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MOTTO 

 

ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنهَا  َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآلِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدُّ

 َوَما لَهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن نَِصيب  

 

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah 

keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia 

Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya 

suatu bahagia pun di akhirat.” 

(Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 20) 

 

 

“Around here, we don’t look backwards for very long, we keep moving 

forward, opening up new doors and doing new things because we’re 

curious and curiosity keeps leading us down new paths” 

(Walt Disney) 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga 

negara asing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta. 

Sumber data adalah data primer. Teknik analisis data menggunakan 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: penegakan hukum 

pada tindak pidana imigrasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I 

Surakarta dilakukan dengan dua tindakan yaitu, tindakan administratif 

keimigrasian dan tindakan projustisia. Faktor penghambat yang dihadapi 

dalam penegakan hukum tindak pidana ini adalah kurangnya PPNS 

keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan penindakan orang asing 

serta kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat termasuk di dalamnya 

pihak penjamin dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan 

izin tinggal. 

 

Kata Kunci: penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

izin tinggal oleh warga negara asing, tindakan administratif keimigrasian 

dan tindakan projustisia, faktor penghambat penegakan hukum tidak 

pidana penyalahgunaan izin tinggal 
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ABSTRAK 

 

The purpose of this research was to analyze how the implementation of 

law enforcement against criminal acts of misuse of residence permits by 

foreign nationals. This research is a type of empirical juridical research. 

This research was carried out at the Surakarta Class I Immigration Office. 

The data source used is primary data. Data analysis techniques use 

qualitative analysis. The results showed that: law enforcement against 

immigration crimes carried out by the Surakarta Class I Immigration 

Office was carried out with two actions, including immigration 

administrative actions and projustisia actions. The inhibiting factor faced 

in law enforcement of this crime is the lack of immigration PPNS in 

monitoring and prosecuting foreigners as well as the lack of cooperation 

from the community including the guarantor in law enforcement of 

criminal acts of misuse of residence permits. 

 

Keyword : law enforcement against criminal acts of misuse of residence 

permits by foreign nationals, immigration administrative actions and 

projustisia actions, inhibiting factors of law enforcement not criminal 

abuse of residence permits 

 

 

 

 


