
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum dan Pengertian Keimigrasian

1. Pengertian Penegakan Hukum.

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang

keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum itu bersifat abstrak. Penegakan

hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu.

Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek

sebagaimana harusnya dipatuhi.

Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan

menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin

dipatuhinya hukum materil dengan mengunakan cara prosedural yang ditetapakan oleh hukum

formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu

keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5

(lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan

hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.



5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia dalam pergaulan hidup (Soerjono Seokanto, 1983:4).

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subjek hukum

yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat

berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral

dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.

2. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin migration yang artinya perpindahan orang dari suatu

tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Oxford Disctionary Of Law juga memberikan

definisi sebagai beikut :

“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention

of living theree permanently”.

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk

tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru, Oleh karena itu orang asing yang

bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi

kesenian dan olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

B. Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Keimigrasian di Indonesia.



Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu,

terdapat badan pemerintahan kolonial Belanda bernama Immigratie Dienst yang bertugas

menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari

1950 Immigratie Dienst ditimbang terimakan dari kepala Jawatan Imigrasi dari tangan

pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan

tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu

perubahan dari politik hukum yang bersifat terbuka (open door policy) untuk kepentingan

pemerintahan Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan

pada kepentingan Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam pasal 1 menyebutkan :

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantika (ilmu tentang arti

kata), definisi keimigrasian dapat kita jabarkan sebagai berikut :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian

(sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Demikian, hal ihwal diartikan

berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara

suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik. Dengan demikian menurut Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting,

yaitu :

1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari

dan dalam Wilayah negara Republik Indonesia.

2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam rangka menjaga

tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lau-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum

internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan

salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak

membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk

wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu

dipelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri

Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (entry point).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara

Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah Indonesia tidak melalui

TPI, merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi adminsitratif dan sanksi pidana.

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau

mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah

ditentukan (Imam Santoso, 2004:20).



Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan

untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau

tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

1) Fungsi Keimigrasian

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya

keimigrasian merupakan:

“suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamana

terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta

pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia” (Imam

Santoso, 2004:21).

Dari pernyataan tersebut, maka secara oprasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke

dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem

keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum)

keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan

prasarana hukum keimigrasian, dalam oprasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi,

yaitu :

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi

negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberikan



pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau warga

negara asing (WNA).

Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari :

1. Pemberian Paspor atau pemberian surat perjalanan Laksana Paspor atau Pas Lalu Lintas

Batas.

2. Pemberian Tanda Bertolak atau Masuk.

Pelayanan bagi warga negara Asing terdiri dari:

1. Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas

Keimigrasian (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian

(DAHSUSKIM).

2. Perpanjangan Izin Tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial

Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU).

3. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.

4. Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak.

5. Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Didalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruan aturan hukum keimigrasian itu ditegakan

kepada setiap orang yang berada diwilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga

negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada

permasalahan :



1. Pemalsuan identitas.

2. Pertanggungjawaban sponsor.

3. Kepemilikan paspor ganda.

4. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan :

1. Pemalsuan identitas warga negara asing (WNA).

2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.

3. Penyalahgunaan izin tinggal.

4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal.

5. Pemantauan atau razia.

6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia

juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan

keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat adminstratif.

Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan

penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan,

penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan perkara, serta pengajuan perkara ke penuntut umum.

c. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi

merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangannya dan keberangkatan

orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang



ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar

negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung.

Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan

keimigrasian belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing (WNA) adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan

permohonan visa.

2. Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lain khususnya di dalam

memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.

3. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.

4. Melaksanakan pencegahan dan penangakalan, yaitu larangan bagi orang untuk meninggalkan

wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau larangan untuk memasuki wilayah

Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan

kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional,

terutama dibidang perekonomian, demi meningkatkan kesejahteraan. Cara mengantisipasinya,

perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik dibidang

ekonomi, industri, perdagangan, tranportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu-

lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia

dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan

tugas keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.



Didalam perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa

pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan

karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama atau identik dengan

menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya (Imam Santoso, 2004:24).

Didalam rangka memelihara kondisi keamanan yang kondusif secara otomatis fungsi penegakan

hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara terus-menerus. Sedangkan fungsi baru yaitu

sebagai fasilisator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari

infrastruktur perekonomian.

C. Jenis-Jenis Izin Keimigrasian

Dalam Pasal 48 Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan:

(1) Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

(2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Izin Tinggal diplomatik;

b. Izin Tinggal dinas;

c. Izin Tinggal kunjungan;

d. Izin Tinggal terbatas; dan

e. Izin Tinggal tetap.

a) Izin Tinggal Diplomatik



Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan

visa doplomatik dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar

Negeri.

b) Izin Tinggal Dinas

Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang melaksanakan tugas resmi dari

Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas

tersebut tidak bersifat diplomatik.

c) Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke

Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,

pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara

lain.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan dalam rangka:

1. Tugas pemerintahan

2. Usaha

3. Kegiatan Sosial Budaya

4. Pariwisata



Izin Tinggal kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara

lain :

1. Wisata

2. Keluarga

3. Sosial

4. Seni dan Budaya

5. Tugas pemerintahan

6. Olahraga yang tidak bersifat komersial

7. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat

8. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi

industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran

luar negeri bagi Indonesia.

9. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak.

10. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

11. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang

berwenang.

12. Melakukan pembicaraan bisnis.

13. Melakukan pembelian barang.

14. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar.

15. Mengikuti pameran internasional.

16. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.

17. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di

Indonesia.



18. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam berkerja.

19. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

20. Bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Kunjungan diberikan untuk jangka waktu :

1. Izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha

diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan dapat

diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama

30 (tiga puluh) hari.

2. Izin kunjungan untuk keperluan pariwisata diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung

sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.

3. Izin kunjungan ex visa kunjungan saat kedatangan diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan

tidak dapat diperpanjang.

4. Izin kunjungan ex bebas visa kunjungan singkat diberikan selama 60 (enam puluh) hari

terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.

5. Izin kunjungan ex Visa kunjungan diplomatik (dinas) diberikan sesuai dengan visanya.

Permintaan perpanjangan izin kunjungan diajukan oleh orang asing, kuasanya atau sponsornya

kepada kepala kantor imigrasi yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Persyaratan untuk memperoleh izin kunjungan adalah :

1. Memiliki surat perjalanan (paspor) yang sang sah dan masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.

2. Memiliki through ticket atau retrun ticket yang masih berlaku.

3. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan.



4. Memiliki visa kunjungan, kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa dan telah

memperoleh izin masuk.

Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal Kunjungan:

a. Kembali ke negara asalnya.

b. Izinnya telah habis masa berlakunya.

c. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas.

d. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

e. Dikenai Deportasi; atau

f. Meninggal dunia.

d. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada :

1. Orang asing pemegang Izin masuk dengan Visa Tinggal Terbatas.

2. Anak yang lahir dan berada di Wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas)

tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas.

3. Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu

Warga Negara Indonesia dan ayahnya tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas.

4. Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka yang bermaksud untuk :

1. Menanamkan Modal.

2. Bekerja.



3. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan.

4. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah.

5. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari

seorang Warga Negara Indonesia.

6. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah dibawah

umur dari orang asing.

7. Repatriasi.

e. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Indonesia.

Perpanjangan Izin Tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal

tetap berakhir.

Dalam hal izin tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jendral Imigrasi yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan

perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak

izin tinggal tetap berakhir.

D. Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum

kepidanaan, ilmu hukum keperdataan, ilmu hukum kenegaraan, dan ilmu hukum internasional (A

Ridwan Halim, 1992:22).



Sejalan dengan perkembangan zaman, telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai

disiplin hukum baru, seperti hukum admnistrasi negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum

lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang

menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya

merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara (Imam Santoso, 2004:39).

Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan

pemerintahan atau admnistrasi negara (bestuur) dan pelayanan masyarakat (public dienst), bukan

pembentuk Undang-Undang dan bukan juga fungsi peradilan.

Keimigrasian dapat dilihat dalam persfektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya, masalah

keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan organ administrasi negara yang melaksanakan

kegiatan pemerintahan. Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum

pemerintah. Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak

masuk atau keluar dari Wilayah Indonesia.

Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-

masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di

wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar dari wilayah

Indonesia dan penangkalan orang masuk ke wilayah Indonesia demi kepentingan umum,

penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur

keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi

keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan

administrasi pemerintahan (Imam Santoso, 2004:41).



Oleh karena itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi

administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan

bagian dari bidang hukum administrasi negara (Bagir Manan, 2000:7).

Hukum administrasi negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasis

negara serta mengatur hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat yang

mencakup dua hal pokok. Pertama, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenankan atau

diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata cara berpergian ke luar negeri,

pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan izin bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, mengatur

tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari bahaya yang

ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing.

Berhubung hukum keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum

administrasi negara umum, terdapat dua asas umum yang harus diterapkan dalam setiap

implementasi peran keimigrasian, yaitu :

1. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik yang mencakup asas persamaan

perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi benar, asas larangan

melampaui wewenang, asas tidak sewenang-wenang, asas keseimbangan, dan asas

keterbukaan.

Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum

aparatur keimigrasian atau ganti kerugian apabila sudah tidak mungkin dipulihkan. Setiap

keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat

dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan yang disertai ganti kerugian.



2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran

hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan,

ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan

yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang

bersangkutan batal demi hukum (Bagir Manan, 2000:9).

Dalam perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian merupakan

bagian dari hukum ekonomi. Dalam persfektif pembangunan nasional, hukum mempunyai

peranan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum, selain di

tetapkan hak dan kewajiban, proses, serta kelembagaan dari setiap kegiatan interaksi ekonomi,

juga diberikan kepastian mengenai subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi.

Karena semakin banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan menggunakan

kaidah hukum administrasi negara ini, terbentuklah bidang hukum baru yang disebut hukum

ekonomi dalam arti sempit yang diberi nama droit economique.

Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum

ekonomi dalam arti sempit adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun di

Indonesia hanya diberikan apabila orang asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin

Tinggal Terbatas).

KITAS ini merupakan produk administrasi negara yang berasal dari kaidah keimigrasian.

Demikian pula dengan pemberian izin keimigrasian, seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas,

izin tinggal tetap, yang dikaitkan dengan investasi pekerjaan, aktivitas perdagangan, dan

pembicaraan transaksi bisnis.



E. Petugas Imigrasi

Peranan petugas imigrasi dalam hal pengawasan sangatlah berpengaruh. Tidak dapat dipungkiri,

meskipun aturan tentang keimigrasian telah baik, harus didukung oleh mental petugas yang baik

pula. Terutama para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya orang asing ke Indonesia,

apabila mereka bertindak masa bodoh, maka orang asing tersebut akan leluasa berkeliaran di

Indonesia (I.Wayan Tangun Susila, 1993:21).

Hasil pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung, khususnya yang menggunakan fasilitas

bebas visa untuk wisata menunjukan perlu adanya pemantauan kegaiatn-kegiatan yang

dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang dapat diduga

mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian. Mekanisme pengawasan tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Tahap pengawasan, yaitu dilakukan mulai pada saat orang asing mengurus izin masuk ke

Indonesia di luar negeri, kemudian saat orang asing tersebut mendarat di Wilayah Republik

Indonesia harus juga diperiksa dan ketika orang asing tersebut berada atau tinggal di

Indonesia.

2. Teknik pengawasan, yaitu secara admninistratif tentang perizinannya, wawancara untuk

mencari, mengetahui kebenaran materil terhadap keberadaan orang asing yang berkunjung,

dan diadaan peninjauan ke lokasi.

3. Syistem pelaporan, sebaiknya memiliki satu sistem database di seluruh Indonesia yang dapat

diakses oleh semua petugas imigrasi dimanapun berada, dan juga membuat daftar terhadap



pelanggaran-pelanggaran yang dilakuan oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi penindakan imigrasi.

4. Koordinasi dengan instansi terkait, karena dari segi kuantitas petugas imigrasi sangat kurang

untuk mengawasi keadaan setiap orang asing dalam segala kegiatan mereka di Indonesia,

maka Menteri Kehakiman sebagai yang bertanggung jawab dalam pengawasan orang asing

dan dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada imigrasi, maka harus melakukan koordinasi

dengan instansi pemerintah lainnya, sepanjang yang menyangkut masalah :

a. Tenaga Kerja : Kementerian Hukum dan Ham melakukan kerjasama dengan :

1. Kementerian Tenaga Kerja

2. Kementerian Luar Negeri

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Polri

5. Pemda dan Departemen Teknis

b. Tourist : Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan :

1. Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekominikasi

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Dalam Negeri

4. Polri

c. Artis Asing : Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan :

1. Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

2. BAKIN (BIN)

3. Kementerian Luar Negeri

4. Kementerian Dalam Negeri



5. Kementerian Tenaga Kerja

6. Polri

7. Pemda

d. Awak Kapal : Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan :

1. Kementerian Perhubungan

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Pertanian

4. TNI Angkatan Laut

e. Masalah Khusus : Kementerian Hukum dan Ham berkerja sama dengan :

1. BAKN

2. BIN

3. Polri

4. Kejaksaan Agung

5. Kementerian Tenaga Kerja

6. Pemda.

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung ke Indonesia sudah diatur dan

mekanismenya sudah sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaanya masih saja terdapat orang

asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Hal ini terjadi karena pengawasan

yang kurang efektif dari petugas imigrasi yang terbatas. Karena itu sangat penting koordinasi

dengan instansi lain.

Dalam bagian penjelasan Umum Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

ditegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan, dan pengawasan dibidang keimigrasian

dilakukan dengan prinsip yang bersifat” selektif”. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing



yang di izinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi

kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan

keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari

berbagai segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bangsa dan negara

Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama bila dikaitkan

dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional

maupun internasional, dan meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah

Indonesia (Arief Rahman Kunjono, 2002:27).

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap

terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban

umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar

negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dipandang perlu melakukan

pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan

terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing

(I.Wayan Tangun Susila, 1993:26).

F. Ruang Lingkup Fasilitas Bebas Visa



Menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-12.01.02 tahun 1993 tentang Bebas Visa

Kunjungan Singkat (BVKS). Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengatur pelaksanaan

teknis bebas visa, yang meliputi :

a. Kunjungan Wisata

b. Kunjungan Sosial Budaya

c. Kunjungan Usaha

Kunjungan Wisata adalah perjalanan mengunjungi Indonesia untuk berlibur, menikmati objek-

objek wisata dan lain-lain. Kunjungan Sosial Budaya adalah kunjungan dalam rangka

mengunjungi family, melakukan penelitian dan kunjungan yang bersifat sosial budaya,

sedangkan kunjungan usaha adalah kunjungan dalam rangka membina hubungan bisnis,

pembicaraan bisnis dan penjajakan memperluas usaha bisnis di Indonesia (Lukman Bratamidjaja,

2002:25).

Keputusan Menteri Kehakiman ini merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memperluas

pemberian fasilitas bebas visa jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-12.01.02 tahun 1993 tentang Pelaksanaan

Pembebasan Keharusan memiliki visa bagi wisatawan asing, yang merupakan fasilitas untuk

kunjungan khusus wisata. Oleh karena itu, tujuan pemberian Fasilitas Bebas Visa Wisata (BVW)

sudah diatur secara tegas. Namun, masih saja ditemukan penyalahgunaan oleh Warga Negara

Asing (WNA) yang melakukan perjalanan wisata atau yang biasa disebut wisatawan asing,

misalnya bekerja atau berusaha atau bahkan ada yang mengedarkan narkotika.

Hal ini mendasari diterbitkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-

12.01.02 tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Keputusan Menteri ini

bertujuan memperjelas kepastian dan batasan fasilitas bebas visa.



Hasil Penelitian Tim Evaluasi dan Analisis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

yang telah dilakukan di sejumlah daerah wisata di Indonesia mengenai Pengaturan Fasilitas

Bebas Visa Wisata (BVW) bagi orang asing yang berkunjung ke Indonesia, menyebutkan adanya

pelanggaran terhadap pemberian fasilitas bebas visa wisata yang telah diatur dalam Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-12.01.02 tahun 1993. Kemudian, setelah

ruang lingkup fasilitas bebas visa dalam BVKS diperluas tetap saja ditemukan pelanggaran yang

sama. Oleh karena itu, kegagalan ini telah dimanfaatkan orang asing sebagai salah satu cara

masuknya imigran gelap ke Indonesia (I.Wayan Tangun Susila, 1993:23.

1. Tenggang Waktu Fasilitas Bebas Visa

Sebagaimana telah diketahui mengenai tenggang waktu pemberian fasilitas bebas visa untuk

kunjungan wisata telah beberapa kali diatur, yaitu dalam :

Tabel. Masa Tenggang Waktu Pemberian Fasilitas Bebas Visa



Bentuk Peraturan Tahun Tenggang Waktu

PP No. 26 tahun 1970 tentang

Koordinasi Pengawasan Orang Asing

yang Berkunjung ke Indonesia

SKB Menteri Luar Negeri dan Menteri

Kehakiman tentang Peraturan Visa

Keputusan Menteri Kehakiman tentang

Bebas Visa Wisata (BVW)

Keputusan kehakiman tentang Bebas

Visa Kunjungan Singkat (BVKS)

PP No 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin

Masuk, dan Izin Keimigrasian

Undang-undang RI No.9 tahun 2009

1970

1979

1983

1993

1994

2009

7 (tujuh) hari

30 (tiga puluh) hari ditambah

15 (lima belas) hari

60 (enam puluh) hari atau 2

(dua) bulan

60 (enam puluh) hari atau 2

(dua) bulan

60 (enam puluh) hari

Sumber: Hasi Investarisasi Peraturan perundang-undangan Bebas Visa Wisata Tahun 1970-2009

Perkembangan tenggang waktu pemberian fasilitas bebas visa bagi wisatawan dimaksudkan

untuk mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan meningkatkan arus wisatawan. Tetapi,

tenggang waktu 2 (dua) bulan ini dirasakan terlalu panjang. Hal ini dikarenakan jarang sekali

wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia selama 2 (dua) bulan untuk berwisata saja.

Lamanya jangka waktu ini ternyata dapat memberikan peluang bagi wisatawan asing untuk

melakukan pelanggaran dengan berbagai motivasi, seperti disalahgunakan untuk berkerja.

Sedangkan bagi orang asing yang akan berkerja di Indonesia sudah ada pengaturannya, yaitu



mempunyai Izin Tinggal Terbatas dan memiliki Izin Kerja yang diberikan oleh Menteri Tenaga

Kerja (H.S.Sjarif, 1996:6).

Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengawasi orang asing, pemerintah telah

menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di Indonesia sehingga dapat dihimpun

data mengenai orang asing guna melakukan pengawasan orang asing, diantaranya :

1. Pengawasan Orang Asing yang Masuk atau Keluar Wilayah Republik Indonesia

Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan Kedutaan

Republik Indonesia khusus atas imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap

permohonan visa ke Indonesia, setiap orang asing yang akan datang atau yang masuk ke

Indonesia harus memiliki visa yang merupakan izin masuk ke Indonesia (I.Wayan Tangun

Susila, 1993:29).

Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia dilakukan oleh petugas imigrasi

pada setiap perwakilan Indonesia di luar negeri pada saat orang asing mengajukan permohonan

untuk mendapatkan visa. Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia, hal itu

bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena menimbulkan

suatu permasalahan selama berada di Indonesia (Saleh Wiramiharja, 2002:21).

2. Pengawasan Orang Asing ketika berada di Wilayah Negara Indonesia

Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah dipelabuhan pendaratan, baik Bandara udara

maupun pelabuhan laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Fungsi

pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan



mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan

menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia.

3. Pengawasan Orang Asing yang melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

Pengawasan yang dimaksud disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing

mendapatkan izin tinggal di Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut.

Pengawasan terhadap orang asing yang telah mendapat izin masuk ke Indonesia (Saleh

Wiramiharja, 2002:30).

4. Pengawasan Keimigrasian

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pelayanan dan

pengawasan dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat

selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan

manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak

membahayakan keamanan, ketertiban serta bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang

diijinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip “selective policy” diperlukan pengawasan terhadap orang asing.

Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di Wilayah

Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan

hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian (Ibnu

Suud, 2005:55).



Dalam mewujudkan kebijaksanaan dimaksud serta mengantisipasi era globalisasi dan informasi

yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka

pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing

dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi, baik

operasi khusus maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada

berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan.

a. Pemantauan keimigrasian dan operasional keimigrasian

Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk

mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran atau

kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing.

Pemantauan keimigrasian dapat berupa:

1. Memantau terhadap setiap peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur

terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal sesuai visa yang

bersangkutan.

2. Menginvetarisir terjadinya pelanggaran keimigrasian serta pembinaan teknis tempat-tempat

pemeriksaan keimigrasian.



3. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang suatu peristiwa terjadinya pelanggaran

keimigrasian, pengumpulan dan penilaian bahan keterangan dari tempat-tempat pemeriksaan

keimigrasian.

Operasi adalah suatu kegiatan objek tertentu terhadap yang dibatasi oleh tempat, waktu serta

dana. Untuk mengetahui setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran terhadap

ketentuan yang berlaku di bidang keimigrasian, dapat diperoleh dari setiap bahan keterangan

yang mempunyai kaitan dengan perbuatan orang asing baik lalu lintas, keberadaan maupun

kegiatannya.

Upaya mencari dan menemukan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa yang dimaksud

agar diupayakan pelaksanaanya disesuaikan dengan jenis dan macam pelanggaran dalam bidang

pembangunan, baik berupa pembangunan phisik dan non phisik, dengan memperhatikan hak-hak

asasi manusia dan senantiasa disertai dengan dasar hukum dalam artian dilengkapi dengan sudut

perintah.

Keberhasilan penyelenggaraan, sangat ditentukan oleh kwalitas dan kwanitas pelaksanaan dalam

menghadapi jenis dan macam pelanggaran. Oleh karena itu, upaya dalam mencari dan

menemukan bahan keterangan perlu perencanaan melalui mekanisme adanya perencanaan yang

matang, organisasi serta pengawasan dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi,

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat, tepat, berhasil guna dan

berdaya guna.

Upaya atau cara pemantauan dan operasi keimigrasian dapat berupa:

1. Pengamatan dengan Panca Indera secara teliti, cermat terhadap surat-surat, benda dan tempat

kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas secara keseluruhan atau lebih rinci.



2. Pembuntutan terhadap objek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang

akan, sedang dan atau telah terjadi.

3. Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan,

sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran.

4. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui terjadinya penyalahgunaan izin

keimigrasian dan memperhatikan sumber dan nilai keterangan.

Adapun sasaran pemantauan adalah:

a. Orang Asing

1. Orang asing pemegang Izin Singgah

2. Orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan

a) Wisata

b) Sosial Budaya

c) Usaha atau beberapa kali perjalanan

3. Orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas

4. Orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap

5. Orang asing tanpa Izin Keimigrasian

6. Orang asing yang over stay

7. Orang asing Imigran Gelap

8. Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai denga izin yang diberikan.

b. Alat Angkut

1. Niaga

2. Non Niaga

3. Alat Apung



c. Bangunan-bangunan

1. Hotel, wisma, dan sebagainya

2. Kantor-kantor atau perusahaan yang memperkerjakan dan menampung tenaga kerja orang

asing

3. Rumah atau asrama tempat orang asing bertempat tinggal.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Mendatangi orang atau tempat yang telah ditentukan

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut beserta dokumen yang dimilikinya

selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan

3. Menindak lanjuti dari hasil pemeriksaan, apakah ada pelanggaran penyalahgunaan izin

keimigrasian

4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang di anggap melanggar penyalahgunaan izin

keimigrasian.

b. Kerjasama pengawasan

Untuk mengsukseskan kerjasama ini, jajaran petugas imigrasi harus berkerja sama dan

berkoordinasi dengan aparat keamanan lain seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat terkait

lainnya. Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa menggangu dan mencampuri teknis

tugas instansi masing-masing.



Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan

perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan terhadap imigran gelap.

Lingkup tugas ini meliputi:

a. Pengawasan

Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan

keimigrasian serta evaluasi dan laporan.

b. Imigran gelap

Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (illegal) ke wilayah Indonesia  yang tidak

didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Serta orang asing yang karena

peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain

hal belum dapat berangkat.

c. Pengawasan perlintasan

Mengawasi lalu-lalangnya orang asing maupun Warga Negara Indonesia yang melintasi tempat

pemeriksaan imigrasi lintas batas dengan tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran

keimigrasian.

d. Pengawasan orang asing

Adanya kerjasama antar instansi terkait dalam pengawasan orang asing. Pelaksanaan kerjasama

pengawasan ini diupayakan tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing

instansi dan dilakukan dengan cepat, tepat, lengkap terpadu dan aman.




