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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara 

kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dengan 17.499 pulau dan luas 

perairan laut mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 81.000 km. 

Kondisi ini menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan penting 

dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai centre of gravity kawasan 

Asia Pasifik.  

Keindahan alam Indonesia sangat banyak seperti keaneragaman flora 

dan fauna, kawasan terumbu karang dengan lebih dari 18% terumbu karang 

dunia, 50 taman nasional, 400 gunung berapi, serta potensi alam berupa daratan 

dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga banyak Warga Negara Asing (yang 

selanjutnya disebut dengan WNA) datang ke Indonesia. 

WNA yang datang ke Indonesia memiliki berbagai tujuan bila dilihat 

dari kepemilikan visa, seperti dijelaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 06 

tahun 2011 tentang Keimigrasian: 

“Visa terdiri atas : 

a. Visa Diplomatik 

b. Visa Dinas 

c. Visa Kunjungan  

d. Visa Tinggal Terbatas” 
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Visa diplomatik diberikan kepada WNA yang memegang Paspor 

diplomatik untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang 

bersifat diplomatik, contohnya seperti kedutaan atau konsulat1.  

Visa Dinas diberikan kepada WNA pemegang paspor dinas yang akan 

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas 

resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan 

atau organisasi internasional. Pemberian visa diplomatik dan dinas merupakan 

kewenangan dari Menteri Luar Negeri dalam pelaksanaan nya dikeluarkan oleh 

pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. 

Visa kunjungan diberikan kepada WNA yang akan melakukan 

perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka sosial budaya, pariwisata, 

jurnalistik, singgah atau meneruskan perjalanan ke negara lain. Waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari. 

Visa izin tinggal terbatas diberikan kepada WNA yang berencana 

melakukan kegiatan seperti belajar, investasi, riset, belajar, penyatuan 

keluarga.Waktu visa tinggal terbatas paling lama 2 tahun2. 

Terhadap WNA yang akan masuk dan berada di Indonesia pasti melalui 

pengawasan oleh keimigrasian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 : 

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau 

keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka 

menjaga tegaknya kedaulatan negara.“ 

   

                                                             
 

2 www.imigrasi.go.id/layanan-publik/visa/ diakses 30/04/2016  

http://www.imigrasi.go.id/layanan-publik/visa/%20diakses
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Pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan 

berdasarkan prinsip selective policy. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-

orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa 

dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan 

ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat, bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 yang diizinkan masuk dan keluar wilayah Indonesia.3 

Pengawasan dilakukan pada saat mereka masuk dan keluar wilayah 

Indonesia, serta selama mereka berada diwilayah Indonesia termasuk kegiatan-

kegiatannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 

No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian : 

“ Pengawasan keimigrasian terhadap WNA dilaksanakan pada saat 

permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal 

dilakukan dengan : 

a. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi. 

b. Penyusunan daftar nama WNA yang dikenal Penangkalan atau 

Pencegahan. 

c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di 

wilayah Indonesia. 

d. Pengambilan foto dan sidik jari. 

e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum.“ 

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) perlu lebih 

ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak 

pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan 

                                                             
3 Asshiddiqie, Jimly.  Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu 

Populer, Jakarta, 2007, hlm.695. 
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tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan 

internasional yang terorganisasi. 

Sifat pengawasan keimigrasian mencakup penegakkan hukum 

keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana 

keimigrasian. 

Tindakan keimigrasian dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin 

tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tinggal di wilayah 

Republik Indonesia. 

Terkait dengan pelanggaran izin tinggal menurut Guntur Sahat 

Hamonangan SE, MH selaku Kasub Pengawasan Keimigrasian, menjelaskan : 

“Pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, penyalahgunaan izin 

tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) dan tidak 

memiliki izin tinggal (illegal stay)”.4 

Hal ini akan menjadi wewenang Pejabat Imigrasi dalam melakukan 

tindakan kepada orang asing yang melanggar dengan tindakan administratif  

keimigrasian, sedangkan kejahatan pidana dan narkoba diselesaikan di 

Pengadilan (pro justitia) disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, 

tahun 2013 terdapat 3399 WNA yang memasuki wilayah Malang dengan visa 

kunjungan, pelanggaran penindakan deportasi sebanyak 31 WNA. Tahun 2014 

terdapat 3115 WNA memasuki wilayah  Malang dengan visa kunjungan, 

pelanggaran penindakan deportasi sebanyak 59 WNA. Tahun 2015 terdapat 

                                                             
4 Berdasarkan wawancara 25 April 2016 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang  
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3199 WNA yang memasuki wilayah Malang, pelanggaran penindakan 

deportasi sebanyak 46 WNA.  

Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pejabat imigrasi di bagian 

Pengawasan Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebanyak 5 

orang, sedangkan ruang lingkup kerja wilayah mengawasi sebanyak 4 (empat) 

Kota yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo,  dan 4 

(empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Meskipun demikian Kantor Imigrasi Kelas 

1 Malang dalam satu tahun selalu menerima laporan penyimpangan izin tinggal 

dengan penindakan deportasi bagi WNA 35 (tiga puluh lima) sampai 59 (lima 

puluh sembilan) laporan. Deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan 

WNA dari Wilayah Indonesia. Deportasi dilakukan apabila WNA telah 

berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia. 

Selain jumlah pejabat imigrasi yang sangat terbatas, Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Malang masih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang berkaitan 

dengan pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal dengan mengesampingkan 

hal-hal yang bersifat pengawasan.  

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada latar belakang diatas, maka 

mendorong penulis untuk mengadakan penelitian hukum yang berjudul 

“EFEKTIFITAS PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING 

BERDASARKAN PASAL 68 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO.06 

TAHUN 2011 tentang KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 

Malang)” 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka ditarik beberapa 

permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang 

hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas pengawasan Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 

68 ayat (1) Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang? 

2. Bagaimana Tindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang 

melanggar izin tinggal terbatas (overstay) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 

Malang? 

C. Batasan Masalah  

 Agar pembahasan lebih terfokus dan tidak menyimpang dari topik 

permasalahan, maka dalam penulisan Tugas Akhir penulis membatasi 

permasalahan yang hanya bertitik pada : 

1. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan pada saat pemberian Izin 

Tinggal. 

2. Tindakan administratif yang dilakukan Kantor Imigrasi bagi WNA 

yang melanggar Izin Tinggal. 

D. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam 

menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. 

Pencapaian tujuan bisa dilakukan hanya dengan menjalankan metode 
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penelitian yang juga nantinya dilakukan, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pengawasan Warga Negara 

Asing pada Kantor Imigrasi Kelas 1 khususnya daerah Kota Malang 

berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

2. Untuk mengetahui Tindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing 

yang melanggar izin tinggal terbatas (overstay) pada Kantor Imigrasi Kelas 

1 Malang. 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu : 

 Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

bagi aparat imigrasi terhadap mendesain pengelolaan efektifitas 

pengawasan Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 Undang-

Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau untuk bahan penelitian 

lanjutan bagi yang membutuhkan.  

a. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat 

untuk memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait dengan 

efektifitas pengawasan Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga 

masyarakat dapat ikut serta dalam mensosialisasikan pemberlakuan 
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peraturan tentang izin keimigrasian dalam penegakan pengawasan, 

dimana dalam hal ini masih banyak kalangan masyarakat yang 

belum mengetahui peranan daripada keimigrasian.  

b. Bagi Kalangan Akademisi  

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian lebih lanjut 

berkaitan dengan efektifitas pengawasan izin tinggal Warga Negara 

Asing berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, 

sekaligus sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan 

menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

  Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.5 

Studi yang demikian itu, hukum tidak dikonsepkan sebagai gejala 

                                                             
5 Fakultas Hukum 2012, Pedoman Penulisan Hukum. Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal. 18  
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normatif yang otonomi (seperti study law in books), tetapi hukum 

dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-

variabel sosial yang lain.6 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis mengenai efektifitas pengawasan Warga Negara  

Asing menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.06 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. 

2. Lokasi Penelitian 

  Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 

berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian hukum ini, 

maka penulis memilih penelitian di lokasi Kantor Imigrasi Kelas 1 

Malang. Hal ini dikarenakan terdapat pemberitaan mengenai 

penindakan deportasi sebanyak 39 WNA pada tahun 2015 melingkupi 

wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang yaitu Kota Malang, Kota 

Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo. Hal ini tidak sebanding dengan 

jumlah petugas dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang yang ditempatkan 

pada bidang pengawasan sebanyak 5 orang. Sesuai dengan tujuan 

penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pengawasan 

Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No.06 

Tahun 2011, serta dapat melihat kinerja pejabat imigrasi dalam 

melaksanakan tugas nya terkait pengawasan izin tinggal Warga Negara 

Asing di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang. 

                                                             
6 The focus of the sociology of law, however it is defined, need to be seen as the study of 

“the law in action” rather than the traditional lawyer’s concern with “the law in action”(Roman 

Tomasic, The sociology of law, Sage Publication London, Beverly Hill, New Delhi, 1986, Hal.6 
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3. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum 

sebagai  berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari 

sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui 

proses interview/wawancara atau observasi pada tempat yang 

diteliti. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan 

melakukan wawancara dengan pejabat imigrasi di Kantor 

Imigrasi Kelas 1 Malang khususnya Kepala Sub Seksi 

Pengawasan Keimigrasian dan pihak terkait yang relevan 

dengan pokok permasalahan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan 

melalui bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan 

Peraturan-peraturan, studi dokumentasi melalui dokumen atau 

arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau 

meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs 

internet yang berhubungan.  

c. Sumber Data Tersier  

Sumber data tersier berupa jenis data mengenai pengertian 

baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, 

glosarry dan lain-lain. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya 

jawab, dialog/diskusi dengan responden dan dianggap 

mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam penelitian 

yakni mengenai Efektifitas pengawasan Warga Negara Asing 

berdasarkan Pasal 68 Undang-undang tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah pejabat imigrasi, khusus nya Kepala Sub Seksi 

Pengawasan Keimigrasian, Guntur Sahat Hamonangan SE. 

MH. 

b. Studi Dokumen 

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukkan kepada objek penelitian, dalam hal ini data 

diperoleh dari : 

a) Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, pencarian bahan-bahan kepustakaan dari 

berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal. 

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 

2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 
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c) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 

M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang tata cara 

pengawasan. 

c. Studi Internet 

Yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui 

proses pencarian atau searching data di internet berupa artikel, 

jurnal, berita-berita yang dapat memberi informasi bagi 

penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis 

Deskriptif Kualitatif kemudian disajikan secara deskripstif yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan yang akan digunakan dalam usulan penelitian ini.  
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BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

 Merupakan bab dimana dalam bagian ini peneliti akan menyajikan teori 

efektifitas hukum, teori pengawasan, teori keimigrasian maupun kaidah-

kaidah yang bersumber dari peraturan perundang -undangan maupun 

literatur-literatur yang akan digunakan untuk mendukung analisis yang akan 

dilakukan pada penelitian yaitu terkait dengan Efektifitas Pengawasan 

Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) No.06 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini pembahasan dan penjelasan mengenai efektifitas pengawasan 

serta Tindakan Keimigrasian terhadap WNA terkait izin tinggal yang telah 

habis (overstay) menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 06 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang. 

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini  merupakan bab akhir dalam penelitian, dimana berisikan 

kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya serta 

berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah 

diangkat dan diteliti oleh penulis. 


