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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada era globalisasi ini banyak sekali kita bisa lihat banyaknya 

warga negara asing yang datang ke wilayah negara Indonesia. Warga 

negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia dengan maksud yang 

berbeda–beda setiap individunya, ada yang bermaksud menjadi penanam 

modal di perusahaan Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, 

bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata dan 

itu semua merupakan hal yang wajar pada era globalisasi saat ini. 

Warga negara asing datang ke Indonesia juga didasarkan alasan 

lain yang sangat menggiurkan bagi mereka, yaitu biaya hidup di Indonesia 

dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya. Dikatakan 

lebih murah karena dipengaruhi nilai kurs mata uang rupiah terhadap mata 

uang asing.
1
 Bisa kita ambil contoh kebutuhan makan baik warga wegara 

asing dan warga negara Indonesia. warga negara Indonesia biasanya hanya 

memerlukan uang sekitar Rp.30.000,00 untuk mencapai kata kenyang, 

sedangkan warga wegara asing di negaranya untuk mencapai kata kenyang 

orang tersebut katakanlah menghabiskan uang sebanyak USD.200 atau 

sekitar Rp.275.359,00. Bayangkan jika orang asing tersebut menggunakan 

uang USD.200 untuk membeli makan di Indonesia pastinya akan lebih 

menguntungkan baginya.   

                                                           
1
 Gatot Supramono, 2012, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal.2. 
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Pada Pasal 1 angka 1 Undang–Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, Imigrasi adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau 

keluar wilayah Indonesia serta pengawasanya dalam rangka menjaga 

tegaknya kedaulatan negara. 

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang–Undang No. 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian, Orang asing adalah orang yang bukan warga negara 

Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia haruslah mempunyai izin 

yang berupa surat perjalanan yang sah seperti pasport/visa dan izin tingal 

yang sah.  

Menurut Sjachran Basah,
2
 Izin adalah perbuatan hukum 

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam 

hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan juga 

menyebutkan, Bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara 

umum dilarang.
3
 

Berdasarkan uraian mengenai izin di atas, kesimpulan izin adalah 

tindakan pemerintah bersegi satu yang tidak bertentangan pada peraturan 

perundang-undangan untuk diimplementasikan pada peristiwa nyata 

sehari-hari dengan proses dan syarat-syarat yang sudah tertera dalam 

peraturan yang ada. 

                                                           
2
 Sjachan Basah, 1995, “Pencabutan izin salahsatu sanksi hokum administrasi, Surabaya : 

Makalah pada penataran Hukum Adminitrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, hal.1-2. 
3
 Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indoneisa, 

Jakarta : Sinar Grafika, hal.42. 
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Di antara bentuk izin yang berkaitan dengan masalah keimigrasian 

adalah izin tinggal. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No.6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam penyerahan izin tinggal haruslah 

didasarkan dengan kebijakan selektif (selective policy) yang berdasar hak 

asasi manusia, dalam hal kebijakan tersebut dan kepentingan nasional 

maka izin tinggal hanya akan diberikan kepada orang asing bermanfaat 

dan tertib pada aturan yang ada. 

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap 

orang asing di wilayah Indonesia.
4
 Izin tinggal adalah bagian dari izin 

keimigrasian itu sendiri. Jenis-jenis Izin tinggal dapat dibedakan atas 

beberapa macam, yaitu sebagai berikut.:
5
 

1. Izin Tinggal Diplomat; 

2. Izin Tinggal Dinas; 

3. Izin Tinggal Kunjung; 

4. Izin Tinggal Terbatas; 

5. Izin Tinggal Tetap. 

Badan keimigrasian diberikan wewenang untuk mengamati dan 

memperlancar agar warga negara asing yang berada di Indonesia terjaga 

keamananya dan haknya. Bukan hanya terjaga keamanan serta haknya, 

melainkan pula hal – hal lain yang bisa menjadi ancaman bagi warga 

pribumi atau warga negara Indonesia. Seperti mulai dari tindak pidana 

ringan hingga ke tindak pidana terorganisasi berskala transnasional yang 

                                                           
4
 Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Bandung : Nuansa 

Aulia, hal.49. 
5
 Ibid, hal.49-52 
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dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Konvensi Transnasional 

Organized Crime (TOC) menetapkan bahwa kejahatan yang bersifat 

transnasional dan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir 

dikategorikan sebagai serious crime, sehingga jenis kejahatan ini memiliki 

karakter membahayakan masyarakat internasional.
6
 Kemungkinan lain 

pula adalah tidak kecil kemungkinan bahwasanya warga negara asing juga 

akan melakukan segala cara agar dapat masuk ke wilayah Indonesia 

dengan mudah meskipun itu hal yang diancam dengan pidana. 

Unsur trafic orang antar negara dan unsur yang berkorelasi dengan 

pemantauan orang asing, kedua ha itu merupakan 2 unsur penting dari 

definisi sesungguhnya apa itu keimigrasian. Pemantauan tersebut meliputi 

pemantauan perihal dan keluar, pengawasan lokasi orang asing serta 

pengawasan pada kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian 

pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses 

kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan 

tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
7
  

Istilah keimigrasian berasal dari bahasa belanda immigratie, yang 

berasal dari bahasa latin immigratio,
8
 atau arti dalam bahasa inggris 

“Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to 

take a part in the life of that country and to make it their more or less 

                                                           
6
 Imam Santoso, 2014, Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia, Bandung : Pustaka Reka 

Cipta, hal.70. 
7
 Warhan Wirasto, et.al., “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja 

Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian,” USU Law Journal, Vol. 4 Nomor 1 Tahun MMXVI (Januari, 2016),  hal.169. 
8
Syahriful Hidayat, 1992, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 

hal.7. 
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permanent residence,”  yang berarti Imigrasi adalah hadirnya ke salah satu 

negara asing untuk turut hidup atau mencari nafkah atau sedikit atau 

banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka bertempat tinggal atau 

menetap. 

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, 

menyatakan bahwasanya aturan pidana dalam perundang – undangan 

Indonesia dikenakan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak 

pidana di Indonesia. 

Pada Pasal 1 angka 31 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian dijelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian 

adalah pejabat imigrasi mengeluarkan sanksi administratif yang 

dikemukakan diluar peradilan.. Tindakan Keimigrasian berjenis 

administratif sering disebut Tindakan Administratif Keimigrasian dalam 

penyebutanya.  

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian, menyatakan bahwasanya deportasi ialah tindakan 

paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi 

merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga 

negara asli, orang asing tersebut biasanya memasuki negara secara illegal 

atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka 

dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi.
9
 

                                                           
9
 Sri Sutarwati, “Efektifitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara 

Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol.9, Tahun MMXVI 

(Desember, 2016),  hal.55. 
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Bahwasanya semua orang dan tidak terkecuali yang melakukan 

tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di 

mana ia berada (Ubi societas ibi ius). Pada dasarnya orang bisa dikatakan 

melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur – 

unsur pidana yang antara lain :
10

  

1. Diancam dengan pidana oleh hukum 

2. Bertentangan dengan hukum 

3. Adanya suatu hal tertentu 

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Deportasi merupakan bagian dari tindakan administratif 

keimigrasian yang ada. Tindakan keimigrasian berupa deportasi ini dapat 

diberikan apabila orang asing tersebut dinilai tidak menjalankan 

kewajibannya atau menyimpangi aturan–aturan sebagai warga negara 

asing yang berada di wilayah Indonesia, contohnya melakukan perbuatan 

yang diancam dengan ketentuan pidana dalam perundang-undangan. 

Kewajiban orang asing di Indonesia secara garis besar ada tiga hal :
11

 

1. Menyajikan segala info yang dibutuhkan dalam hal identitas 

diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan 

kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya; 

 

 

                                                           
10

 Andi Hamzah, 2004,  Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal.88. 
11

 Gatot Supramono, Op.Cit, hal.13-14. 
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2. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 90 hari 

haruslah meregistrasikan diri dan dikenai pengenaan beban; 

3. Surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya 

harus ada, dan dalam hal pemantauan harus ditunjukan pada 

keadaan yang diminta; 

Walaupun tindakan administratif keimigrasian dengan pidana 

keimigrasian itu berbeda, namun memiliki kaitan yang tidak bisa 

dilepaskan apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing. Karena pada 

dasarnya orang asing yang melakukan tindak pidana berat dan dikenai 

ancaman pidana berat, maka selain orang asing tersebut dijatuhi putusan 

pidana, dia juga dijatuhi sebuah tindakan yang biasanya berupa deportasi. 

Pada realita di lapangan terlihat banyak orang asing yang berada di 

Indonesia karena Indonesia memiliki banyak keunggulan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pengusaha asing, bidang tersebut di antara lain :
12

 

1. Bidang pertambangan minyak dan gas bumi; 

2. Bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya angkutan 

luar negeri; 

3. Bidang perbankan; 

4. Bidang kehutanan; dan 

5. Bidang perikanan. 

                                                           
12

 Ibid, hal.3. 
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Contohnya warga negara China yang telah mendominasi hampir 

keseluruhan kegiatan ekonomi dan pasar. Etnis Cina mendominasi 

perekonomian di Asia Tenggara sudah sejak  permulaan abad ke-20, 

seperti terjadi  di Thailand, Philipina, Vietnam, dan Indonesia, sedangkan 

di Birma dikuasai oleh orang India (chettiar).
13

 Selanjutnya, pada tahun 

1970-an pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari 

politik ekonomi Asia Timur.
14

 Dari Perfektif dan penjelasan diatas cukup 

bisa untuk mengatakan bahwasanya Negara Indonesia memiliki daya tarik 

baik dalam hal ekonomi maupun bidang yang lain. Daya tarik itulah yang 

membuat etnis china yang lain ingin datang ke Indonesia untuk berbagai 

alasan. Kedatangan Etnis China pula tidak hanya meberikan dampak 

positif saja terhadap perekonomian Indonesia, namun melainkan kerugian 

pula dalam hal kedaulatan negara atau keimigrasian, sebagai contoh kecil 

kasus Guo Baqjian yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan 

oleh pejabat keimigrasian. 

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “Penegakan 

Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga 

Negara Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.” 

 

 

                                                           
13

 Abdullah Zakaria Ghazali, 2000, Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur 1800-

1963, Selangor : Fajar Bhakti, hal.320. 
14

 Danar Widyanta, “Keberadaan Etnis Cina Dan Pengaruhnya Dalam Perekonomian Di Asia 

Tenggara,” Mozaik, Vol.V Nomor 1, Tahun MMX (Januari, 2010), hal.91. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing menurut 

peraturan Undang–Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

pada wilayah kerja KANIM Kelas I Surakarta ? 

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan izin tinggal bertolak dari peraturan Undang-Undang 

No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada wilayah kerja KANIM 

Kelas I Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti di antaranya : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mendalami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing menurut 

peraturan Undang–Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

pada wilayah kerja KANIM Kelas I Surakarta. 

b. Untuk mengetahui secara jelas kendala yang ada dalam penegakan 

hukum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal bertolak dari 

peraturan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

pada wilayah kerja KANIM Kelas I Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperbanyak wawasan peneliti di bidang hukum, 

khususnya dibidang hukum pidana yang berhubungan dengan 
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perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

izin tinggal.  

b. Untuk meningkatkan skill menulis di bidang penelitian. 

c. Untuk mendapatkan data yang diinginkan guna menyusun skripsi 

sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana 

pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan tercapai: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi ilmu bagi pembangunan ilmu hukum 

khususnya hukum pidana terutama yang berhubungan dengan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin 

tinggal berdasarkan Undang–Undang No.6 tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana terutama yang berhubungan 

dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

izin tinggal berdasarkan  Undang–Undang No.6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk menghadirkan jawaban–jawaban terhadap rumusan 

masalah yang diteliti sehingga jawaban dari penelitian ini diharapkan 
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dapat menyugguhkan sumbangan masukan dan pemikiran serta 

menambah wawasan perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan izin tinggal atas dasar Undang–Undang No.6 tahun 

2011 tentang Keimigrasian 
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E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Imigrasi adalah perihal trafic orang masuk atau keluar wilayah 

Indonesia serta pengawasanya demi menjaga penuhnya kedaulatan negara. 

Imigrasi memiliki wewenang dan kewajiban yang cukup banyak yang 

WNA 

WNA MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN 

TINGGAL  

UU NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG KEIMIGRASIAN 

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 

TERHADAP WNA OLEH KANIM 

ATAS INFO DARI PENYIDIK 

IMIGRASI / MASYARAKAT 

JALUR PRO JUSTITIA 

SIDANG DAN 

PENJALANAN MASA 

TAHANAN 

PELAPORAN KEDATANGAN 

DISERTAI CAP TANDA MASUK 

/ PERPANJANGAN IZIN 

TINGGAL PADA KANIM 

TAK 

DEPORTASI 
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berhubungan dengan perihal keimigrasian. Contohnya dalam hal 

permohonan izin tinggal Warga Negara Asing, melakukan pengawasan 

terhadap Warga Negara Asing, melakukan penyidikan kepada Warga 

Negara Asing yang mencurigakan, pengecekan dokumen perjalanan 

Warga Negara Asing, melaksanakan Tindakan Administratif 

Keimigrasian, melaksanakan putusan pengadilan negeri terhadap sanksi 

pidana kepada Warga Negara Asing yang melanggar peraturan undang-

undang. 

Warga Negara Asing yang datang ke Wilayah Indonesia wajib 

melaporkan kedatanganya ke kantor imigrasi untuk mendapatkan tanda 

masuk yang berupa cap dan membuat atau melakukan perpanjangan izin 

tinggal sesuai keperluanya dengan jujur. Izin tinggal menurut pasal 48 ayat 

(3) Undang-Undang No.6 Tahun 2011  ada 5 (lima) jenis, antara lain : 

1. Izin Tinggal Diplomatik; 

2. Izin Tinggal Dinas; 

3. Izin Tinggal Kunjungan; 

4. Izin Tinggal Terbatas; 

5. Izin Tinggal Tetap. 

Namun pada realita terdapat orang asing yang menyalahgunakan 

izin yang telah diberikan dengan maksud dan tujuan yang berbeda, contoh 

kasus kecil, WNA menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yang 

seharusnya hanya digunakan untuk berkunjung dan kunjungan kepada 

sanak familinya saja, namun WNA tersebut menggunakan izin kunjungan 

agar dapat bisa cepat dalam hal perizinan agar segera bisa bekerja sebagai 
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supplier sparepart mesin jahit. Hal ini bertentangan dengan apa yang sudah 

dijelaskan dengan pasal 50 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian mengenai diberikanya izin kunjungan. Jika WNA tersebut 

ingin bekerja, maka seharusnya ia membuat izin tinggal tetap sesuai 

dengan bunyi pasal 54 ayat (1a) yang menyatakan “izin tinggal tetap dapat 

diberikan kepada orang asing yang memegang izin tinggal terbatas, 

sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia.” Disitu juga 

dijelaskan sebelum ia bisa membuat izin tinggal tetap untuk bekerja jangka 

waktu lama, ia harus terlebih dahulu membuat izin tinggal terbatas. 

Berdasar situasi di atas Intelejen Keimigrasian akan memberikan 

info kepada KANIM bahwasanya telah terjadi penyalahgunaan izin 

tinggal, maka penyidik keimigrasian melakukan penyidikan kepada WNA 

yang menggunakan izin tinggal tersebut. Penyidik lalu membawa hal ini 

ke Kejaksaan dan membawanya ke Pengadilan Negeri untuk di proses dan 

dijatuhkanlah pidana. Setelah pidana itu selesai petugas imigrasi meminta 

agar WNA tersebut dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani Tindakan 

Administratif Keimigrasiaan berupa dideportasi ke negara asalnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode 

pendekatan yuridis-empiris terhadap efekitifitas hukum. Pendekatan 

yuridis-empiris terhadap efektifitas hukum adalah riset yang mengkaji 

bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehiduapn sehari-hari 
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dalam bermasyarakat, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta. 

Jenis Penelitian 

Penulis memilih penelitian dengan sifat deskriptif. Di sini 

penulis bermaksud menggambarkan proses atau tahapan dengan jelas 

serta mencoba mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kantor 

Imigrasi Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

 

Penulis mengambil tempat riset pada Kantor Imigrasi kelas I 

Surakarta, karena di wilayah Surakarta terdapat kabar terkait dengan 

judul yang penulis angkat untuk diteliti. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

 

1. Data Primer 

Data berasal dari responden secara langsung di Kantor Imigrasi 

Kelas I Surakarta.  

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang berupa bahan pustaka, contohnya buku–buku 

literature, jurnal, laporan penelitian, dan majalah–majalah yang 

berkorelasi dengan riset/penelitian ini. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

sifat mengikat, yaitu: 



16 
 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2011; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik 

Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 

Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Ham Republik 

Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. 42 Tahun 2015 tentang Cap 

Keimigrasian. 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indnesia No. 24 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa 

Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. 51 Tahun 2016  tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan 

dan Visa Tinggal Terbatas. 
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8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indoensia No. 16 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga 

Kerja Asing 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum terkumpul melalui penerbitan mengenai 

peristiwa hukum yang berjenis dokumen yang informal. 

Penerbitan tersebut di antaranya (a) buku-buku teks yang 

membahas peristiwa hukum, termasuk skripsi, tesis, dan 

desertasi hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

hakim. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang menjunjung bahan hukum primer dan 

sekunder ialah Bahan hukum tersier, sebagai contoh kamus. 

5. Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian lapangan (field research) 

a. Pengamatan 

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat 

terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik 

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya 
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maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus 

diadakan (langsung).
15

 

b. Interview atau Wawancara 

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
16

 

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara tidak berencana/tidak berpatokan. 

Teknik wawancara ini tidak berarti bahwa peneliti tidak 

mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan, 

tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan 

yang ketat.
17

 

Narasumber yang akan diwawancarai di antaranya, 

Bapak Sigit Wahjuniarto, S.H. selaku Kepala Seksi 

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Bapak 

Yudhistira Yudha P, A. Md. Im, S.H. selaku Kepala Sub 

Seksi Bagian Pemidanaan. 

c. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

                                                           
15

 Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hal.26. 
16

 Ibid, hal.95 
17

 Ibid, hal.96 
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laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan.
18

 

6. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif, maka metode analistis yang 

dipergunakan adalah deduktif kualitatif terhadap data primer 

dan data sekunder.
19

  

Sedangkan untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan 

metode deduktif yang berangkat dari perundang-undangan 

yang bersifat umum untuk dilihat penerapanya di dalam 

praktik hukumnya di Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 M.Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.27. 
19

 Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta ; Sinar Grafika, hal. 107. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Gambaran singkat mengenai sitematika uraian dalam skripsi ini, 

disusunlah dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut : 

 Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

tinjauan umum WNI dan WNA, tinjauan umum tentang keimigrasian, 

tinjauan penegakan hukum keimigrasian, tinjauan umum tentang 

pengawasan keimigrasian, tinjauan umum tindak pidana keimigrasian. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang akan 

menguraikan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing menurut Undang-

Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada wilayah kerja 

KANIM Kelas I Surakarta dan hambatan-hambatan yang timbul dalam 

penegakan hukumnya. 

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembahasan mengenai penelitian ini yang sudah dijabarkan diatas. 

 

 

 

 

 


