
1 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 
Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 berusaha untuk benar-benar menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, negara akan menjamin setiap warganya bersamaan 
kedudukan di depan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. 
Dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang mampu menjamin hak dan 
kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Sejarah bangsa 
Indonesia hingga kini mencatat sebagai kesenjangan sosial yang disebabkan 
oleh perilaku dan tidak adil dan diskriminatif. Selain itu terjadi pola 
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan pejabat publik yang 
seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung rakyat tetapi justru 
mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan nyawa. 

Mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari 
penetapan suatu perbuatan yang dilarang, sistem pertanggungjawaban pidana 
dan ancaman pidana bagi pelaku perbuatan tersebut dengan mengacu pada tiga 
masalah pokok hukum pidana di atas. Maka subjek tindak pidana merupakan 
pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sekaligus 
sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan dengan 
demikian juga merupakan pihak yang dikenal sanksi baik berupa pidana 
ataupun tindakan. 

Menelaah mengenai peranan hukum pidana dalam menanggapi 
dinamika masyarakat sangat penting, karena hukum pidana sebagai sarana 
pengobatan terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam 
masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak membuat penulisan 
skripsi ini dengan judul: PROSPEK PENEGAKAN UNDANG-UNDANG 
NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (TINJAUAN 
DALAM URGENSI PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA). 

 
B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana 
kewarganegaraan? 

2. Bagaimana    penerapan    sanksi    pidana    terhadap    tindak    pidana 
kewarganegaraan? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk  mengetahui  perbuatan-perbuatan  apa  yang  ditetapkan   sebagai 
tindak pidana kewarganegaraan 

2. Untuk mengetahui  sistem  pertanggungjawaban  pidana pelaku  tindak 
pidana kewarganegaraan tersebut 

3. Untuk     mengetahui     tentang     penetapan     sanksi     tindak     pidana 
kewarganegaraan tersebut 
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D. Kerangka Pemikiran 
Menurut Sudarto, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang 

ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubugan dengan 
perbuatan-perbuatan khusus. 

Cakupan atau ruang lingkup hukum pidana khusus selain meliputi 
aturan hukum pidana yang terdapat di dalam buku II dan buku III KUHP yang 
masing-masing memuat ketentuan khusus mengenai tindak pidana kejahatan 
dan tindak pidana pelanggaran, juga meliputi semua aturan atau ketentuan 
hukum pidana tentang berbagai tindak pidana yang terdapat di dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 
 

E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal untuk 
menemukan asas-asas dan doktrin hukum atau yang lazim disebut sebagai 
studi dogmatik (doctrinal research). Dalam penelitian ini hukum hanya 
dilihat sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian ini pada dasarnya suatu 
kegiatan yag akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. 

2. Sumber Data 
a. Bahan hukum primer (yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat) yaitu UU no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan 
Republik Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas 
dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: hasil karya ilmiah para 
sarjana, hasil penelitian, literatur yang berkaitan dengan teori-teori dan 
asas-asas hukum pidana 

3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi 

kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data-data 
yang berisi norma-norma hukum yang mengatur masalah tindak pidana 
kewarganegaraan. Kemudian mempelajari bahan hukum lainnya yang 
terkait dan membantu menjawab permasalahan di dalam penulisan ini. 

4. Metode Analisis Data 
Metode Deduktif 

Menganalisis permasalahan yang bersifat umum ditarik menjadi 
kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis deduktif inilah yang akan 
digunakan dalam penelitian untuk menganaisis dan menjawab 
permasalahan yang ada. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 
metode penelitian, sistematika penulisan. 
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Bab II tinjauan pustaka, yang terdiri dari: sejarah lahirnya Undang-
Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tinjauan umum tentang 
kewarganegaraan. Meliputi pengertian warga negara, kewarganegaraan, asas-
asas kewarganegaraan, unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, 
syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga 
negara. Pada bagian tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana akan 
djuraikan mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subjek tindak 
pidana. Selanjutnya mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu 
pertanggungjawaban pidana orang. Uraian terakhir pada bab ini mengulas 
tentang tinjauan umum sanksi pidana yang terdiri dari pengertian sanksi 
pidana, sanksi pidana orang dan sanksi pidana korporasi serta sistem 
perumusan sanksi hukum pidana. 

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab rumusan 
masalah. Yang terdiri dari sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak 
pidana kewarganegaraan. Dilanjutkan dengan mengkaji mengenai penerapan 
sanksi pidana terhadap tindak pidana kewarganegaraan  

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang akan 
mengakhiri penulisan ini. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan  
Sebelum Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan 

lahir, bangsa Indonesia menggunakan Undang-Undang No 12 tahun 2006 
tentang kewarganegaraan dan undang-undang nomor 3 tahun 1976 tentang 
perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang 
kewarganegaraan sebagai peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan 
Rapublik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, pengaturan yang terdapat 
di dalam Undang-Undang No 62 tahun 1958 dan Undang-Undang No 3 tahun 
1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang No 62 tahun 1958 dinilai 
sudah tidak sesuai lagi. Karena masih adanya diskriminasi antar etnis 
khususnya etnis Tionghoa, dengan demikian Undang-Undang No 62 tahun 
1958 dan Undang-Undang No 3 tahun 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
B. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan 

1. Pengertian warga negara, kewarganegaraan 
Menurut Undang-Undang No 12 tahun 2006 warga negara adalah 

warga negara suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Adapun pengertian kewarganegaraan menurut Undang-Undang No 
12 tahun 2006 adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga 
negara. 
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2. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang 
kewarganegaraan adalah 
a. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang 

menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat 
kelahiran. 

b. Asas ius sangunis (law of the blood) adalah asas yang menentukan 
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. 

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 UU ini. 

3. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan 
a. Unsur Darah Keturunan 
b. Unsur Daerah tempat kelahiran 
c. Unsur kewarganegaraan (Naturalisasi) 

4. Syarat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. 
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 

diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahu 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. 

5. Hak dan kewajiban warga negara  
Hak warga negara terdapat dalam Pasal 28 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I 
UUD 1945 yaitu: 
a. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. 
b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah.  
c. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

Sementara itu kewajiban warga negara terapat di dalam Pasal 28 j UUD 
1945.  
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C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno 
mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar perbuatan tersebut”.  

Sementara itu, Van Hamel memberikan definisi tindak pidana 
(strafbaar feit), yaitu kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam undang-undang (wet) yang bersifat melawan hukum, 
yang patut dipidana (straawaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara 

singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi 
tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah: (1) perbuatan dalam arti luas dan 
manusia (aktif dan membiarkan); (2) sifat melawan hukum (baik yang 
bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif); (3) dapat 
dipertanggunjawabkan kepada seseorang yang, dan (4) diancam dengan 
pidana. Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka 
terlihatlah pendirian E. Mezger yang monitis. 

Sementara itu, pendirian atau aliran dualistis berpandangan bahwa 
dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) 
antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban 
pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak 
pidana hanya meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta 
kemampuan bertanggung jawab. 

Menurut W.P.J Pompe, tindak pidana (strafbaar feit) ialah suatu 
pelanggaran norma (ganguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpelihanannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan 
kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan 
yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum. 

Menurut, Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-
unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan 
akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3.) 
keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum 
yang subjektif. 

3. Subjek Tindak Pidana 
Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan 

korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan 
badan hukum. Dari dua jenis subjek hukum tersebut, subjek hukum orang 
(manusia alamiah) telah diketahui secara umum dalam masyarakat, namun 
terhadap korporasi perlu diberikan penjelasan lebih mendalam. 
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4. Kejahatan Biasa dan Kejahatan Luar Biasa 
a. Kejahatan Biasa 

Pada umumnya, jenis-jenis kejahatan biasa ini telah banyak 
diatur di dalam KUHP. Jenis-jenis kejahatan biasa dibedakan menjadi 
kategori kejahatan dan pelanggaran. Sistematika KUHP terdiri atas 569 
pasal yang terdapat dalam tiga buku, yaitu: Buku I tentang Aturan 
Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. 

b. Kejahatan Luar Biasa 
Berbeda dengan kejahatan biasa, jenis kejahatan luar biasa 

merupakan jeni-jenis tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Dengan 
sifatnya yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, maka upaya 
penanggulangannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa.  

 
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Tindak Pidana Kewarganegaraan 
Tindak pidana kewarganegaraan adalah tindak pidana yang 

terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 Tentang 
Kewarganegaraan yaitu terdapat di dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2).  

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
Di dalam hukum pidana, selain asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan”, sistem pertanggungjawaban juga mengenal prinsip 
pertanggungjawaban strict liability dan vicarous liability. 

Menurut doktrin “strict liability” (pertanggungjawaban yang ketat), 
seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana 
tertentu, walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). 
Secara singkat, “strict liability” diartikan sebagai “liability without fault” 
(pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). 

Mengenai sistem pertanggungjawaban vicarous liability adalah 
suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas 
perbuatan orang lain, (the legal responsibilily of one person for the 
wrongful acts of another). 

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Orang 
Perhatian para ahli hukum pidana mengenai teori-teori 

pertanggungjawaban pidana pada awalnya memang mengenai sistem 
pertanggungjawaban orang. Hal ini disebabkan karena dahulu hukum 
pidana hanya mengatur mengenai subjek hukum berupa orang, sedangkan 
korporasi belum mendapat perhatian sebagai subjek hukum pidana. 

 
E. Tinjauan Umum Sanksi Pidana 

1. Pengertian Sanksi Pidana 
Sanksi pidana sebagai masalah pokok ketiga hukum pidana, 

mengkaji mengenai sanksi pidana merupakan hal penting, karena hukum 
pidana berkedudukan sebagai ultimum remidium, yaitu sebagai sarana 
hukum terakhir sesudah sarana bidang hukum lainnya telah dipergunakan. 
Jadi sanksinya pun bersifat khusus tidak boleh dilakukan oleh 
sembarangan orang. 
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Kata sanksi mempunyai pegertian yang netral, artinya tidak hanya 
terhadap perbuatan yang negatif saja. Sanksi dapat bersifat positif dan bisa 
pula bersifat negatif. 

2. Sanksi Pidana Orang 
Sanksi pidana terhadap subjek hukum pidana berupa orang telah 

lama diatur di dalam hukum positif. Mengenai jenis-jenis sanksi tindak 
pidana, di dalam KUHP diuraikan mengenai hal tersebut. Sesuai dengan 
Pasal 10 KUHP sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana 
penjara, (c) pidana tutupan, (d) pidana kurungan, (e) pidana denda. Pidana 
tambahan terdiri dari: (a) pencabutan beberapa hak tertentu, (b) 
perampasan barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. 

3. Sanksi Pidana Korporasi 
Mengenai penjatuhan pemidanaan terhadap korporasi, diatur 

sendiri dari jenis sanksi yang telah diuraikan tersebut. Mengingat 
korporasi adalah sebuah subjek hukum yang tidak dapat dijatuhi pidana 
tertentu seperti pidana penjara, pidana kurungan atau jenis-jenis pidana 
yang hanya dapat dikenakan terhadap subjek hukum berupa orang. 

4. Sistem Perumusan Sanksi Pidana 
a. Sistem Perumusan Tunggal 

Dalam sistem ini, hakim harus menjatuhkan sanksi yang 
disediakan, baik secara tunggal maupun secara kumulatif. Oleh karena 
itu, sistem kumulatif juga dapat dikatakan sebagai sistem tunggal, 
sebab meskipun sanksi lebih dari satu jenis, akan tetapi sanksi hams 
dijatuhkan seluruhnya. Misalnya dengan kata-kata . . diancam pidana 
penjara...” atau “... diancam pidana penjara... .dan denda...”  

b. Sistem Alternatif 
Dalam sistem ini, hakim hanya dimungkinkan untuk 

menjatuhkan salah satu sanksi pidana pokok yang diancamkan. Dalam 
merumuskan sistem ini, biasanya akan menggunakan kata sambung 
“atau”. Misalnya “...diancam pidana penjara... atau pidana denda...”  

c. Sistem Alternatif-Kumulatif 
Dalam sistem ini, rumusan sanksi pidana memungkinkan 

hakim untuk menjatuhkan salah satu jenis sanksi pidana pokok atau 
dua jenis sanksi pidana pokok secara bersama-sama. Dalam rumusan 
sistem ini biasanya digunakan kata sambung “...dan/atau... “.Misalnya, 
“...diancam pidana penjara da n/atau denda...”  

 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana 

Kewarganegaraan 
Pada umumnya sistem pertanggungjawaban yang dikenal didalam 

hukum pidana Indonesia adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Artin ya 
sebelum hakim menjatuhkan pemindanaan, maka perlu diperhatikan apakah 



 8 

yang bersangkutan tersebut mempunyai unsur kesalahan atau tidak, apabila 
yang bersangkutan tersebut tidak mempunyai unsur kesalahan, maka ia tidak 
dikenai sanksi pemindanaan. 

Sistem pertanggungjawaban pidana berupa orang, di dalam UU 
kewarganegaraan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam bunyi pasal. 
Sistem pertanggung jawaban pidana di dalam undang-undang ini 
menggunakan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Hal ini dapat diketahui  
bahwa tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa sistem 
pertanggungjawaban tindak pidana kewarganegaraan menggunakan asas strict 
liability. Dengan tanpa menyebutkan asas stric liability di dalam pasal-
pasalnya, maka sistem pertanggungjawaban yang berlaku adalah ketentuan 
umum yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.  

Mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi di dalam Pasal 38 
menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban yang digunakan adalah sistem 
pertanggungjawaban “tiada pidana tanpa kesalahan” d an sistem 
pertanggungjawaban vicarous liability. Pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan 
bahwa apabila suatau korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dapat 
dipidana adalah korporasi tersebut atau orang yang memberikan perintah 
untuk melakukan tindak pidana, dan orang yang bersangkutan adalah 
pimpinan atau yang melalaikan pencegahan tindak pidana tersebut.  

 
B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kewarganegaraan  

Upaya menanggulangi tindak pidana kewarganegaraan sebagian dari 
sistem hukum pidana, harus dapat merumuskan sanksi pidana dengan baik. 
Sebagian besar sanksi pidana terhadap tindak pidana kewarganegaraa adalah 
sanksi pidana yang bersifat kumulatif-alternatif, hal ini merupakan usaha yang 
baik mengingat penegak hukum diberikan keleluasaan untuk memilih sanksi 
pidana yang akan dijatuhkan agar nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum 
dapat tercapai. 

 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Lahirnya Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia disambut gembira oleh banyak pihak. 
Undang-undang ini merupakan sebuah karya monumental dan revolusioner 
DPR dan pemerintah Republik Indonesia. Secara filosofis, yuridis, sosiologis, 
undang-undang ini mampu mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia. 
Undang-undang ini juga dianggap mampu mengikuti dan menjawab 
perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.  

Salah satu isi dari undang-undang kewarganegaraan adalah adanya 
ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana apa saja yang terdapat 
dalam UU tersebut, tindak pidana tersebut antara lain sengaja memberikan 
keterangan palsu, membuat surat atau dokumen palsu.  

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, walaupun untuk jenis-
jenis tindak pidana tertentu mengesampingkan atas “tiada pidana tanpa 
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kesalahan”, dan menggunakan asas “ strict liability”, namun tindak pidana 
kewarganegaraan yang diatur di dalam kewarganegaraan ini tetap 
menggunakan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Sementara itu, terhadap 
tinak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat digunakan pula asas 
“ vicarous liability”.  

Sanksi pidana yang diatur di dalam UU Kewarganegaraan 
menggunakan sistem alternatif-kumulatif. Mengenai sanksi pidana 
kewarganegaraan diancamkan berbentuk pidana penjara maksimal selama 
lima tahun dan pidana denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah).  

 
B. Saran  

Dengan kedudukan hukum pidana sebagai ultimum remidium, maka 
sudah seharusnya hukum pidana digunakan untuk memaksimalkan upaya 
penanggulangan tindak pidana agar tujuan hukum pidana dapat tercapai.  

Di dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak 
pidana kewarganegaraan ini seharusnya sanksi yang ditetapkan dapat 
menakut-nakuti orang (orang/individu dan korporasi) dengan harapan tindak 
pidana kewarganegaraan tidak dilakukan. Selain itu anak hasil perkawinan 
campuran harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tuanya, dan 
bagi warga keturunan SBKRI dihapuskan.  
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