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BAB II 

KEBIJAKAN BEBAS VISA DI INDONESIA 

 

Kebijakan Bebas Visa adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh 

pemerintah agar warga negara asing dapat dengan mudah masuk ke negara 

Indonesia dengan membebaskan kewajiban memiliki visa. Dengan adanya 

kebijakan bebas visa diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk negara 

Indonesia, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara. 

Dalam Bab 2 ini peneliti akan menjelaskan pengertian dari Kebijakan Bebas 

Visa hingga Kebijakan Imigrasi di Indonesia. Serta menjelaskan bagaimana 

Prosedur Pemohonan Visa hingga Perarturan-peraturan Presiden Yang Terkait 

Kebebasan Visa di Indonesia. Sempat mengalami beberapa kali perubahan, 

dibawah ini peneliti akan menjelaskan peraturan Presiden dimulai dari masa 

pemerintahan era Megawati Soekarno Putri hingga masa pemerintahan Joko 

Widodo. 

2.1 Pengertian Kebijakan Bebas Visa  

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang 

bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal 

atau kedutaan asing.37 Sedangkan seorang warga yang berasal dari suatu negara 

tertentu, ketika ingin mengunjungi negara lain juga harus memiliki sebuah 

dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen tersebut berisi 

 
37 Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, Industri 

Business Daily (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, diakses dalam 

http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-

pariwisata (11/11/2018, 19:30 WIB) 

http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata
http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata
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identintas seorang warga negara yang menjadi salah satu pokok rekomendasi dari 

negara asalnya untuk dapat keluar atau masuk Negara tertentu. Dokumen tersebut 

adalah sebuah paspor atau surat perjalanan.38 Paspor kemudian dikeluarkan oleh 

pihak yang berwenang dalam suatu negara yang didasari oleh peraturan perundang-

undangan di negara tersebut. 

Sejarahnya, ketika seseorang memasuki wilayah negara lain selain 

negaranya, orang tersebut harus memiliki passport atau visa yang merupakan 

dokumen wajib. Aturan pemberlakuan kebijakan visa bagi warga negara yang akan 

memasuki suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh system hukum keimigrasian dan 

hubungan antar negara yang diterapkan oleh negara tersebut. Visa adalah tanda 

bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan kepada penduduk suatu negara jika 

memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk.39 

Kebijakan bebas visa adalah kebijakan yang memberikan kebebasan 

seorang warga negara untuk memasuki wilayah negara lain tanpa harus membayar 

atau menyiapkan visa, dengan berbagai tujuan perjalanan misalnya; berwisata, 

bisnis, urusan kenegaraan, hingga menghadiri suatu acara dinegara tersebut. 

Bergantung pada peraturan yang diterapkan oleh negara yang memberikan fasilitas 

kebijakan bebas visa.40 Salah satu tujuan diberlakukannya kebijakan bebas visa 

adalah untuk meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan 

 
38 “History of  Passport”, diakses dalam http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-

corner/history-passports.asp. (11/11/2018, 19:40 WIB) 
39 Ibid,. 
40 “Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, diakses dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf,  (12/11/2018, 10.00 
WIB) 

http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp
http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp
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mancanegara berdasarkan asas resiprokal atau saling menguntungkan pihak yang 

terkait.41 

Peningkatan perekonomian negara dapat ditunjang melalui program 

kebijakan bebas visa. Salah satu cara pemerintah meningkatkan perekonomian 

melalui kebijakan bebas visa adalah dengan mengembangkan potensi wisata yang 

ada.42 Melalui kebijakan bebas visa tersebut ditujukan agar jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara meningkat. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara 

telah membuktikan bahwa sektor pariwisata mempunyai dampak yang positif. 

Negara di Asia Tenggara yang telah memberlakukan kebijakan bebas visa dan 

merasakan dampak positif tersebut antara lain adalah Singapura, Malaysia, 

Thailand dan Filipina. Pada tahun 2014, Malaysia berhasil meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan sebanyak 27 juta orang dengan memberlakukan kebijakan 

bebas visa pada 164 negara. Pada tahun yang sama, yakni pada tahun 2014. 

Thailand mampu meningkatkan jumlah kunjungan sebanyak 24,77 juta orang 

dengan memberlakukan kebijakan bebas visa pada 56 negara.43 

Kebijakan pemerintah memberi kemudahan kepada setiap wisatawan yang 

masuk dan berkunjung ke Indonesia, dengan adanya kebijakan bebas visa ini 

membantu memajukan pariwisata Indonesia. Selain itu tepatnya pada tahun 2015 

sampai 2016 angka kunjungan wisatawan naik drastis dan sehingga lambat laun 

 
41 Ibid., 
42“Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisataan di 

Indonesia”, diakses dalam 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf, (12/11/2018, 

11.30 WIB) 
43 Yuni Sudarwati, “Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”, Info Singkat 

Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 7 (No.06) tahun 2015 diakses dalam 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf 

(12/11/2018, 12.00 WIB) 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf
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devisa Negara dapat meningkat dan membantu pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi.44 Awal 2017 merupakan angin segar bagi Indonesia di karenakan 

kebijakan bebas visa ini memberi banyak sumbangsi bagi Indonesia khususnya dari 

sektor pariwisata dilihat dari data wisatawan yang semakin meningkat. 

 

Gambar 2.1 Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pertahun 

Tahun 2011 – 2018 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik diakses dalam https://www.bps.go.id 

 

Berdasarkan data BPS 2018 yang terdapat pada Gambar diatas, jumlah 

wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2011-2018 terus mengalami 

peningkatan. Grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Kunjungan paling tinggi 

 
44 Siaran Pers Kunjungan Wisman 2015 Lampaui Target, 2016, Diakses dalam 

http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3101 (13/11/2018, 09.00 WIB) 

Jumlah; 2011; 
7.649.742 

Jumlah; 2012; 
8.044.462 

Jumlah; 2013; 
8.802.129 

Jumlah; 2014; 
9.431.701 

Jumlah; 2015; 
10.406.759 

Jumlah; 2016; 
12.023.771 

Jumlah; 2017; 
14.039.799 Jumlah; 2018; 

13.240.827 

Jumlah

https://www.bps.go.id/
http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3101
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terjadi pada bulan Desember karena pada bulan ini wisatawan mancanegara 

mendapatkan libur panjang menyambut Natal dan tahun baru.45 

Penerapan bebas visa di Indonesia yang di berlakukan, memberikan 

kemudahan warga negara asing untuk keluar atau masuk negara Indonesia. 

selainuntuk peningkatan ekonomi, maka sesuai dengan tujuan pemerintah lainnya 

adalah meningkatkan kerjasama antar negara Indonesia dengan negara lain. 

Sehingga manfaat yang didapat dalam pengambilan kebijakan bebas visa dapat 

optimal.46 Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kunjungan wisawatan 

mancanegara, kebijakan tersebut juga dapat memberikan kesan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya serta sumber daya alam yang 

melimpah. Sehingga hal tersebut dapat menjadi karateristik dari negara Indonesia.47 

Kebijakan bebas visa yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai 

kegiatan. Antara lain, kunjungan sosial, kunjungan wisata, tugas pemerintah hingga 

kunjungan bisnis. Untuk kebijakan bebas visa sendiri dibedakan menjadi dua, yakni 

bebas visa kunjungan dan visa on arrival. Yang membedakan keduanya adalah izin 

tinggal dan tujuannya.  Bebas visa kunjungan mempunyai izin tinggal selama 60 

 
45 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia, Badan Pusat Statistik, diakses dalam 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/03/06/807/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-

per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2008-2017.html (13/11/2018, 10.30 WIB) 
46 Erdian, Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective 

Policy Keimigrasian Indonesia,  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses dalam 

https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-

visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian (13/11/2018, 

11.00 WIB)  
47 Ibid., 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/03/06/807/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2008-2017.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/03/06/807/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2008-2017.html
https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian
https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian
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hari dan tidak bisa diperpanjang. Sedangkan Visa On Arrival memiliki izin tinggal 

30 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhannya.48  

Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan peraturan tentang 

kebijakan visa untuk negaranya. Tergantung pada kebijakan luar negeri yang 

berlaku di negaranya. Indonesia menerapkan selektif satu pintu dalam hukum 

keimigrasiannya. Dengan catatan, warga negara asing yang  masuk dan 

pendapatkan visa secara sah hanyalah mereka yang memenuhi syarat hukum 

keimigrasian. Misalnya, bebas dari daftar pencekalan dan mendapatkan izin 

memasuki wilayah Indonesia dengan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. 

menyesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri dari masinng-masing negara.49 

2.1.1 Kebijakan Imigrasi di Indonesia  

 

Regulasi mengenai visa di Indonesia berada dilingkup keimigrasian 

Indonesia dan peraturan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan pengaruhnya dari 

pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.50 Terdapat kaitan yang era antara 

sejarah dengan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kebijakan 

keimigrasian mengenai keberadaan orang asing sejak saat masuk, saat melintasi 

batas negara, dan saat berada di Hindia Belanda.51 

Peraturan perundang-undangan keimigrasian di Indonesia saat ini adalah  

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud 

 
48169 Negara Resmi Dibebaskan dari Visa untuk Kunjungan ke Indonesia, Direktorat Jenderal 

Imigrasi, diakses dalam http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-

resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia (14/11/2018, 10.00 WIB) 
49 Ibid., 
50 Imam Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”, 

2004, Jakarta; UI Press, Hlm. 63. Diakses dalam 

https://openlibrary.org/works/OL5766045W/Perspektif_imigrasi_dalam_pembangunan_ekonomi_

dan_ketahanan_nasional (14/11/2018, 11.00 WIB) 
51 Ibid., 

http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia
https://openlibrary.org/works/OL5766045W/Perspektif_imigrasi_dalam_pembangunan_ekonomi_dan_ketahanan_nasional
https://openlibrary.org/works/OL5766045W/Perspektif_imigrasi_dalam_pembangunan_ekonomi_dan_ketahanan_nasional
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keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.52 Dari 

batasan ini mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi 

keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap 

orang asing. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

Pasal 43, dijelaskan bahwa kebijakan pembebasan visa diberikan kepada negara 

lain dengan memperhatikan asas timbal balik.53 

2.1.2 Prosedur Pemohonan Visa Kunjungan  

 

Untuk memasuki wilayah negara tertentu, visa yang diberlakukan terhadap 

orang asing diperlukan sebagai salah satu syarat administrasi negara. Dengan tujuan 

menjaga keamanan suatu negara. Dalam kebijakannya, negara mempunyai aturan 

tersendiri dalam proses pengurusan visa. Yakni permohonan visa dengan prosedur 

konvensional maupun dengan prosedur online. Prosedur konvensional yang 

dimaksud adalah prosedur permohonan visa yang mengharuskan seseorang 

mengurus secara langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara 

(Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya.54 Berbeda dengan 

visa kunjungan, untuk prosedur pembuatan Visa on Arrival dapat dilakukan 

setibanya di bandara dari negara yang dituju tergantung pada peraturan 

keimigrasian yang berlaku di negara tersebut. Jika di jelaskan secara umum, maka 

persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut;  

 
52 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam 

http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf, (14/11/2018, 

11.45 WIB) 
53 Ibid,. 
54 Ahmad Jazuli, Implementasi kebijakan Bebas Visa dalam perspektif Keimigrasian, 2016, Jurnal 

Ilmiah Hukum Internasional, Volume 10, Nomor 3 (14/11/2018, 13.00 WIB) 

http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf
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a. Mengisi aplikasi data permohonan yang diajukan di perwakilan RI 

secara manual maupun elektronik. 

b. Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.55 

 

Proses permohonan visa bergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian 

pada saat wawancara. Jika permohonan visa yang diajukan diterima, kemudian 

mereka akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. jika permohonan visa 

yang diajukan ditolak, maka pemohon harus mengajukan permohonan visa ulang. 

Setiap negara mempunyai prosedur permohonan visa yang berbeda. Di Indonesia, 

setiap warga negara asing yang berasal dari negara yang diberikan kebijakan bebas 

visa untuk masuk ke wilayah Indonesia tidak diharuskan untuk memiliki visa.56 

Untuk proses prosedur permohonan visa, akan diproses dengan ketentuan waktu 

yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada 

pemohon juga harus dipergunakan selambatnya 90 hari sejak tanggal disahkannya. 

Jika dalam waktu 90 hari visa tidak digunakan maka visa dinyatakan hangus..57 

 

2.2 Sejarah Kebijakan Bebas Visa  

Dalam perkembangannya, Peraturan Presiden tentang Kebijakan Bebas 

Visa yang diberikan pada warga negara asing mengalami banyak perubahan. 

Perubahan yang terjadi bergantung pada masa kepemimpinan masing-masing 

presiden Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan daftar negara 

 
55 Ibid.,  
56 Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi ,2009. Nuansa Aulia, Bandung, hal 53, diakses dalam 

http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-20163989.pdf (14/11/2018, 14.00 WIB) 
57 Ibid., 

http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-20163989.pdf
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penerima kebijakan Bebas Visa. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat di 

Indonesia telah dimulai semenjak Pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1983 

wisatawan mancanegara dibebaskan masuk ke wilayah Indonesia tanpa visa yang 

tertera dalam Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Kebijakan 

Pengembangan Kepariwisataan yang pelaksanaannya diatur dengan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M.01-IZ.01.02 tahun 1983.58 Kebebasan 

memiliki visa diberikan kepada wisatawan mancanegara dari 26 negara dengan izin 

tinggal selama 60 hari. Daftar negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa 

adalah; Jerman Barat, Perancis, Belgia, Inggris, Luxemburg, Italia, New Zealand, 

Spanyol, Yunani, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, USA, 

Australia, Austria, Swiss, Kanada, Singapura, Thailand, Philipina, Korea Selatan, 

Malaysia, dan Belanda. Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman 

tersebut, dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-

205.IZ.01.02 tahun 1983 tentang Bebas Visa Wisata.59 

Pada tahun 1993 Menteri Kehakiman Republik Indonesia menetapkan 

kebijakan baru untuk mendukung kebijakan pemerintah sektor pariwisata dengan 

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-IZ.01.02 tahun 

1993 tentang bebas visa kunjungan singkat yang berisikan pembebasan kewajiban 

memiliki visa bagi wisatawan mancanegara dari 22 negara tambahan dan perubahan 

26 negara Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Jadi 

 
58 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisa dan Evaluasi tentang Peraturan Fasilitas Bebas 

Visa Wisata bagi Orang Asing yang berkunjung ke Indonesia, Jakarta: Depkumham Republik 

Indonesia, hal 94 (23/03/2019 20.00 WIB) 
59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Ijin 

keimigrasian Bab I pasal I  
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total sebanyak 48 negara.60 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diterapkan 

bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

untuk membantu pengembangan pembangunan ekonomi. Pergantian kebijakan 

bebas visa wisata menjadi bebas visa kunjungan singkat  juga merubah definisi 

wisata, yang tidak hanya sekedar berekreasi tapi juga meliputi kegiatan lainnya, 

diantaranya; kunjungan keluarga, pengobatan, keagamaan, seminar, kunjungan 

usaha/bisnis, konvensi dan tidak untuk kegiatan bekerja.61 Tetapi pada 

pelaksaannya, banyak orang asing yang menyalahgunakan fasilitas BVKS tersebut 

untuk keperluan lain diluar wisata melainkan untuk bekerja sebagai konsultan, 

praktek kedokteran, teknisi dan lain sebagainya.  

Maka dari itu pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas visa 

dengan asas timbal balik melalui Keputusan Presiden no 18 tahun 2003.62 Dalam 

Keputusan Presiden no. 18 tahun 2003 merubah jumlah penerima BVKS yang 

sebelumnya sebanyak 48 negara, berkurang menjadi 11 negara yang mempunyai 

hubungan diplomasi dengan negara Indonesia, diantaranya; Thailan. Malaysia, 

Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Hongkong 

dan Makau dengan ketentuan ijin tinggal maksimal 30 hari untuk tujuan wisata, 

tujuan sosial dan budaya, bisnis dan kunjungan tugas pemerintahan dan tidak dapat 

 
60 Tri Adi, 2015, Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Tahun 2015, Skripsi, Jurusal Hubungan 

Internasional, Universitas Jember, hal 66 
61 Ibid., 
62 Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1964-2012 diakses 

melalui http://www.kemendagri.go.id  (23/03/2019 13.00 WIB) 

http://www.kemendagri.go.id/
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diperpanjang kecuali dengan kasus tertentu seperti bencana alam, kecelakaan atau 

sakit dan telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.63 

Berkurangnya jumlah daftar penerima kebijakan bebas visa kunjungan 

maka akan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan 

menimbulkan opini dari kalangan industri pariwisata tentang manfaat kebijakan 

BVKS yang dinilai mampu membantu pemerintah dalam memulihkan pariwisata 

Indonesia. Kemudian pemerintah merevisi Keputusan Presiden no 18 tahun 2003 

menjadi Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2003 yang memberlakukan pelayanan 

visa dalam dua jenis yaitu permohonan visa pada perwakilan Republik Indonesia di 

negara yang akan dikunjungi dan pemberian Visa On Arrival (VOA) pada bandar 

udara internasional di Indonesia.64 

Kemudian pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 

kebijakan bebas visa kembali diubah dalam Peraturan Presiden Pada masa 

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, fasilitas bebas visa kunjungan 

sementara yang diberlakukan diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2008, 

sebagai perubahan Peraturan Presiden sebelumnya. Isi dari Peraturan Presiden 

No.16 tahun 2008 ini adalah penambahan negara fasilitas yang diberikan kepada 

Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa pada 

Peraturan Presiden sebelumnya.65 

 
63 Ibid., 
64 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M-04.IZ.01.10 tahun 2003 tentang Visa 

Kunjungan Saat Kedatangan pasal 1 ayat 1 
65 Indonesia Merevisi Kebijakan Visa Kunjungan Singkat, 2015, diakses dalam 

https://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-merevisi-kebijakan-visa-

kunjungan-singkat/item5396? (21/03/2019 14.00 WIB) 

https://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-merevisi-kebijakan-visa-kunjungan-singkat/item5396?
https://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-merevisi-kebijakan-visa-kunjungan-singkat/item5396?
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Pada tahun 2011 diberlakukannya Peraturan Presiden No. 43 tahun 2011 

dengan ditambahkannya 3 negara baru yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. Jadi, 

total negara yang mendapatkan fasilitas kebijakan bebas visa dalam Peraturan 

Presiden No. 43 tahun 2011 menjadi 15 negara, antara lain: Thailand, Malaysia, 

Singapura,  Brunei Darussalam, Philipina, Hongkong Special Administration 

Region (Hongkong SAR),  Macao Special Administration Region (Macao SAR), 

Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos,  Myanmar.66 

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2008 merupakan keputusan pertama saat 

Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI di periode pertama dan 

perubahan kedua dari keputusan Presiden No. 18 tahun 2003 saat masa 

kepemimpinan Megawati. Kemudian pada masa kepemimpinan kedua, Keputusan 

Presiden kembali dirubah dalam Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2011 yang tertera 

pada lampiran 2. Jadi, dalam masa kepemimpina Susilo Bambang Yudhoyono 

terjadi perubahan kebijakan bebas visa sebanyak 2 kali yang tercantum dalam 

Peraturan Presiden yang disahkan. Pada masa pemerintahannya, SBY berfokus 

pada penegakan supremasi hukum yang dilakukan dengan tujuan agar Indonesia 

memiliki kepastian hukum. Dalam kebijakan ekonomi, kebijakan yang dikeluarkan 

lebih berfokus pada pengurangan subsidi negara Indonesia, bantuan langsung tunai 

untuk rakyat miskin, bantuan dana BOS untuk oprasional sekolah, untuk 

peningkatan perekonomian, kebijakan yang diterapkan yakni melalui BI Rate, Nilai 

Tukar, Operasi Moneter dan Kebijakan Makropudensial untuk pengelolaan 

likuiditas dan makropudensial lalu lintas modal. Sedangkan dalam upaya 

 
66 Ibid., 
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peningkatan perekonomian dan pembangunan Negara, pemerintah tidak terlalu 

berfokus pada Kebijakan bebas visa maka dari itu kebijakan bebas visa pada masa 

pemerintahan SBY hanya diberikan kepada 15 negara saja.67 

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pada masa pemerintahan Joko 

Widodo Kebijakan Bebas visa menjadi salah satu program yang diprioritaskan 

dalam upaya peningkatan perekonomian negara. pada masa kepemimpinannya, 

sesuai yang tertera dalam Nawa Cita, Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan 

pembangunan ekonomi, insfrastruktur dan kesejahteraan rakyat.68 Salah satu 

prioritasnya adalah pembangunan ekonomi, dibuktikan dengan upaya-upaya yang 

dilakukan. Salah satunya dengan menambahkan jumlah daftar penerima kebijakan 

bebas visa. Melalui penambahan daftar negara penerima kebijakan bebas visa, 

diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada perekonomian negara. melihat 

potensi yang dimiliki Indonesia yang memiliki keindahan alam dan budaya sebagai 

objek wisata, pemerintah memanfatkan pariwisata sebagai salah satu alat untuk 

menarik minat wisatawan. Sehingga, hal tersebut akan berdampak pada kunjungan 

wisatawan asing yang kemudian akan berpengaruh pada pemasukan devisa 

negara.69 

Kebijakan bebas visa kunjungan merupakan bagian dari paket kebijakan 

reformasi struktural perekonomian pemerintahan Joko Widodo. Pada tahap 

 
67 Rindu Kebijakan Ekonomi Era SBY, 2018, diakses dalam http://www.demokrat.or.id/rindu-

kebijakan-ekonomi-era-sby/ (20/03/2019 15.00 WIB) 
68 Reni Susanti, Kompas News, 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kebijakan Polkam dan Ekonomi 

Paling Disorot Media diakses dalam https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/09272951/4-

tahun-pemerintahan-jokowi-kebijakan-polkam-dan-ekonomi-paling-disorot (20/03/2019 08.00 

WIB)  
69 Ibid., 

http://www.demokrat.or.id/rindu-kebijakan-ekonomi-era-sby/
http://www.demokrat.or.id/rindu-kebijakan-ekonomi-era-sby/
https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/09272951/4-tahun-pemerintahan-jokowi-kebijakan-polkam-dan-ekonomi-paling-disorot
https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/09272951/4-tahun-pemerintahan-jokowi-kebijakan-polkam-dan-ekonomi-paling-disorot
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pertama, pemerintah memberikan fasilitas kebijakan bebas visa kepada 45 negara 

melalui peraturan presiden no 69 tahun 2015 tentang kebijakan bebas visa. Pada 

tahap kedua, pemerintah menambah jumlah daftar negara penerima kebijakan bebas 

visa menjadi 75 negara yang diubah melalui Peraturan Presiden no 104 tahun 2015. 

Kemudian pada Desember tahun 2015 Menteri Koordinator Kemaritiman dan 

Sumber Daya menambah 84 negara baru yang terdaftar sebagai penerima fasilitas 

kebijakan bebas visa  sehingga total negara penerima kebijakan bebas visa menjadi 

169 negara (dapat dilihat dalam lampiran 3). 

Dengan ditetapkannya kebijakan bebas visa, diharapkan dapat menarik 

minat wisatawan asing dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata. Sebagai 

salah satu langkah penting, kebijakan bebas visa diberikan untuk mendorong 

pertumbuhan di sektor pariwisata Indonesia yang selama ini masih tertinggal 

diantara beberapa negara lain di Asia Tenggara. Kebijakan tersebut harus diimbangi 

dengan langkah yang bersifat proaktif dan inovatif agar dapat meningkatan daya 

saing wisata, khususnya dikawasan Asia Tenggara.  Pada masa kepemimpinan Joko 

Widodo, kebijakan bebas visa dirubah sebanyak tiga kali yang pada masa 

kepemimpinan sebelumnya, tidak pernah terjadi perubahan yang signifikan. Hal 

tersebut menjadi salah satu bukti pemerintahan pada masa kepemimpinan Joko 

Widodo memperhatikan perekonomian melalui pemberian fasilitas kepijakan bebas 

visa. Penjelasan selanjutnya untuk kebijakan era Joko Widodo akan dibahas pada 

bab 3. 

 


