warga negara Republik Indonesia dapat 
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
dengan menyatakan untuk hal itu di hadapan 
Pejabat  atau di Perwakilan Republik Indonesia, 
kecuali perolehan kewarganegaraan tersebut 
mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. 

(2) Pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung 
sejak tanggal perkawinannya. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pernyataan untuk 
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri. 

 
Pasal 25 

Menteri atau Pejabat  mengumumkan nama-nama orang 
yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

BAB III 
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN  

REPUBLIK INDONESIA 
 

Pasal 26 
Warga negara Republik Indonesia kehilangan 
kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan : 
a. memperoleh kewarganegaraan lain karena 

kemauannya sendiri; 
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b. tidak menolak atau tidak melepaskan 
kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang 
bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; 

c. sebelum berumur 5 (lima) tahun diangkat secara sah 
berdasarkan penetapan pengadilan sebagai anak 
oleh warga negara asing, kecuali apabila dengan 
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, 
mengakibatkan yang bersangkutan menjadi tanpa 
kewarganegaraan; 

d. Sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum kawin diakui secara sah oleh bapaknya yang 
berkewarganegaraan asing, jika yang bersangkutan 
dengan kehilangan kewarganegaraan Republik 
Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; 

e. masuk dalam dinas tentara asing; 
f.  secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, 

jika jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku hanya dapat dijabat oleh 
warga negara Indonesia;  

g. secara sukarela mengangkat sumpah atau 
menyatakan janji setia kepada negara asing atau 
bagian dari negara asing tersebut; 

h. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan 
sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu 
negara asing; 

i. 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 

j. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik 
Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus 
bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan 
yang sah tidak menyatakan keinginannya untuk 
tetap menjadi warga negara Republik Indonesia 
sebelum waktu 5 (lima) tahun itu lampau, dan 
berikutnya untuk setiap jangka waktu yang sama 
pernyataan ingin tetap menjadi warga negara 
Republik Indonesia tidak diajukan kepada 
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perwakilan Republik Indonesia yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. 

 
Pasal 27 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e 
tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program 
pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti 
wajib militer. 

Pasal 28 
(1) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 

bagi seorang ayah, berlaku juga terhadap anak-
anaknya yang mempunyai hubungan hukum 
kekeluargaan dengan ayahnya dengan ketentuan 
anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan 
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 
menjadi tanpa kewarganegaraan. 

(2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 
bagi seorang ibu, berlaku juga terhadap anak-
anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum 
kekeluargaan dengan ayahnya dengan ketentuan 
anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan 
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 
menjadi tanpa kewarganegaraan. 

(3)  Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 
karena memperoleh kewarganegaraan di luar negeri 
bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, 
berlaku juga terhadap anak-anaknya dengan 
ketentuan anak tersebut belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum kawin, apabila anak-anak 
tersebut berada dan bertempat tinggal di luar 
negeri. 

(4) Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, 
ketentuan bagi anak mengenai kehilangan 
kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku apabila 
berdasarkan penetapan pengadilan anak-anak 
tersebut pengasuhannya diserahkan kepada ibunya. 
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Pasal 29 

(1) Wanita warga negara Republik Indonesia yang 
kawin dengan pria warga negara asing, kehilangan 
kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila 
menurut hukum negara asal suami, 
kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan 
suami sebagai akibat perkawinan tersebut. 

(2)  Dalam hal wanita warga negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ingin tetap 
menjadi warga negara Republik Indonesia, dapat 
mengajukan surat pernyataan mengenai 
keinginannya untuk tetap menjadi warga negara 
Republik Indonesia kepada Menteri atau Pejabat  
atau Perwakilan Republik Indonesia yang 
wilayahnya meliputi tempat tinggal wanita tersebut. 

(3)  Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) hanya dapat diajukan oleh wanita tersebut 
dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 
tanggal perkawinan berlangsung. 

 
Pasal 30 

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 
seorang suami yang terikat dalam perkawinan yang sah, 
berlaku juga terhadap istri, kecuali apabila isteri tersebut 
menolak atau apabila mengakibatkan istri menjadi tanpa 
kewarganegaraan. 
 

Pasal 31 
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh 
seseorang berdasarkan keterangan yang di kemudian hari 
ternyata palsu atau dipalsukan, atau terjadi kekeliruan 
mengenai orangnya, dapat dibatalkan oleh Pejabat  yang 
berwenang. 
 

Pasal 32 
Menteri atau Pejabat  mengumumkan nama-nama orang 
yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Pasal 33 

Ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB IV 

MEMPEROLEH KEMBALI 
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 

 
Pasal 34 

(1) Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan 
Republik Indonesia dapat memperoleh kembali 
kewarganegaraan tersebut. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh kembali 
kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) melalui prosedur 
pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 sampai dengan Pasal 17. 

(3) Bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 dan bagi isteri yang menjadi warga negara asing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
yang telah putus perkawinannya dan tidak berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
sampai dengan Pasal 17. 

 
Pasal 35 

(1) Warga negara Republik Indonesia yang kehilangan 
kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 huruf j dan Pasal 34 ayat (3), dapat 
memperoleh kembali kewarganegaraan Republik 
Indonesia, dengan mengajukan permohonan tertulis 
kepada Menteri.  

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara 
Republik Indonesia, permohonan disampaikan 
melalui Perwakilan Republik Indonesia yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.  

(3) Permohonan untuk memperoleh kembali 
kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang-
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orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf 
j dapat diajukan melalui Perwakilan Republik 
Indonesia.  

(4) Permohonan untuk memperoleh kembali 
kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), diajukan paling 
lama 2 (dua) tahun setelah putusnya perkawinan.  

(5) Kepala Perwakilan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lama 
30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan 
meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri. 

 
Pasal 36 

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh 
kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan 
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan oleh Menteri atau Pejabat 
tersebut. 
 

Pasal 37 
Menteri atau Pejabat  mengumumkan nama-nama orang 
yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik 
Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Pasal 38 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 
memperoleh kembali kewarganegaraan Republik 
Indonesia bagi warga negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 
35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 39 

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap 
menjadi warga negara Republik Indonesia, atau 
permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri 
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sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses 
tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 
 

Pasal 40 
Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap 
menjadi warga negara Republik Indonesia, atau 
permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan 
Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri 
sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, 
diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 41 
Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 62 
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.  

 
Pasal 42 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang 

Warga Negara dan Penduduk Negara beserta 
perubahannya; dan 

b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958  tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1647), 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 43 
Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak 
tanggal  diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
   Disahkan di Jakarta 
   pada tanggal 
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

    ………………………… 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAM, 
 
 
 ……………………………. 
 
    
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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