
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku 

dalam  lalu-lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan 

bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut  subyeknya,  penegakan 

hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam 

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif  atau 

melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan mendasarkan  diri 

pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau 

menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subyeknya  itu, 

penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila 

diperlukan. Aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan 

daya paksa (www.solusihukum.com).

Mengingat  demikian  banyaknya  instansi  (struktur  kelembagaan)  dan 

pejabat  (kewenangan)  yang  terkait  di  bidang  penegakan  hukum,  maka 

reformasi penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan 

kembali  seluruh  struktur  kekuasaan/kewenangan  penegakan  hukum.  Jadi, 

“reformasi  penegakan  hukum”  mengandung  di  dalamnya  “reformasi 

kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum” (Arief, 2005: 3).
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Reformasi  di  bidang  penegakan  hukum dan  struktur  hukum,  bahkan 

juga  di  bidang  perundang-undangan  (substansi  hukum),  berhubungan  erat 

dengan  reformasi  di  bidang  “budaya  hukum  dan  pengetahuan/pendidikan 

hukum”.  Masalah-masalah  yang  mendapat  sorotan masyarakat  luas  saat  ini 

(seperti  kolusi,  korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan 

kekuasaan  atau  persekongkolan  lainnya  di  bidang  prosedur/penegakan 

hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/ 

pendidikan hukum (Arief, 2005: 4).

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 (Santoso, 2004: 1). Ketentuan 

hukum keimigrasian di Indonesia sejak Proklamasi  Kemerdekaan Indonesia 

tahun  1945   hingga  1991  secara  formal  tidak  mengalami  perkembangan 

berarti.  Dikatakan  demikian  karena  ketentuan  keimigrasian  masih  tersebar 

dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi 

oleh  hukum kolonial.  Di  samping  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan 

kehidupan  nasional,  sebagian  dari  ketentuan  tersebut  masih  merupakan 

ketentuan  bentukan  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  diserap  ke  dalam 

hukum  keimigrasian  nasional,  seperti  Toelatingsbesluit  Staatsblad  1916 

Nomor 47 (Penetapan Izin Masuk/PIM), diubah dan ditambah terakhir dengan 

Staatsblad  1949  Nomor  330,  serta  Toelatingsordonnantie  Staatsblad  1949 

Nomor  33  (Ordonansi  Izin  Masuk/OIM),  yang  tentu  saja  kehadirannya 
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ditujukan  untuk  mendukung  kepentingan  pemerintah  kolonial.  Misalnya 

disebutkan dalam Ordonansi Izin Masuk bahwa orang asing yang telah diberi 

iziin  masuk,  sekaligus  juga  diberi  izin  menetap.  Demikian  pula  dalam 

pengaturan Penetapan Izin Masuk, keberadaan pendatang ilegal dapat menjadi 

legal  hanya  dengan  membayar  sejumlah  denda.  Hal  tersebut  tentu  saja 

merupakan kemudahan di bidang keimigrasian karena membuka pintu selebar-

lebarnya  bagi  pendatang  dari  berbagai  negara  demi  kepentingan  politik, 

ekonomi,  dan  pertahanan  pemerintah  kolonial  (Santoso,  2004:  2).  Barulah 

kemudian, pada tanggal 31 Maret 1992, Undang-Undang tentang keimigrasian 

yang  berjiwa  nasional  dilahirkan.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992 

tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1992) merupakan 

unifikasi  beberapa  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  keimigrasian,  yang 

sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan.

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. Peningkatan arus 

orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang 

dibelanjakan  di  Indonesia,  meningkatnya  investasi  yang  dilakukan,  serta 

meningkatnya  aktivitas  pergadangan  yang  akan  meningkatkan  penerimaan 

devisa.

Namun peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan 

orang juga dapat  mengandung pengaruh negatif, seperti:
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1. Dominasi  perekonomian  nasional  oleh  perusahaan  transnasional  yang 

bergabung  dengan  perusahaan  Indonesia  (melalui  Penanaman  Modal 

Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau 

kontrak lisensi).

2. Munculnya  Transnasional  Organized  Crimes  (TOC)  mulai  dari 

perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkotika, dan obat 

terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorosme internasional.

Dampak  negatif  ini  akan  semakin  meluas  ke  pola  kehidupan  serta 

tatanan  sosial  budaya  yang  dapat  berpengaruh  pada  aspek  pemeliharaan 

keamanan dan ketahanan nasional  secara  makro.  Untuk 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. 

Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (selective policy) 

membuat  institusi  imigrasi  Indonesia  memiliki  landasan  operasional  dalam 

menolak  atau  mengizinkan  orang  asing,  baik  dari  segi  masuknya, 

keberadaannya,  maupun  kegiatannya  di  Indonesia  (Santoso,  2004:  4). 

Berdasarkan  politik  hukum  keimigrasian  yang  bersifat  selektif,  ditetapkan 

bahwa hanya orang asing yang:

1. Memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa,  dan  negara 

Republik Indonesia;

2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta;
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3. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, 

diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi 

izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Dengan  demikian,  peran  penting  aspek  keimigrasian  dalam  tatanan 

kehidupan  kenegaraan  akan  dapat  terlihat  dalam  pengaturan  keluar-masuk 

orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta 

pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

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

penulis  untuk  membahas  lebih  jauh  mengenai  tindak  pidana  di  bidang 

keimigrasian  ini  khususnya  hal-hal  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan 

izin keimigrasian, maka dari itu penulis mengambil judul “Penegakan Hukum 

Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan  Izin  Keimigrasian  Menurut  Undang-

Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas, 

maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa  saja  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana 

penyalahgunaan izin keimigrasian?

2. Bagaimana  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin 

keimigrasian?

3. Bagaimanakah peranan aparatur penegak hukum dalam penegakan hukum 

terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian?
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, 

maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui 

penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  faktor-faktor  penyebab 

terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.

b. Untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  penanggulangan  tindak  pidana 

penyalahgunaan izin keimigrasian.

c. Untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh bagaimana peranan aparatur 

penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan 

izin keimigrasian.

2. Manfaat Penelitian

Selain  tujuan-tujuan  tersebut  di  atas,  penulisan  tesis  ini  juga 

diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Pembatasan  terhadap  masalah-masalah  dalam  tesis  ini  tentu  akan 

menambah  pemahaman  kepada  semua  pihak  baik  masyarakat  pada 

umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum 

pada khususnya. Tesis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi  penyempurnaan  perangkat  peraturan  perundang-undangan 

terhadap tindak pidana yang terkait erat dengan izin keimigrasian ini.
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b. Manfaat Praktis

Dengan penulisan  tesis  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  dan 

bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan 

juga  aparat  penegak  hukum/pemerintah  dalam  mengahadapi  atau 

mengusut  tuntas  suatu  peristiwa  pidana  terutama  hal-hal  yang 

berkaitan dengan tindakan yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

D. Keaslian Penulisan

Penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan 

ijin  keimigrasian  menurut  Undang-Undang  RI  No.  9  Tahun  1992  tentang 

keimigrasian  sepanjang  yang  telah  diketahui  oleh  peneliti  belum  pernah 

disajikan  dalam  bentuk  karya  ilmiah.   Namun  penelitian  sejenis  pernah 

dilakukan antara lain:

1. Ratna Wilis, 2009, penelitian yang berjudul pengawasan dan penindakan 

keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia  (studi wilayah 

kantor  imigrasi   kelas  I  khusus  Medan)  dengan  perumusan  masalah 

sebagai berikut:    

a. Bagaimanakah pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia?

b. Bagaimanakah  sistem  pengawasan  keimigrasian  terhadap  orang 

asing  yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan?

c. Bagaimanakah  penindakan  keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang 

melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan (overstay)?

Adapun  kesimpulan  dan  saran  penelitian  ini   adalah: upaya 

adanya  pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian  juga harus 
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diikuti  dengan   pembaharuan   hukum   acara   penegakan   hukum 

keimigrasian   baik   terhadap  pelanggaran  yang   termasuk  pelanggaran 

pidana dan pelanggaran administratif.  Perlu melibatkan  penyidik  Polri 

dalam  melakukan   penyidikan,  meningkatkan   sarana   dan  prasarana 

keimigrasian  dengan  mengunakan  Teknologi  Informasi,  meningkatkan 

sumber daya manusia personil  imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan 

agar   lebih  memahami   substansi  yang   lebih  manusiawi  yang 

berlandaskan nilai-nilai  HAM dan  pelaksanaan  Good Governance dan 

Clean Governance.

2. Putra, Doris Boy (2009)  penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana  keimigrasian  di  Semarang. Undergraduate  thesis,  Perpustakaan 

Fakultas Hukum UNDIP, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana  peranan hakim dalam pemberian atau penjatuhan pidana

b. Pertimbangan-pertimbangan  yang  menjadi  dasar  bagi  hakim  dalam 

memberikan atau menjatuhkan pidana

c. Penerapan  sanksi  pidananya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan 

dalam penelitian. 

Hasil penelitian menyimpulkan: Pengawasan mencakup penegakan 

hukum keimigrasian, baik yang bersifat Tindakan Administratif maupun 

Pidana.  Walaupun  undang-undang  keimigrasian  adalah  peraturan 

administrasi, akan tetapi di dalamnya juga memuat aspek pidana, bahkan 

ada  lembaga  tindakan  yang  bersifat  preventif  dan  beraspek  nasional 

maupun  internasional.  Tindakan  keimigrasian  adalah  tindakan 
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administratif  (sanksi  administratif)  dalam  bidang  keimigrasian  diluar 

proses  peradilan.  Dikeluarkannya  Undang-Undang  Keimigrasian  ini 

merupakan  langkah  konkret  untuk  adanya  suatu  landasan  bagi  aparat 

keimigrasian  dalam menunaikan tugasnya,  yaitu  memberikan  pelayanan 

kepada  masyarakat.  Di  samping  itu,  aparat  keimigrasian  juga  bertugas 

menegakkan hukum dan keamanan dalam rangka ikut serta memelihara 

stabilitas  di  bidang  ideologi,  ekonomi,  sosial-budaya,  pertahanan  dan 

keamanan,  serta  mencegah  timbulnya  pengaruh  negatif  dari  perlintasan 

orang antar negara dan kebudayaan asing di Indonesia. 

Perbedaan  dengan  penelitian  tersebut  di  atas  dengan  penelitian  ini 

terletak pada rumusan masalah yang akan dikaji, dimana dalam penelitian ini 

pengkajian lebih difokuskan pada faktor penyebab terjadinya  tindak pidana 

penyalahgunaan  izin  keimigrasian,  upaya  penanggulangan,  dan  peranan 

aparatur  penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum  penyalahgunaan  izin 

keimigrasian.  Penulisan Tesis  ini  didasarkan pada referensi  dari  buku-buku 

dan informasi  yang  diperoleh dari  fakta-fakta  yang ada di  Kantor  Imigrasi 

Yogyakarta, dengan demikian penulisan tesis ini adalah benar-benar asli karya 

peneliti sendiri.

E. Metode Penelitian

Untuk  dapat  menghasilkan  kajian  terhadap  permasalahan  yang  ada 

sehingga  tercapai  tujuan  dan  manfaat  yang  diharapkan  maka  diperlukan 

adanya data-data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas 

(dipercaya)  maupun  reliabilitasnya  (keajegan).  Data  yang  akurat  tersebut 
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hanya  dapat  diperoleh  dengan  penelitian  yang  benar  dan  sesuai  dengan 

kebutuhan. 

1. Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Yogyakarta,  terhadap 

pelanggaran  ijin  keimigrasian.  Dipilihnya  kantor  Imigrasi  Yogyakarta 

sebagai  tempat  penelitian  dikarenakan  banyaknya  orang  asing  yang 

berkunjung  di  wilayah  kerja  kantor  Imigrasi  Yogyakarta,  yang 

berdasarkan  catatan  keimigrasian  terdapat  5–6  pelanggaran  ijin 

keimigrasian setiap bulan, yang berupa pelanggaran penyalahgunaan visa 

dan overstay. 

2. Sumber dan Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data-data  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah 

bersumber dari.

1) Data Primer yaitu data pokok yang diperoleh atau bersumber dari 

hasil  penelitian  langsung  di  lapangan  (Soekamto,  2004:  12), 

responden  dari  narasumber  atau  lembaga  di  tempat  penelitian 

dilakukan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dalam penulisan 

tesis  ini.  Informan  yang  dipilih  adalah  orang-orang  yang 

mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan pada tesis ini yaitu 

petugas keimigrasian Yogjakarta.

2) Data  Sekunder,  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dari  peraturan-

peraturan,  buku-buku  literatur,  artikel  ataupun  majalan-majalah 
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serta data lain yang diperoleh melalui internet yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan 

tesis ini adalah sebagai berikut.

1) Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  melakukan 

penelitian  dengan  berbagai  sumber  bacaan  atau  tulisan  seperti: 

buku,  majalan,  internet,  pendapat  para  ahli,  dan  bahan-bahan 

kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu  dengen  melakukan  penelitian  langsung  ke  lapangan  baik 

berupa  wawancara  langsung  kepada  pihak-pihak  yang  terkait 

dalam  proses  penyidikan  kasus  ini  serta  dengan  memperoleh 

salinan data-ata yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan-

pembahasan yang disusun penulis.

3. Analisis Data

Analisa  data  yang  dilakukan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah 

dengan cara kualitatif,  yaitu jawaban dari responden dan data-data yang 

diperoleh di lapangan diedit dan dianalisis sehingga diperoleh data yang 

dapat  menjawab  permasalahan  demi  permasalahan  yang  dikemukakan 

dalam penelitian ini.  Teknik  analisis data yang digunakan adalah  teknik 
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analisis normatif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

norma  hukum,  doktrin  dengan  data-data  yang  telah  diolah  dan  untuk 

selanjutnya  simpulan  akan  ditarik  secara  deduktif.  Kualitatif  yang 

dimaksudkan  di  sini  adalah  mempertimbangkan  antara  hasil  penelitian 

lapangan dengan hasil kajian kepustakaan.  
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