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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  
 

Sudah sewajarnya kita manusia sebagai makhluk sosial melakukan 

mobilisasi baik dalam tingkat domestik maupun mancanegara. Baik dalam 

rangka menumpang hidup dan mencari nafkah maupun hanya ingin 

berlibur. Ini merupakan hak asasi manusia yang kerap disebut dengan 

freedom of movement sebagaimana diatur dalam Pasal 13 DUHAM.1  

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya 

mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang 

menguntungkan maupun merugikan negara Indonesia. Seperti salah satu 

contoh dampak positif dari banyaknya wisatawan, yaitu akan meningkatkan 

nama baik Indonesia dan meningkatkan devisa negara pula. Devisa yang 

didapatkan dari tourism ini menempatkan posisi ketiga setelah kelapa sawit 

dan batu bara.2 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Pariwisata pada tahun 2019, devisa sektor pariwisata mencapai 19,29 miliar 

dollar AS dan hamper menembus target tahun 2019 yaitu sebesar 20 miliar 

 
1 (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of 

each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his 
country. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html, diakses pada 30 
September 2019, Pukul 10.55 WIB 

2 Wahyu Setiawan Nugroho, “Mengapa Pariwisata Dijadikan Sumber Pendongkrak 
Devisa Negara”, https://jogja.tribunnews.com/2018/08/29/mengapa-pariwisata-dijadikan-sumber-
pendongkrak-devisa-negara diakses pada 11 September 2019, Pukul 11.46 WIB 
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dollar AS. Jumlah devisa tersebut didapatkan dengan perhitungan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 yang ditutup dengan angka capaian 

15,8 juta dengan tingkat spending mereka selama berada di tanah air sebesar 

1.220 dolar AS perwisman perkunjungan. Spending sebesar 1.220 dolar AS 

tersebut sudah termasuk perhitungan wisman dari 19 pintu utama imigrasi, 

sejumlah 13,3 juta wisman, ditambah 2,71 juta wisman dari pintu lainnya 

sehingga totalnya 15,8 juta wisman.3 

 

Gambar 1.1 

Pendapatan Devisa Indonesia dari Sektor Pariwisata (2009-2019) 

 

 

   Sumber: www.databoks.katadata.co.id 

 
3 Siaran Pers: Devisa Sektor Pariwisata Meningkat Mencapai 19,29 Miliar Dolar AS, 

https://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-devisa-sektor-pariwisata-meningkat-mencapai-1929-
miliar-dolar-as diakses pada 17 Februari 2020, Pukul 00.58 WIB 
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Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyaknya orang 

asing yang berkunjung akan semakin tinggi juga tingkat terjadinya 

risiko penyalahgunaan izin berkunjung/tinggal di Indonesia. Selain 

itu, Indonesia termasuk salah satu destinasi yang paling dituju bagi 

para turis-turis asing untuk berlibur dimana terjadi peningkatan 

kunjungan terus-menerus sejak 2017 hingga 2019 berdasarkan data 

yang diterbitkan oleh BPS. Tidak hanya menjadi tujuan wisata, 

banyak pula orang asing yang datang untuk menumpang hidup 

bahkan hingga mencari nafkah.4 Berdasarkan data yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, data perlintasan orang masuk dan 

keluar wilayah Indonesia pada tahun 2019 melalui Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi adalah sebanyak 41.513.275 pelintas yang 

terdiri dari 22.833.307 WNA dan 18.679.968 WNI.5  Indonesia 

termasuk pula suatu negara yang kaya akan sumber daya manusia. 

Berdasarkan data BPS per Agustus 2018, jumlah angkatan kerja 

(penduduk usia 15 tahun keatas) di Indonesia mencapai 

194.779.441.6  

 
4 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Kebangsaan dan Bulan 

Kedatangan Tahun 2017-2019”, https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/30/1548/jumlah-
kunjungan-wisman-menur%20ut-kebangsaan-dan-bulan-kedatangan-tahun-2017---2019.html 
diakses pada 11 September 2019, Pukul 11.30 WIB. 

5 Video yang dikeluarkan oleh akun @ditjen_imigrasi, cek laman  
https://www.instagram.com/p/B6zv8R6F7Tm/ diakses pada 3 Januari 2019, Pukul 00.35 WIB. 

6 Badan Pusat Statistik, “Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur 
dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 – 2018”, 
https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04%20/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-
menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2018.html diakses 
pada 9 September 2019, Pukul 14.11 WIB 



 

 4 

Dengan luas darat dan perairan mencapai 8,3 juta kilometer 

persegi7, mencakup wilayah darat dan wilayah perairan dan juga 

pulau bernama sebanyak 16.056 pulau yang telah dilaporkan oleh 

delegasi pemerintah Indonesia ke PBB pada tahun 2018.8 Indonesia 

juga merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran dan 

perdagangan internasional.9 Banyak keuntungan yang bisa 

didapatkan dari letak geografis Indonesia yang strategis ini pula, 

dapat membangun dan menjalin kerjasama antar negara dalam 

bidang-bidang tertentu.  

Maka dari itu, pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Bebas Visa Kunjungan (selanjutnya disebut Perpres BVK). Salah 

satu tujuan dari diterbitkannya Perpres BVK ini adalah demi 

meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara 

lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari 

negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik 

Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari 

 
7Biro Perencanaan dan Informasi, “Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah 

Kelautan Indonesia”, https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-
kelautan-indonesia/ diakses pada 11 September 2019, Pukul 11.06 WIB. 

8Indonesia Daftarkan 16.056 Pulau Bernama Ke PBB, 
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/04/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-
bernama-ke-pbb diakses pada 11 September 2019, Pukul 11.15 WIB. 

9 Karena Indonesia terletak di posisi silang di antara Benua Asia dan Australia. 
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kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas 

timbal balik dan manfaat.10  

Didukung oleh faktor keterbukaan dan banyaknya kerjasama 

antar negara membuat lalu lintas manusia antar negara adalah suatu 

hal yang lumrah. Tetapi, dengan kebebasan bergerak tentu tetap 

harus ada batasannya. Semakin meningkatnya kunjungan orang 

asing ke Indonesia, maka pengawasan terhadap orang asing juga 

perlu diperluas, diperketat, dan ditingkatkan intensitasnya.  

Dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan penuh untuk 

mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 

negaranya. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pencegahan dan penangkalan kepada orang untuk masuk atau keluar 

wilayah negaranya didasarkan pada kepentingan nasional dari 

Negara tersebut. Hal-hal demikianlah yang membatasi kebebasan 

gerak manusia, sehingga dunia internasional perlu mengatur hal-hal 

mengenai hak atas kebebasan bergerak manusia untuk membatasi 

kewenangan-kewenangan yang berlebih dari suatu negara. Instansi 

negara yang mengatur mengenai lalu lintas manusia disebut dengan 

“Imigrasi”.11 

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk 

atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan 

 
10 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan, Perpres No. 21 Tahun 

2016, LN Nomor 44 Tahun 2016, Menimbang. 
11 Lebih jauh mengenai sejarah instansi lihat http://imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah 
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orang asing di Indonesia.12 Imigrasi merupakan instansi yang berada 

dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan 

fungsi Negara di bidang Keimigrasian tersebut kemudian dijabarkan 

menjadi 4 yaitu Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, 

Keamanan Negara dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan 

Masyarakat.13 

Konsekuensi daripada pergerakan manusia ini adalah 

banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran 

keimigrasian yang dilakukan adalah seperti adanya penyalahgunaan 

izin tinggal keimigrasian, pemalsuan paspor, pemalsuan visa, 

tinggal di Indonesia melebihi jangka waktu yang ditentukan 

(overstay), ataupun melakukan kegiatan lain yang termasuk dalam 

pidana umum maupun pidana khusus di Indonesia yang dilakukan 

oleh sindikat internasional yang terorganisir maupun oknum-oknum 

orang asing secara perorangan. Penegakan hukum keimigrasian 

dilakukan dalam bentuk tindakan administratif keimigrasian dan 

penyidikan tindak pidana keimigrasian. Tindakan sanksi 

administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang 

ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses 

peradilan.14 Sanksi administratif tersebut diatur dalam Undang-

 
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 

2011, TLN Nomor. 5216, Pasal 1 angka 1. 
13 Ibid, Pasal 1 Angka 3. 
14 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 

2011, TLN Nomor. 5216, Pasal 1 angka 31. 
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Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai 

Tindakan Administratif Keimigrasian. 

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilaksakan dapat 

berupa:15 

a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; 

b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; 

c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di 

Wilayah Indonesia; 

d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di 

Wilayah Indonesia; 

e. pengenaan biaya beban; dan/atau 

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. 

Seperti yang terjadi pada Kang Sung Hoon pada tahun 2013 

seorang warga negara Korea Selatan yang terbukti memberikan 

keterangan tidak benar berupa alamat tempat tinggal palsu dengan 

maksud untuk memperoleh izin tinggal. Sampai akhirnya Kantor 

Imigrasi Jakarta Selatan melakukan sanksi administratif yaitu 

berupa deportasi  dan memasukkan nama Kang Sung Hoon dalam 

daftar penangkalan.16 Selain  Kang Sung Hoon yang memalsukan 

informasi palsu untuk mendapatkan izin tinggal, terjadi juga di 

 
15 Ibid, Pasal 75 ayat 2.  
16 Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Deportasi Warga Negara Korea Selatan Kang Sung Hoon 

Diduga Memberikan Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Izin Tinggal, 
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/122-kantor-imigrasi-jakarta-selatan-
deportasi-warga-negara-korea-selatan-an-kang-sung-hoon-diduga-memberikan-keterangan-tidak-
benar-untuk-memperoleh-izin-tinggal diakses pada tanggal 17 September 2019, Pukul 11.24 WIB 
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Palembang pada tahun 2018 yaitu ketika 10 WNA asal Malaysia dan 

RRT harus dipulangkan secara paksa atau biasa disebut deportasi 

karena terbukti melanggar UU Keimigrasian ketika mereka bekerja 

pada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan industri dimana 

tidak sesuai dengan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), 

bukan hanya penyalahgunaan izin tinggal tetapi ada juga WNA asal 

Malaysia yang terbukti melebihi batas waktu izin tinggal 

(overstay).17 

Sedangkan tindak pidana keimigrasian adalah setiap 

perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan 

dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana.18 Proses 

penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak 

pidana akan dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu 

dari lembaga penegak hukum di setiap tingkat dengan kebersamaan 

persepsi agar mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan keadilan 

bagi masyarakat atau yang bisa disebut juga Integrated Criminal 

Justice System.19 

Penegakan hukum pada penyidikan tindak pidana 

keimigrasian dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana. 

 
17 Tim Detikcom, “10 WNA Dideportasi dari Palembang, Satu Sempat Dipenjarakan 

Dulu”, https://news.detik.com/berita/d-4351876/10-wna-dideportasi-dari-palembang-satu-sempat-
dipenjarakan-dulu diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 00.30 WIB 

18 Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, 
Jurnal Keadilan Progresif Vol 3. Nomor 1 Maret (2012), hal. 64.   

19https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&idke=0&hal=1661
&bc= diakses pada 17 September 2019, Pukul 11.37 WIB 
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Namun alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian tidak 

hanya pada alat bukti sebagaimana pada hukum acara pidana namun 

juga berupa keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang 

berwenang dan alat bukti lain yang berupa informasi yang 

diucapkan, dikirimkan dan diterima atau disimpan secara elektronik 

atau yang serupa. 

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang 

keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective 

policy). Artinya harus teliti dengan perizinan orang asing yang 

masuk ke wilayah Indonesia, yakni hanya tenaga ahli yang 

dibutuhkan dan yang memiliki dokumen-dokumen perjalanan 

lengkap dan sah saja yang boleh masuk. Itupun dibatasi, baik jumlah 

maupun jangka waktu menetapnya.20 Kebijakan ini menggunakan 

dua pendekatan, yaitu kesejahteraan (prosperity approach) yang 

meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat keuntungan 

bagi bangsa dan Negara Idnonesia, dan  pendekatan keamanan 

(security approach) yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara 

Indonesia.21 

 
20 Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi, hal. 15.  
21 Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against 

Transnational Organized Crime, (Jakarta: Perum Percetakan Negara republik Indonesia, 2007), hal. 
76. 
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Pelaksanaan prinsip selektif terhadap orang asing dilaksanakan 

dari sejak awal orang asing mengajukan persyaratan permohonan 

untuk mendapatkan visa Republik Indonesia, pemberian izin masuk 

orang asing saat berada di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), saat 

berada di Indonesia dan saat orang asing tersebut melakukan 

perpanjangan izin tinggal miliknya serta saat orang asing melakukan 

kegiatannya selama berada di Indonesia. 

Berdasarkan prinsip selektif ini (selective policy), maka orang 

asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia ialah:22  

a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa 

dan Negara Republik Indonesia;  

b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta; 

c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah Negara 

Republik Indonesia. 

Maka dari itu, kegiatan keimigrasian harus diiringi dengan 

adanya seperangkat aturan-aturan dan ketentuan yang berfungsi 

untuk mengawasi, membatasi, dan melindungi kegiatan 

keimigrasian yang berlangsung di Indonesia dalam hal ini yaitu 

adalah Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. Diterbitkannya peraturan mengenai BVK 

 
22 Penjelasan terhadap UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
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maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian pun tidak begitu saja dengan mudah menghapus 

penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi.  

Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan 

oleh Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Keimigrasian. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui 

pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis 

keimigrasian. Sedangkan PPNS Keimigrasian adalah pejabat 

imigrasi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana keimigrasian.23  

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat kasus Beng 

Beng Ong sebagai bahan untuk melakukan studi kasus. Beng Beng 

Ong adalah seorang ahli patologi forensik asal Australia. Beliau 

merupakan saksi ahli yang didatangkan oleh pengacara Terdakwa 

(Jessica Kumala Wongso) terhadap kasus pembunuhan Wayan 

Mirna Salihin. Ternyata Beng Beng Ong datang ke Jakarta hanya 

dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan (selanjutnya disebut 

BVK) untuk menjadi saksi ahli. Seharusnya untuk keperluan 

pekerjaan seperti itu, Beng Beng Ong wajib menggunakan visa 

tinggal terbatas (VITAS). Pelanggaran yang dilakukan oleh Beng 

Beng Ong berakhir dengan pendeportasian terhadap yang 

 
23 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 

2011, TLN Nomor. 5216, Pasal 1 angka 8. 



 

 12 

bersangkutan dan memasukkan nama Beng Beng Ong dalam daftar 

pencekalan selama 6 bulan. 

Penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini karena penulis 

berpendapat apakah persyaratan untuk menjadi saksi ahli dimana 

terkadang berada di Indonesia tidak lebih dari 24 jam dan dengan 

tujuan untuk membantu menyelesaikan dan melancarkan 

persidangan di Indonesia apakah perlu serumit seperti yang sudah 

diatur (perlu pengesahan RPTKA à penerbitan IMTA à 

pengurusan VITAS). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan mengenai penegakan hukum dalam bidang 

keimigrasian dengan mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PENYALAHGUNAAN BEBAS VISA 

KUNJUNGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I 

JAKARTA PUSAT (STUDI KASUS BENG BENG ONG)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka 

perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan, penyalahgunaan, dan efektivitas BVK? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BVK yang 

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat (Kasus Beng 

Beng Ong)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami pengaturan, jenis-jenis 

penyalahgunaan dan kelemahan Bebas Visa Kunjungan. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami penegakan hukum 

terhadap kasus penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan (studi kasus 

Beng Beng Ong) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I 

Jakarta Pusat.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil dari penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat dan memberikan tambahan informasi, wawasan, 

maupun bahan pustaka bagi pembaca dalam bidang keimigrasian. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat 

dan memberikan tambahan informasi maupun wawasan bagi 

pembaca, masyarakat umum, maupun para praktisi hukum.  

 
1.5 Sistematika Penulisan 

 
Penulisan dalam penelitian berjudul “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PENYALAHGUNAAN BEBAS VISA 
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KUNJUNGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I 

JAKARTA PUSAT (STUDI KASUS BENG BENG ONG)” ini 

akan didasarkan dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pengantar masuk kedalam pokok 

permasalahan yang akan dikaji dan dibahas yang diawali dengan 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri 

dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori 

berisi tentang penjelasan lebih lanjut beberapa kalimat yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, dan dalam landasan konseptual akan 

dimuat mengenai pengertian-pengertian yang membatasi penelitian 

ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, 

jenis data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
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Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara 

kepustakaan dan pembahasan rumusan masalah yang akan 

dijabarkan lebih lanjut dan lebih mendetail. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat 

kesimpulan dan saran berdasarkan pembahsan yang telah diuraikan 

dalam bab-bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah 

dan membuat saran-saran terkait permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


