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ABSTRAKSI 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Apabila kita melihat letak geografis wilayah negara Indonesia di 

dalam peta dunia, maka akan tampak jelas wilayah negara Indonesia 
merupakan suatu kesatuan hukum yang menurut wujudnya terdiri dari wilayah 
perairan dengan ribuan pulau di dalamnya. Wilayah negara Indonesia 
terbentang antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera 
yaitu Hindia dan Pasifik, yang memiliki letak silang sedemikian strategisnya. 
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu 
kedudukan penting di tengah-tengah lalu lintas dunia Internasional. 

Posisi silang itu bukan saja dalam pengertian geografis, tetapi juga 
dalam pengertian ideologis, politis, sosial ekonomi, budaya, demografis, dan 
pertahanan keamanan. Posisi itu telah membuat Indonesia mengalami banyak 
pertemuan dengan pengaruh-pengaruh pihak asing dari luar secara cukup 
terbuka. Dengan demikian, posisi itu telah memberikan pada Indonesia suatu 
peranan vital dalam kancah antar negara yang tentunya memiliki dua visi yang 
harus dicermati. Kedua visi itu adalah yang bersifat menguntungkan dan yang 
bersifat merugikan, sebab begitu terbuka dan begitu mudahnya negara 
Indonesia dalam berhubungan dengan pihak luar di segala penjuru dunia. 

Kondisi yang demikian menjadi suatu tantangan bagi bangsa 
Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan 
kesejahteraan hidupnya. Berbicara mengenai kepentingan nasional berarti 
memperhatikan segala hal yang diperlukan untuk dapat mewujudkan tujuan 
nasional yang telah tercantum di dalam alinea keempat UUD 1945. 

 
B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian 
khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta ? 

b. Kendala apa saja yang timbul di dalam penanggulangan tindak pidana 
keimigrasian tersebut ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Subjektif 
a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman 

tentang aspek-aspek hukum sebagai suatu teori dan prakteknya, 
terutama di bidang hukum pidana. 

b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa 
guna memperoleh derajat kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Objektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana 

keimigrasian khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta. 
b. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam penanggulangan tindak 

pidana keimigrasian tersebut. 



D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini, sebagai 

berikut : 
a. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku 
kuliah dan membandingkan dengan kenyataan pada prakteknya di 
lapangan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di 
bidang hukum keimigrasian.  

b. Manfaat Praktis 
Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada 
umumnya, dan khususnya berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak 
pidana Keimigrasian yang menyangkut orang Indonesia maupun orang 
asing khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta. 

 
E. Pengertian Keimigrasian 

Istilah Imigrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu immigratie (kata 
benda) atau immigreren (kata kerja) dan berasal dari bahasa Inggris yaitu 
immagration (kata benda) atau immigratie (kata kerja). Kedua bahasa itu, baik 
Belanda maupun Inggris, mengambil akar istilah dari bahasa latin yaitu 
immigratio (kata benda) atau immigrare (kata kerja) yang sebenarnya terdiri 
dari dua buah kata yaitu im yang memiliki arti ke dalam dan migration yang 
memiliki arti kedatangan. 

Migrare artinya berpindah dari tempat kediaman, menyingkir, 
mengungsi, bertukar tempat, perpindahan, atau perpindahan ke negeri lain. 
immigrare artinya berbindah ke atau mendiami (in domum) atau beralih atau 
beralih atau berpindah tanah air (in terram longiquam). Migratio artinya 
perpindahan tempat. migro artinya berpindah, merantau, menyingkir, atau 
mengungsi. immigro artinya menetap atau memasuki (in alad).   

Istilah-istilah dari ketiga bahasa di atas kemudian diadaptasi dan 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah imigrasi. 
Poerwadarminta mendefinisikan istilah imigrasi sebagai pemindahan (orang 
atau penduduk) dari suatu negara masuk ke negara lain untuk menetap.  

 
F. Keimigrasian Ditinjau Dari Undang-undang No. 9 Tahun 1992 Tentang 

Keimigrasian 
Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik, yaitu 

hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara. Pencanangan 
hukum keimigrasian dalam peraturan perundang-undangan membuktikan 
bahwa hukum keimigrasian sudah mendapat tempat dalam tatanan tata hukum 
Indonesia. Dengan demikian, sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum 
yang telah lahir terlebih dahulu. Pengertian keimigrasian itu sendiri menurut 
ketentuan umum Pasal I Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang 
Keimigrasian yaitu : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk 



atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, dan pengawasan orang asing 
di wilayah negara Republik Indonesia”. 

Keimigrasian  Indonesia adalah wewenang mutlak negara Indonesia, 
dan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus taat dan tunduk pada 
ketentuan hukum keimigrasian yang telah ditetapkan. Moeljatno berpendapat 
bahwa “tidak menjadi soal siapa yang melakukan perbuatan, apakah warga 
negara atau orang asing”. Pengaturan keimigrasian Indonesia telah ada sejak 
Pemerintah Hindia Belanda yang dengan kebijakan pintu terbuka (opendeur 
politiek), di mulai dari berlakunya Toelating Besluit (T.B) yang berupa 
keputusan raja (Koninkelijke Besluit) No. 32 tanggal 15 Oktober 1915, dimuat 
dalam Staatsbald 1916 No. 47 Jo 1917 No 765 yang dikenal dengan 
Penetapan Izin Masuk (PIM). Penetapan izin masuk (Toellatings Besluit) ini 
mengatur masuknya orang asing dan perizinan izin tinggal orang asing di 
wilayah Hindia Belanda. Peraturan tersebut dilengkapi dengan 
Toellatingsordonantie (TO) melalui Staatsblad 1949 No. 331 yang dikenal 
dengan Ordonansi Izin Masuk. Peraturan di atas dijadikan dasar bagi 
penyelenggaraan administrasi keimigrasian sampai di cabut dengan adanya 
Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Selain itu, terdapat 
beberapa perundang-undangan lainnya yang pernah berlaku dalam 
penyelenggaraan administrasi keimigrasian yaitu :  
a ) Undang-undang No. 42 /Drt/ 1950 tentang Bea Imigrasi. 
b ) Undang-undang No. 9 /Drt/ 1953 tentang Pengawasan Orang Asing. 
c ) Undang-undang No. 8/Drt/ 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. 
d ) Undang-undang No. 9 /Drt/ 1955 tentang Kependudukan Orang Asing. 
e ) Undang-undang No. 14/Drt/ 1959 tentang Surat Perjalanan Republik 

Indonesia. 
 

G. Dasar Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 
1992 Tentang Kemigrasian 

Adapun ketentuan-ketentuan dari Pasal-Pasal tindak pidana 
keimigrasian dalam Undang-undang keimigrasian secara garis besar dapat 
dikategorikan menjadi 5 (lima) perbuatan yang dilarang yaitu : 
a. Masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tidak sah atau illegal. 
 Ketentuan pidana mengenai hal ini diatur dalam Pasal 48 dan 53. 
b. Pemalsuan atau penyalahgunaan surat-surat serta dokumen-dokumen 

keimigrasian. 
 Ketentuan pidana mengenai hal ini diatur dalam Pasal 49-50, dan 55-59 
c. Sengaja tidak memenuhi kewajiban keimigrasian tertentu dan tidak 

memenuhi kewajiban membayar biaya keimigrasian yang telah ditentukan. 
 Ketentuan pidana mengenai hal ini diatur dalam Pasal 51 dan 61. 
d. Lampau waktu berada di dalam wilayah Indonesia (over stay) 
 Ketentuan pidan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 52. 
e. Memberikan fasilitas terutama akomodasi dan pekerjaan bagi orang asing 

tanpa izin pejabat yang berwenang. 
Ketentuan pidana mengenai hal ini diatur dalam Pasal 54 dan 60. 

 



H. Peranan Penyidik Imigrasi Dalam Menangani Tindak Pidana 
Keimigrasian  

Sesuai Pasal 47 Undang-undang Keimigrasian disebutkan selain 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud di atas berwenang : 
1) Menerima laporan tentang adannya tindak pidan keimigrasian. 
2) Memenggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan, seseorang 

yang disangka melakukan tindak pidana keimigrsian. 
3) Memeriksa dan atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat 

perjalanan atau benda-benda lainnya yang ada hubunganny dengan tindak 
pidana keimigrasian. 

4) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. 
5) Melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tertentu yang diduga terdapat 

surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda lain 
yang ada hubungan dengan tindak pidana keimigrasian. 

6) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. 
Kewenangan penyidik tersebut harus dilaksanakan menurut 

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pelaksanaan penyidikan, perlu 
memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana, antara lain: 
a. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. 
 Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus secara konsekuen 
dalam seluruh tingkat peradilan. 

b. Praduga Tak Bersalah. 
 Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 

dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 
dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

c. Asas Oportunitas. 
 Wewenang penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum untuk 

menuntut atau tidak menuntut orang atau korporasi yang telah 
mewujudkan delik. 

d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum. 
 Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang 

dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai 
kesusilaan atau perkara anak. 

e. Persamaan Sama Dimuka Hukum. 
 Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan 

tidak mengadakan perbedaan. 



f. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap. 
 Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim 

karena jabatannya dan bersifat tetap. 
g. Hak Untuk Mendapat Bantuan Hukum atau Penasehat Hukum. 
 Kepada tersangka wajib diberitahukan apa yang dipersangkakan 

kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau 
didampingi penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan atas 
dirinya sejak dilakukan pemeriksaan, penangkapan, dan atau 
penahanan. 

h. Asas Akusator dan Inkisator. 
 Pada dasarnya asas akusator untuk memberikan perlindungan bagi 

tersangka pada waktu pemeriksaan oleh penyidik, dengan tidak 
memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan (inkisator).  

i. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. 
  Pemeriksaan langsung kepada terdakwa dan para saksi. 

Pengertian penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah 
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana keimigrasian 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan membuat 
cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam pelaksanaan 
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, 
dengan melaporkan adanya tindak pidana keimigrasian yang sedang 
disidik. Dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik POLRI wajib 
memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Hasil penyidikan tindak pidana 
keimigrasian yang telah selesai segera diserahkan kepada penuntut umum 
melalui Penyidik POLRI. 

Suatu tindak pidana keimigrasian dapat diketahui melalui laporan, 
tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas keimigrasian, dan 
hasil pemantauan keimigrasian. Tindakan penyidikan dilakukan :  
1. Setelah diketahui dan hasil pemantauan bahwa suatu perbuatan yang 

terjadi diduga adalah tindak pidana keimigrasian, untuk kemudian 
segera dilakukan penyidikan berupa penindakan, pemeriksaan, dan 
penyerahan berkas perkara. 

2. PPNS Imigrasi segera memberitahukan penuntut umum melalui pihak 
Kepolisian bahwa penyidikan telah dimulai. 

 
I. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian Khususnya Di 

Kantor Imigarsi Klas II Surakarta 
Sebagai tindak lanjut dari hasil penyidikan tindak pidana keimigrasian 

dilakukan suatu penindakan, baik yang bersifat justisia maupun non justisia 
terhadap kejahatan maupun pelanggaran di bidang keimigarsian menurut 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.  Adapun jenis 
penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor 
Imigrasi Klas II Surakarta adalah sebagai berikut : 



1) Penindakan Melalui Proses Peradilan (Justisia) 
Penindakan justisia di bidang keimigrasian merupakan proses penindakan 
terhadap pelanggaran tindak pidana imigrasi melalui peradilan pidana. 
Setiap orang, baik itu warga negara Indonesia maupun orang asing yang 
telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian dapat diajukan ke 
pengadilan. Moeljatno dalam hal ini berpendapat bahwa “tidak menjadi 
soal siapa yang melakukan perbuatan, apakah warga negara atau orang 
asing“. 

Adapun penindakan pro justisia yang telah dilakukan oleh penyidik 
polisi yang berkoordinasi dengan penyidik PPNS di Kantor Imigrasi 
Surakarta dalam kasus Nomor : 32/PID.B/1993.PN.KLT dengan terdakwa 
SIE GWAT ENG dan IRINE di mulai dari beberapa tahap, diantaranya : 
a. Penyelidikan dan Penyidikan 

1. Penyelidikan 
Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP memberi definisi dari 

penyelidikan adalah “ Serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Wewenang penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Republik 
Indonesia sebagai penyelidik. Penyelidikan dalam kasusnya Sie 
Gwat Eng dan Irene di mulai dari hasil laporan polisi No.Pol : 
LP/a/22/IV/1993/Serse, tanggal 19 April 1993, tentang orang asing 
berada di Indonesia secara tidak sah. 

2. Penyidikan 
KUHAP dalam Pasal 1 butir 2  menjelaskan bahwa 

penyidikan adalah “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya”. Dalam pada itu, Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik 
adalah pajabat polisi negara Republik Indonesia; dan pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan.  

b. Penuntutan 
KUHAP dalam Pasal  1 butir 7 menjelaskan bahwa penuntutan 

adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Dalam Pasal 
13 KUHAP dijelaskan yang berhak melakukan penuntutan adalah 
jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun wewenang 
dari penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah :  
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau penyidik pembantu;  



b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 

d. membuat surat dakwaan; 
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;  
f. menyampaikan kepada terdakwa ketentuan hari dan waktu perkara 

disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa 
maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah 
ditentukan;  

g. melakukan penuntutan; 
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;  
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 

jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang; 
j. melaksanakan penetapan hakim.  

Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang 
dilakukan oleh PPNS di Kantor Imigrasi Surakarta yang berkoordinasi 
dengan penyidik dari POLRES Klaten dalam kasusnya Sie Gwat Eng 
dan The Sheung Chun (Irine) telah cukup bukti untuk dapat diajukan 
perkaranya ke pengadilan dan dilimpahkan perkaranya kepada 
penuntut umum yang diketuai oleh MARDJI SUPARDI, SH. Oleh 
jaksa penuntut umum berpendapat bahwa Sie Gwat Eng dan The 
Sheung Chun (Irine) terang bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang termaktup dalam surat dakwaan yang disusun 
secara kumulatif 

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim, pada 

Pasal 1 butir 8 Hakim adalah “pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Andi Hamzah 
berpendapat, bahwa dalam melakukan pemeriksaan di sidang 
pengadilan Hakim harus mengedepankan asas-asas penting yang 
terdapat di dalam hukum acara pidana , diantaranya : 
1. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. 
 Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus secara 
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 

2. Praduga Tak Bersalah. 
 Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 

dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

 
 



3. Asas Oportunitas. 
 Wewenang penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum untuk 

menuntut atau tidak menuntut orang atau korporasi yang telah 
mewujudkan delik. 

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum. 
 Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka 

sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau perkara anak. 

5. Persamaan Sama Dimuka Hukum. 
 Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan 

tidak mengadakan perbedaan. 
6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap. 
 Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh 

hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. 
7. Hak Untuk Mendapat Bantuan Hukum atau Penasehat Hukum. 
 Kepada tersangka wajib diberitahukan apa yang dipersangkakan 

kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau 
didampingi penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan atas 
dirinya sejak dilakukan pemeriksaan, penangkapan, dan atau 
penahanan. 

8. Asas Akusator dan Inkisator. 
 Pada dasarnya asas akusator untuk memberikan perlindungan bagi 

tersangka pada waktu pemeriksaan oleh penyidik, dengan tidak 
memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan (inkisator).  

9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. 
 Pemeriksaan langsung kepada terdakwa dan para saksi. 

Pengadilan Negeri Klaten dalam sidangnya tertanggal 27 
September 1993 dengan dipimpin Ny. Harini Indra Wijoso, SH selaku 
Hakim Ketua didampingi oleh Ny. Suparmi, SH dan Oentoeng Ismail, 
SH masing-masing selaku hakim anggota, dengan dihadiri oleh Mardji 
Supardi, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, melakukan pemeriksaan 
dalam sidang pengadilan terhadap kedua terdakwa Sie Gwat Eng dan 
Irine. Dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang diketuai oleh Ny. 
Harini Indra Wijoso, SH dengan terdakwa Sie Gwat Eng dan Irine 
dinyatakan bersalah sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum yang diketuai oleh Mardji Supardi, SH. Dakwaan itu dikuatkan 
dengan beberapa alat bukti berupa KTP palsu, keterangan saksi-saksi 
yang bersifat meringankan maupun memberatkan, dan keterangan 
saksi ahli pejabat yang berwenang pada instansi yang terkait, masing-
masing saksi tersebut bernama : 
1. Yani Tanu Wijaya (tetangga). 
2. Wongso Yoewono (tetangga). 

Kedua saksi di atas pada intinya mengaku kenal dengan terdakwa 
sejak 1995 karena sebagai tetangga yang bersangkutan, tetapi tidak 
mengetahui status kewarganegaraan sesungguhnya. 
 



3. Drs. Ali Fais (Ketua RT) 
Saksi mengakui mengenal kedua terdakwa karena menjabat Ketua 
RT di Perum Griya Prima, dan mengetahui status kewarganegaraan 
kedua terdakwa termasuk membenarkan bahwa terdakwa II telah 
menikah dengan Sdr. Agus Thiono dan tinggal bersamanya, 
bersama-sama dengan terdakwa I sebagai Ibu mertua Agus Thiono. 

4. Mulyadi (Kepala Desa) 
Tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi Drs. Ali Fais, namun 
ia menambahkan bahwa saksi Agus Thiono selaku suami terdakwa 
II belum pernah melaporkan keberadaan kedua terdakwa di 
rumahnya baik kepada Ketua RT maupun dirinya selaku Kepala 
Desa. 

5. Agus Thiono (suami terdakwa II) 
Saksi mengakui bahwa ia baru tahu bahwa terdakwa II adalah 
orang asing pada saat akan menikahinya akibat hamil diluar nikah, 
dimana terdakwa II sama sekali tidak mempunyai dokumen apapun 
termasuk dokumen keimigrasian, untuk itu ia berusaha membantu 
mendapatkan KTP bagi terdakwa II dengan harapan agar dapat 
mengurus persyaratan pernikahannya. 

6. Drs. Bambang Supadiyono (Kasi Wasdakim Kanin Surakarta). 
7. Drs. Sartiyasto (Pegawai Pemda Klaten) 

Kedua sebagai saksi ahli tersebut di atas, membenarkan bahwa 
perbuatan kedua terdakwa adalah bertentangan dengan hukum 
yang berlaku baik mengenai hukum keimigrasian maupun 
Kependudukan Indonesia, dimana keduanya adalah berstatus 
imuigran gelap dan telah merugikan negara Indonesia. 

8. Muryanto, S.H. (Camat Klaten Utara) 
Saksi mengakui menandatangani KTP terdakwa II (Irene) karena 
menilai bahwa persyaratan yang diajukan telah lengkap meski juga 
diakui bahwa agak menyimpang dari ketentuan sebenarnya dan 
untuk itu saksi mengakui kelalainnya. 

9. Ridho Ismail (Sekdes Belangwetan) 
Saksi mengakui telah menandatangani KP-1 atas nama Irine atas 
dasar persyaratan sudah lengkap dan yang mencari atau 
mengusahakan KTP ke Kantor Desa Belangwetan adalah Agus 
Thiono. 

10. Sie Hok Hiang (orang tua/nenek terdakwa) 
Saksi mengakui bahwa ia adalah orang tua terdakwa SIE GWAT 
ENG, dan mengakui bahwa pada saat meninggalkan Indonesia 
tahun 1966 maupun saat kembali ke Indonesia tahun 1985 status 
warga negara terdakwa I adalah RRC, karena memang terdakwa 
tidak pernah memilih warga negara Indonesia pada masa opsi-
repudasi sesuai PP No. 10 tahun 1966. Namun saksi tidak 
mengetahui apakah terdakwa kembali ke Indonesia dengan telah 
dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah atau tidak karena 
hanya sempat tinggal selama beberapa bulan saja bersamanya.  



Dari keterangan para saksi-saksi di atas oleh pengadilan Klaten 
dalam sidangnya pada hari senin tanggal 27 September 1993 dalam 
permusyawaratan Majelis yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 
September 1993, yang diketuai Ny. Harini Wijoso, SH selaku Hakim 
Ketua menyatakan bersalah terhadap kedua terdakwa Sie Gwat Eng 
dan Irine, dan mengadili dengan memberikan putusan No. 
32.Pid.B/1993.PN.KLT  berupa : 
1. Menyatakan terdakwa bernama : 

I. SIE GWAT ENG, Umur : 38 tahun lahir di Jogyakarta warga 
negara China, tempat tinggal Griya Prima, pekerjaan swasta, 
jenis kelamin perempuan. 

II. IRINE, Umur 21 tahun lahir di Hongkong, warga negara 
Hongkong, tempat tinggal Griya Prima, pekerjaan ikut suami, 
jenis kelamin perempuan. 

2. Menghukum oleh karena itu dengan hukuman selama 1 tahun 6 
bulan untuk masing-masing terdakwa I dan terdakwa II. 

3. Menetapkan bahwa tahanan yang sudah dijalani terdakwa I 
sebelum putusan dijatuhkan, dikurangi dari padanya. 

4. Menetapkan bahwa terdakwa I tetap berada dalam tahanan. 
5. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos dalam perkara 

ini masing-masing sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah). 
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa Kartu Tanda 

Penduduk atas nama terdakwa IRINE, No.070 420 4135 tanggal 1 
April 1992, terlampir untuk perkara yang lain. 

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
Menurut Pasal 270 KUHAP,”Pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, 
yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan 
kepadanya”. Putusan No. 32/PID.B/1993.PN.KLT dengan terdakwa 
Sie Gwat Eng dan Irine tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 1993 sesuai Berita 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 07 Oktober 1993 dan 
sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Klaten 
No.PRINT/P.318/Bpl.2/10/1993 tertanggal 07 Oktober 1993. 

Dari uraian penindakan kasus pro justisia yang telah dilakukan 
di Kantor Imigrasi Surakarta di atas, penulis memberikan kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Bahwa kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana Keimigrasian 

sesuai Pasal 2 UU No. 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi jo, 
Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. 

2. Kedua terdakwa sebagai orang asing di Indonesia terbukti telah 
memberikan keterangan palsu untuk memperoleh Kartu Penduduk 
Indonesia seolah-olah sebagai warga Negara Indonesia, yang 
dikeluarkan Pemerintah Dati II Klaten setidak-tidaknya antara tahun 
1992 s/d. bulan April 1993. Perbuatan terdakwa didakwa melanggar 
Pasal 263 ayat (2) KUHP. Untuk itu negara dirugikan kedua terdakwa 



karena selama di Indonesia tidak pernah memenuhi kewajibannya 
membayar pajak orang asing, dan biaya Keimigrasian. 

3. Kedua terdakwa yang telah berada di Indonesia Setidak-tidaknya 
antara tahun 1992 s/d 1993 dengan status kewarganegaraan asing 
sebelumnya pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia 
tanpa memiliki atau dilengkapi dengan izin Keimigrasian yang sah. 
Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 53 
Undang-Undang Keimigrasian. 

4. Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 52 Undang-Undang 
Keimigrasian karena berada di Indonesia lampau waktu (overstay) dari 
izin yang diberikan. 

5. Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 51 
Undang-Undang Keimigrasian tahun 1992 karena telah memberikan 
keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri, status, alamat, 
dan data-data dokumen Keimigrasian yang seharusnya dimiliki selama 
tinggal di Indonesia. 

6. Kedua terdakwa melnggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat 
(1), (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 
tentang Pendaftaran orang asing. 

2) Proses Tindakan Keimigrasian Sebagai Penindakan  Non Justisia 
Tindakan keimigrasian adalah tindakan adminisratif dalam bidang 

keimigrasian di luar proses peradilan. Tindakan keimigrasian berdasarkan 
Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
diterapkan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang 
telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan 
negara Indonesia. 

Untuk menunjang tindakan keimigrasian sebagai penindakan non 
justisia diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas, upaya yang sudah 
dilakukan di Kantor Imigrasi Surakarta menurut Sulamto dalam kasusnya 
Sie Gwat Eng dan Irine dimulai dari beberapa tahap, diantaranya:  
a) Pengkarantinaan 

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 9 tahun 1992 
tentang Keimigrasian dijelaskan, bahwa “karantina imigrasi adalah 
tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan 
proses pengusiaran atau deportasi atau tindakan keimigrasian 
lainnya”. Dalam kasusnya Sie Gwat Eng dan Irine yang telah 
menjalani masa hukumannnya, diperlukan langkah lebih lanjut dalam 
rangka proses pemulangan ke negara asal yaitu Hongkong dikarenakan 
status kedua orang tersebut adalah warga negara asing, khususnya 
imigran gelap dan telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan 
ketentuan pidana negara Indonesia. 

b) Pencegahan 
Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam 

Pasal 1 butir 12 memberikan pengertian pencegahan adalah  “larangan 
yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar 
dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu”.Dalam Pasal 11 



Undang-undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, wewenang 
dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh :  
a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian; 
b. Menteri keuangan, seapanjang menyangkut urusan piutang negara ; 
c. Jaksa Agung, seapnjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 

32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia ; 

d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, seapnjang 
menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan 
pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan keamanan 
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1988.   

Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis yang memuat 
tentang : 
1. Identitas orang yang terkena pencegahan ; 
2. Alasan pencegahan ; dan  
3. Jangka waktu pencegahan. 

Terhadap kasusnya Sie Gwat Eng dan Irine tidak diupayakan 
pencegahan oleh Kantor Imigrasi Surakarta mengingat Sie Gwat Eng 
dan Irine baru menunggu proses pendeportasian dari wilayah 
Indonesia. 

c) Penangkalan 
Berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 9 tahun 1992 

tentang Keimigrasian, bahwa penangkalan adalah “larangan yang 
bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke 
wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu”. Oleh Kantor Imigrasi 
Surakarta dalam kasusnya Sie Gwat Eng dan Irine diupayakan 
penangkalan, dengan mengeluarkan surat Nomor : W9-FV. IL. 01.03-
0354 yang berisi tentang permohonan penangkalan 2 (dua) orang 
warga negara Stateles Hongkong An. (1) SIE GWAT ENG, (2) THE 
SHEUNG CHUN (IRINE) dengan tiga orang anaknya An. (1) 
VILMALA SARI, (2) DJODI SETIAWAN, (3) ALVERA 
ANTARTIKA, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman Jawa Tengah di Semarang. 

Menurut Undang-undang No.9 tahun 1992 tentang 
Keimigrasian dalam Pasal 15 wewenang dan tanggung jawab 
penangkalan terhadap orang asing dillakukan oleh : 
a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian; 
b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 

32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia ; 

c. Panglima Angaktan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang 
menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan 
peretahanan negara seabgaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 



Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1tahun 1998. 

Atas dasar tersebut di atas, menurut Pasal 17 Undang-undang 
No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang 
asing dilakukan karena : 
a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan 

internasional; 
b. pada saat dinegaranya sendiri atau di negara lain bersikap 

bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan 
perbuatan yang mencemarkan nama baik bengsa dan Negara 
Indonesia; 

c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan 
dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adapt kebiasaan 
masyarakat Indonesia; 

d.  atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha 
menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di 
negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam 
pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia; 

e. Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; dan 
f. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.   
Dari penjelasan menurut Pasal 17 di atas, penangkalan tidak 

hanya ditujukan bagi orang asing saja, dalam Pasal 18 Undang-undang 
No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dijelaskan pula bahwa warga 
negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal: 
a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah 

menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau 
bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik 
Indonesia ; 

b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat menganggu jalannya 
pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat 
menggangu stabilitas nasional ; atau 

c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan 
diri atau keluarganya. 

Dalam kasusnya Sie Gwat Eng dan Irine, berdasarkan surat 
Nomor : W9-FV. IL. 01.03-03354 yang berisi pengajuan permohonan 
Penangkalan terhadap saudara Sie Gwat Eng dan The Sheung Chun 
(Irine) oleh Kantor Imigrasi Surakarta, dengan pertimbangan bahwa : 
1. yang bersangkutan sesegera mungkin dapat diusulkan untuk 

dimasukkan dalam Daftar Tangkal, karena telah melanggar Pasal 
24 (1) jo Pasal 53, 39 huruf b,c jo Pasal 51, 52 UU No.9 tahun 
1992 tentang Keimigrasian, atas kesalahan tersebut telah divonis 
oleh Pengadilan Negeri Klaten selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan kurungan dan selama menjalankan hukuman berada di Rutan 
Klaten; 



2. Saat ini ke 2 (dua) orang tersebut yakni Sie Gwat Eng dan Irine 
ditempatkan di Karantina Kantor Imigrasi Surakarta, sementara 
menungu proses pemulangannya karena sedang mempersiapkan 
segala sesuatunya; 

3. Akan segera diajukan Exit Permit Only (EPO) terhadap Ke 2 (dua) 
orang tersebut yakni Sie Gwat Eng dan Irine setelah semua 
persiapannya selesai. 

d) Pendeportasian 
Pengusiran atau deportasi menurut Pasal 1 butir 16 Undang-

undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah “tindakan 
mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena 
keberadaannya tidak dikehendaki”. Oleh Kantor Imigrasi Surakarta 
pada tanggal 27 Februari 1995 mengeluarkan surat dengan Nomor : 
W9-FV.PW.01.10-0422 berisi tentang Laporan Deportasi 5 (lima) 
orang Imigran Gelap asal Stateles Hongkong. 

Terhadap kelima warga negara Hongkong tersebut masing-
masing : (1) Sie Gwat Eng, (2) The Sheung Chun, dan ketiga anaknya 
yaitu (3) Vilmila Sari, (4) Djodi Setiawan, (5) alvera Antartika, dengan 
surat Kepala Kantor Imigrasi Klas II Surakarta Nomor : W9-
PW.01.10-0422 tertanggal 27 Februari 1995 tersebut di atas ditujukan 
kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Pengawasan dan 
Penindakan Keimigrasian di Jakarta. Kelima warga negara asing 
tersebut ditempatkan di Karantina Imigrasi Kalideres Jakarta sesuai 
Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian yang berbunyi : “tindakan kemigrasian dapat berupa : 
a. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan; 
b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di 

wilayah Indonesia; 
c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di 

wilayah Indonesia; 
d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan 

masuk wilayah Indonesia. 
 Sambil menunggu pendeportasiannya ke Hongkong dan 

menunggu proses penyelasaian dokumen warga negara asing oleh 
Perwakilan Negara Hongkong di Jakarta, dan pelaksanaan deportasi 
telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1995 sesuai dengan izin 
Exit Permit Only (EPO) dari Kantor Imigrasi Klas II surakarta, dan 
sesuai dengan Surat Kepala Kantor Imigrasi Klas II Surakarta Nomor : 
W9-FV.PW.01.10-0422 tertanggal 27 Februari 1995. 

 
J. Kendala-Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kemigrasian 

Khususnya Di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta 
Berbagai hal dan kendala yang ditimbul secara langsung maupun tidak 

langsung, memungkinkan terhambatnya pelaksanaan penanggulangan tindak 
pidana keimigarasian, baik itu sebelum ditemukan maupun setelah ditemukan 



adanya tindak pidana keimigrasian tersebut. Kendala tersebut menurut Gunadi 
Ibnu Sutopo adalah diantaranya sebagai berikut :  
1. Dalam Penindakan Non Justisia (Tindakan Keimigrasian) 

a. Tidak mudahnya pengumpulan data dan pembuktian awal bahwa orang 
asing yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum 
keimigrasian. 

b. Kurang cepatnya koordinasi dengan instansi terkait terutama 
kepolisian. 

c. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat tentang informasi adanya 
pelanggran oleh orang asing di wilayah setempat. 

2. Dalam Penindakan Justisia (Proses Peradilan) 
a. Lamanya waktu, banyaknya tenaga dan tingginya biaya yang harus 

dikeluarkan sejak proses tersebut dimulai dari penyidikan sampai 
dengan putusan pengadilan oleh hakim. 

b. Selain itu faktor-faktor tehnis terkadang sering dijumpai misalnya 
masalah pembuktian adanya tindak pidana Keimigrasian yang 
memerlukan suatu keahlian dan ketelitian memadai dari aparat 
penegak hukum dilapangan. 

c. Terbatasnya kemampuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 
penyidik Imigrasi sebagai PPNS dalam penanganan tindak Pidana 
Keimigrasian. 

 
K. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian 
Dengan timbulnya beberapa kendala tersebut di atas, menurut Gunadi 

Ibnu Sutopo, yang dapat diupayakan oleh Kantor Imigrasi Surakarta demi 
meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana Keimigrasian, dan 
guna penegakan hukum Keimigrasian pada umumnya, upaya tersebut antara 
lain :  
a. Peningkatan pengalaman dan ketrampilan tehnis dari aparat Keimigrasian. 
b. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Kepolisian RI 

dan Kebijakan RI di wilayah Kantor Imigrasi Surakarta. 
c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat yang harus terus dibina agar 

informasi tentang pelanggaran oleh orang asing di Indonesia mudah 
diperoleh dari masyarakat setempat. 

d. Peningkatan kemampuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi 
aparat Imigrasi di Kantor Imigrasi Surakarta sebagai Penyidik Imigrasi 
(PPNS) sebagai antisipasi timbulnya tindak pidana Keimigrasian yang 
dilakukan oleh orang asing di Indonesia. 

Dimungkinkan juga menurut Sulamto, dalam hal timbulnya tindak 
pidana Keimigrasian untuk lebih diprioritaskan pengambilan langkah 
kebijakan Penindakan Non Justisia dengan Tindakan Keimigrasian. Hal ini 
sesuai dengan Pertimbangan dan alasan lain dalam menetapkan tindakan 
Keimigrasian menurut Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No.F-314. IL. 
02. 10 tahun 1995 antara lain :  



a. Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan 
Menteri Kehakiman RI No.M. 02-PW. 09. 02 tahun 1995 tentang Tata 
Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan 
Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonesia; 

b. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada 
di Indonesia, dan bila akan diajukan ke Pengadilan akan menggunakan 
upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu Grasi, dan atau 
akan digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari 
negara sendiri (terlibat kasus-kasus barat atau pelarian dari negara-negara 
yang sedang bergolak); 

c. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta 
keamanan dipadang lebih efektif dan efisien untuk dilakukan tindakan 
Keimigrasian; 

d. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan 
Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan 
Keimigrasian daripada tindakan Pro justisia; 

 
L. Kesimpulan       

Berdasarkan seluruh uraian tentang upaya penanggulangan tindak 
pidana Keimigrasian pada kantor imigrasi Surakarta yang telah dibahas dalam 
penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang 

berwenang di bidang Keimigrasian dalam timbulnya tindak pidana 
keimigrasian pada kantor imigrasi Surakarta dalam menyelesaikan 
pelanggaran dan kejahatan Keimigrasian dilakukan dua hal yaitu : 
a. Penindakan Keimigrasian Justisia, yaitu proses penindakan tindak 

pidana Keimigrasian melalui proses peradilan sebagai suatu tindakan 
penyelesaian dalam bidang hukum keimigrasian melalui proses 
Hukum Acara Pidana yang diterapkan terhadap tiap orang yang 
melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap peraturan 
perundangan keimigrasian yang berlaku. 

b. Penindakan Keimigrasian Non Justisia, yaitu proses penindakan tindak 
pidana Keimigrasian tanpa melalui proses peradilan sebagai suatu 
tindakan penyelesaian tindak pidana keimigrasian secara administratif 
sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang 
Keimigrasian, yaitu : (1) Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin 
keberadaan; (2) larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat 
tertentu di wilayah Indonesia; (3) keharusan untuk bertempat tinggal di 
suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; (4) pengusiran atau 
deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah 
Indonesia. 

 
M. Saran 

1. Sosialisasi aktif tentang hukum keimigrasian yang tercantum dalam 
Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian melalui 
pendidikan, pengajaran, dan penyuluhan secara formal, non formal, dan 



atau informal perlu dilakukan terus menerus terutama didalam menghadapi 
era pasar bebas yang penuh tantangan dan harapan. 

2. Kesadaran masyarakat yang rengah akan hukum khususnya juga dibidang 
Keimigrasian seyogyanya segera mulai dibenahi dengan dimulai 
diterjunkannya aparat penegak hukum keimigrasian ke tengah masyarakat 
dengan tujuan memberi penyuluhan melalui berbagai kegiatan yang ada 
seperti seminar, diskusi dan sebagainya meskipun masih dalam lingkup 
terbatas dan cenderung terkesan masih pasif. 

3. Kerjasama di antara bagian-bagian dalam tubuh badan keimigrasian 
sendiri maupun koordinasi antar instansi yang berwenang diantaranya 
jajaran Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian 
Negara RI harus ditingkatkan bukan hanya dalam skala teori tetapi lebih 
dalam praktek keseharian. 

4. Hukum dan Badan Keimigrasian merupakan salah satu pintu utama 
didalam mengatur, melayani dan mengawasi masuk keluarnya orang-orang 
yang berlalu lintas di Indonesia sehingga peningkatan sarana dan prasarana 
didalamnya harus dilakukan dari waktu ke waktu. 

Perlunya pola perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat 
Imigrasi yang berkemampuan, berpengetahuan, berdedikasi, dan berwawasan 
yang sangat baik dan luas mengingat tantangan yang dihadapi oleh aparat 
Direktorat Jenderal Imigrasi semakin komplek dan meningkat di masa 
mendatang. 

 
 
 

 
 

 
 

 


