
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang. 

Menghadapi era globalisasi yang makin mengemuka dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta kehidupan trans-nasional, gerak dinamis manusia 

dari suatu negara ke negara lain ataupun aktivitas seseorang di suatu negara 

yang dikunjungi menyebabkan setiap negara saling membutuhkan, dengan 

demikian terjadilah persentuhan hukum dari beberapa negara dalam pergaulan 

antar bangsa.1 

Setiap negara dipacu untuk turut aktif dalam pergaulan antar bangsa, jika 

bangsa itu ingin maju dan tidak terisolasi. Dunia cenderung mengarah kepada 

keterbukaan dan kerjasama yang saling menguntungkan, pergaulan antar bangsa 

saat ini makin meninggalkan politik adu kekuatan, untuk sebaliknya semua 

negara berupaya saling membantu. Sementara itu teknologi semakin maju, 

terutama di bidang transportasi dan komunikasi, sehingga boleh dikatakan sudah 

tidak ada lagi bagian dunia yang benar-benar terasing dan tidak pernah terjamah 

oleh manusia, atau tidak terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi di 

sekitarnya.2 

 
                                                 
1  http: /www.ditjenim.go.id 

Ronald Rebertson: Glozation, Social Theory and Global Culture, 1992. Sebagai mana dikutip 
Satjipto Raharjo hal 3, “Globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang 
melampaui batas- batas konvensional seperti bangsa dan Negara. Dalam proses tersebut dunia 
telah dimamp atkan (compressed). Interdepensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin 
kuat, sehinnga secara tidak langsung dunia seolah- olah seperti perkampungan besar”. 

2  Ibid. 
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Kerjasama antar bangsa yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi 

yang semakin canggih menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar 

negara. Dalam negeri sendiri, Indonesia memerlukan hubungan dengan negara 

luar. Indonesia memerlukan bantuan dari luar negeri berupa modal, teknologi, 

dan keahlian. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang transportasi dan telekomunikasi, sehingga terjadi kompleksitas 

permasalahan yang ditimbulkan berdampak multi dimensional dalam suatu 

negara khususnya Indonesia. Diperkirakan bahwa dalam era globalisasi arus dan 

pertukaran barang, jasa dan lalu lintas orang antar negara akan meningkat, baik 

jumlah maupun intensitas lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. 

Sehingga sistem pelayanan, pengawasan, dan penegakkan hukum di bidang 

keimigrasian perlu ditingkatkan. 3 Dalam menjalankan sistem tersebut imigrasi 

melaksanakan kebijaksanaan yang selektif, yaitu orang asing yang diharapkan 

datang atau berada di Indonesia adalah orang asing yang mempunyai manfaat 

untuk kesejahteraan negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap 

rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 

Pendekatan kesejahteraan ini dikaitkan dengan pengawasan orang asing 

selama berada di Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992, Lembaran Negara Nomor 3474 Tahun 1992 

tentang Keimigrasian yang merupakan unifikasi dari semua undang-undang dan 

peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Direktorat Jenderal 

                                                 
3 Penjelasan Undang- Undang RI Nomor. 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian. 
4 Undang- Undang RI Nomor. 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian 
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Imigrasi.5 

Pengertian imigrasi sendiri, seperti tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, adalah Hal ihwal lalu lintas orang 

yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia.6 Definisi 

keimigrasian di atas mengandung dua pengertian utama, yaitu hal ihwal lalu 

lintas orang dari dan ke wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun 

warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi baik di pelabuhan udara, pelabuhan laut, 

dan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga (Indonesia-Malaysia 

dan Indonesia-Papua New Guinea). Pengertian kedua adalah pengawasan 

terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di 

Indonesia yang menyangkut izin tinggalnya dan kegiatan orang asing selama 

berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang 

dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.7 

Dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada 

Pancasila dan UUD 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan 

produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan 

penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang 

bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa 

keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta profesional, efisien dan efektif, 

dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai, serta mengembangkan 

                                                 
5 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional,     

Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2004, hal 2. 
6 Undang- Undang RI Nomor. 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (1) 
7 H. Abdulah Sjahriful (James), Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1993, hal 57. 
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masyarakat yang sadar dan taat hukum. 8 

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang diharapkan terjadi 

secara teratur dalam ikatan- ikatan sosial setiap kali perlu diikuti dan dipelihara 

dengan sarana hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (social control) 

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya fungsi lanjutan dari 

peranan hukum sebagai pranata (instrument) untuk melestarikan perubahan-

perubahan baru yang terjadi dalam masyarakat, sehingga diperlukan sarana 

hukum yang dapat mendorong proses. Interaksi dan perubahan sosial (social 

engineering) dalam batas suasana teratur. Dimensi peranan hukum yang 

terkandung dalam tiga macam fungsi hukum tersebut diperlukan oleh 

masyarakat. Ketiga dimensi tersebut dalam kehidupan masyarakat bertemu pada 

satu titik yaitu menuju pada suatu tertib sosial yang menjadi landasan perjalanan 

masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.9 

 

Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara 

terpadu dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di bidang 

keimigrasian yang berlaku sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 9 tahun 

1992 masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang 

sebagian merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dan sebagian 

lainnya lahir setelah Indonesia merdeka. Peraturan perundang-undangan di 

bidang keimigrasian yang berasal dari zaman Hindia Belanda adalah 

                                                 
8 BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional serta Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 
   Departemen Kehakiman RI, 1995 / 1996 
9 Supanto dan Sri Wahyuningsih Yulianti,  Hukum  Pidana Administrasi  (Administrative Penal Law ),    
  Diktat Kuliah Fakultas Hukum UNS Surakarta, 1997, hal 2.  
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Toelatingsbesluit Tahun 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 47), Toelatingsbesluit 

Tahun 1949 (Staatblad Tahun 1949 Nomor 330), dan Toelatingssordonnantie 

Tahun 1949 (Staatblad 1949 Nomor 331). Pembentukan peraturan perundang-

undangan ini tentunya tidak terlepas dari dasar pemikiran atau dasar filosofis 

untuk membela kepent ingan politik pemerintah jajahan yang di bidang 

keimigrasian dikenal dengan kebijaksanaan pintu terbuka atau opendeur 

politiek.10 

Pemerintah Hindia Belanda membuka pintu yang selebar- lebarnya bagi 

orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia untuk mendukung 

kepentingannya, khususnya di bidang ekonomi. Begitu pula peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-

Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-Undang 

Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang 

Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai 

peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan 

tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik 

karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-

hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan berbagai  hak-hak 

berdaulat yang diakui oleh hokum dan pergaulan internasional yang 

mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian. 11 

Guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan 

nasional maka perlu diterapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas 
                                                 
10 Koerniatmanto Soetoprawiro,  Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia ( Sejarah Politik  
   Keimigrasian Indonesia ),  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 74 
11 Op.Cit UU RI No. 9 Th. 1992. 
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masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan 

tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945.12 

Seperti diuraikan di atas terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan 

di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif 

(selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik 

Indonesia serta tidak bermusuhan terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945 yang diizinkan 

masuk atau keluar wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan ”selective policy” 

akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud 

dan tujuannya berada di Indonesia.13 

Telah disebutkan di muka, bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang 

tentang keimigrasian yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992. Lembaran 

Negara Nomor 3474 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya undang-undang 

tentang keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk adanya suatu 

landasan bagi aparat keimigrasian dalam menunaikan tugas-tugasnya yaitu 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat   harus pula menjalankan 

tugas menegakkan hukum dan keamanan dalam rangka ikut serta memelihara 

stabilitas di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan nasional serta mencegah kemungkinan timbulnya pengaruh negatif 

dari perlintasan orang antar negara dan kebudayaan asing di wilayah Indonesia. 
                                                 
12 Ibid 
13 Arief Rahman Kunjono, Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia ( Suatu Tinjauan Analisis ),  
   Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta, 2002, hal. 27 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 

mengenai tindak pidana keimigrasian dengan mengambil judul ”PENEGAKAN 

HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN”. 

 

B. Pembatasan Masalah. 

Dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian dinyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing di Indonesia 

meliputi: 

1. Masuk dan keluar orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. 

2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diberikan  kewenangan  terhadap Kantor 

Imigrasi Surakarta untuk me lakukan pengawasan di wilayah  kerjanya mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan orang asing sejak tiba hingga aktifitasnya 

apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu juga melakukan 

pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan aktifitas 

keimigrasian antara lain berupa proses pembuatan dokumen paspor, menjadi 

sponsor orang- orang asing dan lain- lain.  

Agar dapat memahami inti dan jawaban dari permasalahan, maka penulis 

akan membatasi permasalahan yang akan diteliti kepada pelanggaran tindak 

pidana keimigrasian yang dilakukan orang asing di wilayah kerja Kantor 

Imigrasi Surakarta. 
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C. Perumusan Masalah. 

Guna memperoleh gambaran tentang suatu persoalan yang akan dicarikan 

penyelesaian dengan cepat maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan - 

permasalahan yang akan penulis kemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana keimigrasian di Surakarta? 

2. Kendala-kendala (faktor penghambat) apa saja yang timbul dalam 

penegakan hukum akibat tindak pidana keimigrasian?  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana keimigrasian.  

b. Untuk mengetahui kendala-kendala (faktor- faktor penghambat) yang 

timbul dalam penegakan hukum akibat tindak pidana keimigrasian. 

2. Manfaat penelitian. 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis di 

bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana bidang keimigrasiaan.  

b. Sebagai syarat akademis untuk menempuh memperoleh gelar 

kesarjanaan hukum pada Fakultas Hukum UMS. 
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E.  Metode Penelitian. 

 Dalam melakukan penelitian, agar memperoleh hasil yang maksimal maka 

diperlukan metode penelitiaan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan. 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah 

metode yuridis empiris.14 Penelitian ini berangkat dari kajian normatif / 

yuridis tentang tindak pidana imigrasi dan penegakannya di masyarakat. 

2. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif,15 yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang 

penegakan hukum tindak pidana keimigrasian, khususnya di wilayah 

kerja Kantor Imigrasi Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian. 

Lokasi pene litian ini adalah wilayah kerja Kontor Imigrasi Surakarta. 

4. Jenis dan Sumber Data. 

a. Data Primer. 

Yaitu keterangan/data yang diperoleh secara langsung melalui 

penelitian lapangan. 16 Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah fakta - fakta penegakan hukum tindak pidana imigrasi di 

wilayah kerja Kantor Imigrasi Surakarta dan petugas Kantor 

                                                 
14 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta,  
   1986, hal 10. 
15 Ibid, hal 12 
16 Ibid, hal. 6. 
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Imigrasi, dalam hal ini penyidik ( PPNS ) Imigrasi serta pihak - pihak 

terkait. 

b. Data Sekunder. 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi 

kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan/fakta dengan 

mempelajari bahan-bahan berupa buku, dokumen-dokumen, 

peraturan perundang-undangan, laporan- laporan, arsip-arsip atau 

bahan lainnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana 

imigrasi.  

5. Metode Pengumpulan Data. 

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan data yang lengkap 

sehingga data yang terkumpul   benar-benar   memiliki   validitas dan 

reabilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, 

peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab 

secara langsung,17 dalam hal ini penulis mengadakan wawancara 

langsung   dengan  responden.   Adapun  respondennya  adalah  para 

petugas penyidik (PPNS) Kantor Imigrasi Surakarta, dan pihak – 

                                                 
17 Ronny Hanitijo, Metode Penelitian dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia, 1998, hal 10 
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pihak lain yang terkait. Wawancara ini dilakukan dengan metode 

terarahdengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  telah  

dipersiapkan terlebih dahulu. 

c. Observasi,    yaitu   teknik    pengumpulan   data   di    mana   

peneliti 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu 

penegakan hukum tindak pidana imigrasi.  

6. Metode Analisa Data. 

Pada teknik analisa data ini, penulis menganalisa data-data yang telah 

didapatkan untuk kemudian menyempitkan dan membatasi data -data 

tersebut sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun rapi dan 

memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan. 18 

Setelah data lengkap diperoleh, maka kemudian data dianalisa dengan 

menggunakan metode analisa kualitatif dengan model interaktif. Menurut 

Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang 

nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.19 

Analisa kualitatif dengan model interaktif maksudnya adalah data yang 

terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu :20 

 

                                                 
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal 103  
19 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, 
     hal 10 
20 HB. Soetopo, Pengantar Penelitian Hukum, Makalah Training Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UNS,                    

Surakarta, 1991  



 12

a. Reduksi Data. 

Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan.  

b. Menyajikan Data. 

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset  

dapat dilaksanakan. 

c. Menarik Kesimpulan. 

Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemukan dengan 

melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan 

alur sebab akibat akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan.  

 

F. Sistematika Skripsi. 

Secara garis besar penulisan skripsi ini akan mempunyai sistematika yang 

dibagi menjadi empat (4) bagian yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,  

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II :    TINJAUAN PUSTAKA 

Akan diuraikan mengenai teori yang relevan dengan objek 

penelitian maupun dokumen yang terkait dengan penulisan dan 

tinjauan terhadap teori-teori serta penelitian yang telah ada 
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sebelumnya. 

BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang 

terdapat dalam penulisan ini, dengan menggunakan data yang 

diperoleh di lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder. 

BAB IV : PENUTUP  

Akan diuraikan masalah-masalah yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

 


