
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan

merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum,

Hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Ketentuan

hukum keimigrasian di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga

1991 secara formal tidak mengalami perkembangan yang berarti. Dikatakan demikian karena,

ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan

masih kuat dipengaruhi oleh hukum kolonial (Barda Nawawi Arief 2001:3)

Sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan bentukan pemerintah Kolonial Belanda yang

diserap kedalam hukum keimigrasian nasional, yang tentu saja kehadirannya ditujukan untuk

mendukung kepentingan pemerintah Kolonial. Misalnya disebutkan dalam Ordonasi Izin Masuk

bahwa orang asing telah diberi Izin Masuk, sekaligus diberi Izin Menetap. Demikian pula dalam

pengaturan penetapan Izin Masuk, keberadaan pendatang ilegal dapat menjadi legalnya hanya

dengan membayar sejumlah denda (M. Imam Santoso, 2004:1).

Hal tersebut tentu saja merupakan kemudahan Keimigrasian karena membuka pintu selebar-

lebarnya bagi pendatang dari berbagai negara demi kepentingan politik, ekonomi, dan

pertahanan Pemerintah Kolonial. Barulah kemudian, pada tanggal 31 Maret 1992, Undang-

Undang tentang keimigrasian yang berjiwa nasional dilahirkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun



1992 tentang Keimigrasian merupakan unifikasi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan

keimigrasian, yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan

pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 di gantikan dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke

wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses

modernisasi masyarakat. Orang asing masuk ke Indonesia mempunyai tujuan wisata, kunjungan,

sosial budaya maupun berkerja. Demikian  pula Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

sebagai pintu gerbang lalu lintas menuju Pulau Sumatera tentunya merupakan salah satu pintu

masuk bagi warga negara asing. Sebagai pintu masuknya orang asing tentu saja, Kabupaten

Lampung Selatan tak luput dari persoalan-persoalan keimigrasian. Namun peningkatan arus lalu-

lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti

:

a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan

perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal Dalam

Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).

b. Munculnya Transnasional Organisasi Crimes (TOC), mulai dari perdagangan wanita dan

anak-anak, pencucian uang, narkotika, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai dengan

perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas kepola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang

dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketatanan nasional.

Meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara



Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia,

keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar (Barda Nawawi Arief 2001:4).

Keimigrasian termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya memberikan

pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian

berupa visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali,

Surat perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan

keimigrasian. Tempat-tempat pelayana keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi

pada perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat

pemeriksaan imigrasi, Kantor imigrasi, Bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen

Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jendral Imigrasi.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan

berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat di berikan

izin masuk ke Indonesia ialah :

a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik

Indonesia.

b. Tidak membahayakan keamana dan ketertiban, serta

c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Negara Republik Indonesia.

Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam

pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia pada umumnya dan

Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya. Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan

kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing

masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia



termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaanya di Indonesia

merugikan kepentingan bangsa seperti kasus penyalagunaan izin tinggal kunjungan, izin tinggal

keimigrasian, imigran gelap, dan lainnya sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran

keimigrasian yang bersifat transnasional (Wahyudin Ukun, 2004:4).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas

lebih jauh mengenai penegakan hukum di bidang keimigrasian ini khususnya hal-hal yang

berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian, maka dari itu penulis mengambil judul

skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Tentang Izin

Tinggal Kunjungan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian tentang izin

tinggal kunjungan di Kabupaten Lampung Selatan?

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian tentang izin

tinggal kunjungan di Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan

bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :



1. Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian

tentang izin tinggal kunjungan.

2. Mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin

keimigrasian tentang izin tinggal kunjungan.

2. Manfaat Penulisan

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk

berbagai hal diantaranya :

a. Manfaat teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman

kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan

dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan

bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait erat terhadap

penyalahgunaan izin keimigrasian.

b. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan

mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum atau pemerintah

dalam menghadapi atau mengusut tuntas suatu peristiwa terutama hal-hal yang berkaitan

dengan tindakan penyalahgunakan izin keimigrasian.


