
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Tujuan hukum untuk adanya keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali.1 

Hukum berkembang seiring dengan perkembangan  masyarakat. Seiring majunya 

perkembangan zaman, rotasi masyarakat dunia mulai berpindah-pindah tempat 

untuk mencari peruntungan, hiburan bahkan tempat tinggal yang baru. Dengan 

perkembangan teknologi sekarang, Indonesia dengan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan memberikan bukti bahwa 

Indonesia terbuka dengan rotasi masyarakat yang keluar dan masuk dari satu negara 

ke negara lain. Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia," dan Indonesia sekarang sedang melakukan pembangunan 

infrastruktur pada wilayah-wilayah Indonesia.2 

 Indonesia membutuhkan para ahli dalam bidang infrastruktur dari ahli yang 

didapat di luar dari Indonesia. Contoh saja di Bogor, Pemerintah Bogor 

menambahkan 12 Tenaga Asing untuk capai target pembangunan, dengan 

menggunakan teknologi dari IBM (International Business Machines, sebuah 

perusahaan manufaktur komputer dari Amerika Serikat, selanjutnya disebut dengan 

                                                
 1 Perihal konsepsi tentang tujuan hukum, lihat Bintan R.Saragih, Percikan Pemikiran 
Hukum, Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik, Jakarta, WA&UES Press, 2010, hal 6. 

2 “Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Agar Indonesia Berdikari” 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171216201310-92-262884/jokowi-pembangunan-
infrastruktur-agar-indonesia-berdikari diakses 24 Januari 2018, jam 17.42 WIB 
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IBM)3 dan pada Proyek Light Rapid Transit (selanjutnya disebut sebagai LRT) di 

Palembang, Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan TKA) diberikan 

Lowongan Pekerjaan untuk bidang teknologi dan konstruksi.4  

 Indonesia memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing (atau disebut 

dengan WNA) untuk tinggal sementara di Indonesia bahkan untuk menetap melalui 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Direktorat Jendral Imigrasi. 

Oleh karena itu, WNA dapat tinggal di Indonesia harus tetap memenuhi syarat 

persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.5 

Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen 

Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun 

elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang 

bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.6 

 Pada dasarnya, WNA harus membuat Visa Republik Indonesia (selanjutnya 

disebut Visa) yang merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing 

untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk 

pemberian Izin Tinggal fungsinya untuk berkunjung di Indonesia.7 Pejabat yang 

                                                
 3 "12 Tenaga Asing Akan Bantu Bogor Capai Target Pembangunan." 
https://metro.sindonews.com/read/1175904/171/12-tenaga-asing-akan-bantu-bogor-capai-target-
pembangunan-1485873984 diakses 4 Desember 2017, jam 6.30 WIB 
 4 "Proyek LRT Palembang Buka Lowongan bagi Tenaga Kerja Asing" 
http://regional.liputan6.com/read/3059740/proyek-lrt-palembang-buka-lowongan-bagi-tenaga-
kerja-asing diakses 16 Januari 2018, jam 17.46 WIB 
 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 
10 

6 Ibid. Pasal 1 ayat (19) 
 7 Ibid. Pasal 1 ayat (18) 
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berwenang itu sendiri adalah Pejabat imigrasi, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa 

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 

Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegak nya kedaulatan 

negara.  

Visa itu sendiri terbagi menjadi berbagai macam bentuk, terdiri atas:  

a. Visa diplomatik;  

b. Visa dinas;  

c. Visa kunjungan; 

d. Visa tinggal terbatas.8 

 Visa yang sering digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah Visa 

kunjungan dikarenakan mudah didapat, WNA dapat memperoleh visa kunjungan 

pada saat kedatangan nya di wilayah Indonesia, jika negara nya termasuk dalam 

daftar negara Visa Kunjungan saat kedatangan.9 Visa kunjungan adalah Visa yang 

diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk 

kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, 

pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan 

ke negara lain.10 Dalam hal ini, Visa kunjungan berguna untuk pelatihan kerja 

WNA untuk bekerja di Indonesia. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian, 

permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar 

                                                
 8 Ibid. Pasal 34 

9 Visa Kunjungan, http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan_visa, 
diakses 28 Januari 2018, jam 14.33 WIB 
 10 Ibid. 
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negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Selanjutnya akan ada syarat-syarat administrasi yang harus dilakukan 

agar Visa tersebut dapat dikeluarkan oleh badan yang bersangkutan. 

 Sebagai WNA mereka harus tunduk dan patuh dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Visa tinggal terbatas yang ia ajukan. 

Meskipun untuk mendapatkan izin tinggal terbatas untuk bekerja di Indonesia 

cukup sulit dan juga banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa 

jenis Visa Tinggal Terbatas, salah satu nya adalah Izin bekerja TKA, yaitu WNA 

pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.11 Salah satu syarat 

izin bekerja TKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (atau yang 

disebut sebagai RPTKA), dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing bahwa RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang 

dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

 WNA dapat mengajukan izin tinggal terbatas atau ITAS dan juga izin 

tinggal tetap atau ITAP, pada umumnya WNA yang ingin bekerja mengajukan 

ITAS ke Direktorat Jendral Imigrasi untuk bekerja dalam masa kurun waktu 

tertentu. ITAS itu sendiri memiliki jangka waktu yang bermacam-macam, pada 

Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 dijelaskan 

terdiri dari 30 hari, 90 hari, 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun. Bila setelah ITAS itu 

                                                
 11 Iman Sjahputra. Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 
2005. hlm. 54.) 
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habis, maka WNA yang memiliki ITAS sementara waktu harus meninggalkan 

wilayah Indonesia untuk mengurus ITAS agar dapat memasuki wilayah Indonesia. 

Jika WNA yang memiliki ITAS jangka waktunya habis dan tetap menetap di 

Indonesia, maka WNA tersebut dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan bahkan dapat dideportasi.12 Denda yang dimaksud adalah biaya 

beban jika WNA melewati jangka waktu habis dari ITAS tersebut, dikenakan Rp. 

300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk per satu hari hingga 60 hari sejak batas waktu 

izin tinggal tersebut habis.13 Sedangkan deportasi merupakan pembuangan, 

pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau 

karena orang itu tidak berhak tinggal di situ.14 Contohnya, 4 WNA asal Tiongkok 

dideportasi oleh Kantor Imigrasi II Cirebon, dikarenakan penyalahgunaan Visa 

kunjungan tetapi digunakan untuk bekerja.15 Kemudian kasus penangkapan KCS 

(nama disamarkan) oleh aparat Imigrasi Jakarta Utara, WNA asal Korea tersebut 

bekerja menjadi Direktur tetapi tidak memiliki ITAS,16 dan dua WNA asal China 

ditangkap oleh Imigrasi akibat penyalahgunaan izin tinggal.17 Berdasarkan contoh-

contoh di atas, bisa diartikan bahwa masih banyak WNA yang tidak patuh dengan 

                                                
12 Pasal 78. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 
13 Biaya Perizinan, https://jakartautara.imigrasi.go.id/?page_id=126 diakses pada 19 
Januari 2017, Jam 13.44 WIB 

 14 Deportasi, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deportasi, diakses pada 20 Januari 2017, 
Jam 15.24 WIB 
 15 “Imigrasi Deportasi 4 WNA Tiongkok Berizin Tinggal Abal-Abal" 
http://regional.liputan6.com/read/2824836/imigrasi-deportasi-4-wna-tiongkok-berizin-tinggal-
abal-abal. diakses 16 Januari 2018, Jam 17.40 WIB 
 16 Tribunners / Citizen Journalism, "Imigrasi Jakarta Utara Amankan Direktur Asing". 
Diakses pada 8 Maret 2017, Jam 18.30 WIB 
http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/03/08/imigrasi-jakarta-utara-amankan-direktur-asing 
 17 “Penyalahgunaan Izin Tinggal, Dua WNA China Ditangkap Imigrasi” 
http://www.beritasatu.com/megapolitan/126211-penyalahgunaan-izin-tinggal-dua-wna-china-
ditangkap-imigrasi.html diakses 5 Februari 2018, jam 15.23 WIB 
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aturan-aturan yang dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya 

Direktorat Jendral Imigrasi. Dalam Buku Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta 

Selatan menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada Kantor Imigrasi 

(Kanim) adalah pemalsuan dokumen, memberikan keterangan tidak 

benar/memberikan data yang tidak sah sebagai data pendukung permohonan visa 

dan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal, kepemilikan paspor, visa dan atau 

izin tinggal yang palsu/diduga palsu, masuk dan berada di wilayah Indonesia secara 

ilegal, serta pelanggaran lainnya dalam kewajiban sebagai orang asing yang berada 

dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. 

 Dengan itu, timbul suatu kecurangan yang membuat WNA tidak patuh 

dalam kewajiban sebagai WNA yang penulis telah sampaikan di atas. Bahkan 

WNA itu sendiri datang dengan izin kunjungan tetapi digunakan untuk bekerja di 

Indonesia, sehingga penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan Hukum 

dalam karya tulis dengan Judul: " PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA 

ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL TERBATAS DI WILAYAH 

INDONESIA (STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS 

JAKARTA SELATAN)" 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka beberapa 

permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan Izin Tinggal Terbatas WNA di Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan? 
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2. Bagaimana penegakan hukum dari Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas 

WNA di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 

diuraikan adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan Izin Tinggal Terbatas WNA di Kantor Imigrasi 

Kelas I Jakarta Selatan 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum dari Penyalahgunaan Izin Tinggal 

terbatas WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan utama yang diharapkan tercapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam 

menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat sekitar dan 

sebagai tambahan referensi bagi program studi Ilmu Hukum 

Universitas Pelita Harapan, khususnya tentang penyalahgunaan visa 

tinggal terbatas warga negara asing agar warga negara Indonesia sendiri 

peka dan sadar akan warga negara asing yang berkunjung di Indonesia 
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1.4.2 Kegunaan Secara Praktis 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

kalangan masyarakat dengan berbagai profesi khususnya praktisi 

hukum, pelaku usaha, dan segenap mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan agar dapat mengerti tentang bagaimana warga negara asing 

bisa masuk ke Indonesia sehingga masyarakat tau bahwa warga negara 

asing bahkan bisa bekerja dan tinggal menetap di wilayah Indonesia 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun dan menjabarkan lima (5) BAB 

sistematika penulisan secara singkat, antara lain BAB I tentang Pendahuluan, BAB 

II tentang Tinjauan Pustaka, BAB III tentang Metode Penelitian, BAB IV tentang 

Hasil dan Analisis, dan yang terakhir BAB V tentang Kesimpulan dan Saran. 

 Pertama, BAB I Pendahuluan terdiri dari daftar isi, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, 

sistematika penulisan. Kedua, BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan landasan 

teori dan landasan konseptual dalam penelitian hukum yang penulis buat. Ketiga 

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai jenis penelitian, cara memperoleh 

bahan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat 

dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi 

dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan 
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tersebut. Keempat BAB IV Hasil Dan Analisis. Hasil dan analisis merupakan 

rujukan dari rumusan masalah dalam Bab I Pendahuluan. Sehingga terdapat 

misalnya dua rumusan masalah dalam bab IV ini terdapat 2 sub-bab pembahasan 

yang akan dimuat mengenai hasil dan analisis dari rumusan masalah tersebut. 

Kelima, BAB V Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dan saran berisikan ini dari 

penelitian hukum berupa argumentasi dan pendapat yang menjawab rumusan 

masalah yang telah di tetapkan. Kemudian saran berisikan preskripsi mengenai apa 

yang seharusnya, yang dimuat dalam bentuk narasi yang didalamanya terdapat 

konsep. 

 

 

 

 

 

 


