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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan

yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana indonesia berada

diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga indonesia disebut juga nusa

diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara.

Total luas wilayah indonesia adalah 7,9 juta km² yang terdiri dari 1,8

juta km² wilayah daratan dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2,9 juta

km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)1.Wilayah perairan laut

Indonesia khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif  merupakan wilayah yang

sangat strategis karena berbatasan dengan Negara-negara tetangga. Sehingga

kondisi ini dimanfaatkan oleh para warga negara asing untuk menyebrang dan

memasuki territorial wilayah Indonesia baik sebagai tempat untuk mencari

pekerjaan maupun untuk berwisata, dan harus melalui pemeriksaan pihak

keimigrasian terkait dokumen-dokumen sebagai keabsahan untuk memasuki

suatu wilayah.Namun dalam kenyataannya masih saja ada beberapa warga

negara asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur yang

tepat dan lolos dari pemeriksaan dokumen-dokumen terkait.

1
Dilihat dari Skripsi Yogi Alkautsar Tahun 2015 Universitas Trisakti Jakarta.
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Dan adanya warga negara asing yang tidak mempunyai Tanda Masuk,

Izin Tinggal dan Izin Tinggal Tetap, sehingga melanggar aturan-aturan yang

sudah ditetapkan dan dapat pula berdampak negatif. Seharusnya saat hendak

memasuki suatu wilayah terutama Indonesia harus sesuai syarat-syarat

sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi :

“setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi

persyaratan : a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang

dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; b. memiliki Dokumen Perjalanan

yang sah dan masih berlaku, c. tidak termasuk dalam daftar penangkalan”.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu

lintas orang semakin tinggi dampak yang ditimbulkanpun semakin

bervariasi.Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi

dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor

bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni

antarnegara sehingga seoptimal mungkin disesuaikkan dengan kondisi sosial

politik masing-masing negara.Regulasi pengawasan lalu lintas orang,

singgah, dan tinggal orang asing di negara lainpun semakin dirasakan sangat

penting.Demi keharmonisan antarnegara, kelancaran bisnis dan segala urusan

antarnegara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik bilateral maupun

multilateral.2

2
Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, Bandung :Nuansa Aulia, 2009, hlm. 15.
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Diakui bahwa dengan adanya peningkatan datangnya Warga Negara

Asing (WNA) ke Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan

perekonomian serta moderenisasi masyarakat, meningkatnya investasi yang

akan meningkatkan penerimaan devisa. Namun, peningkatan tersebut tentu

dapat mengandung pengaruh negatif, seperti munculnya perdagangan wanita

dan anak-anak, pencucian uang, narkotika, obat-obatan terlarang, imigrasi

gelap hingga perbuatan terorisme Internasional. Dimana pengaruh negatif

yang dibawa orang asing ke Indonesia tentu akan menjadi masalah bagi

pemerintah Indonesia. Untuk mengawasi, mencegah serta mengatasi

permasalahan yang telah terjadi maupun yang belum terjadi pemerintah

Indonesia memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk

memproses serta mengawasi semua permalahan yang telah terjadi maupun

yang belum terjadi. Untuk mengawasi Imigran-imigran yang masuk ke

wilayah Indonesia,keimigrasian mempunyai wewenang dalam mendata,

memproses warga negara asing yang akan memasuki teritorial Negara

Indonesia.

Kewenangan keimigrasian yang berkaitan dengan pelayanan dan

pengawasan terhadap orang asing yang dilaksanakan berdasarkan prinsip

yang bersifat selektif (selective policy).Dalam hal pengawasan mengenai

keberadaan orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia maka

diperlukan tugas dan fungsi pengawasan dari Direktorat Jenderal

Imigrasi.Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap orang asing, dilakukan

pengawasan dalam berbagai kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah
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Indonesia khususnya di wilayah Sukabumi sehingga dibentuknya TIM PORA

(Tim Pengawasan Orang Asing).

Dengan adanya warga negara asing yang masuk kewilayah Negara

Indonesia baik yang bekerja ataupun berwisata tidak menutup kemungkinan

terjadi tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) baik dalam

hal pelanggaran Administrasi maupun Pidana.Sebagai salah satu contoh dari

pelanggaran terhadap administrasi yakni ada beberapa warga Negara asing

yang memasuki wilayah territorial Indonesia secara illegal di wilayah

Sukabumi, dimana hal ini merupakan permasalahan yang akan diangkat

dalam penelitian ini.

Dengan ditemukannya keberadan orang berwarga negara asing yang

tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki wilayah territorial negara

Indonesia.Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 pukul 13.00 WIB,

bertempat di Area Proyek PT. Cijambe Indah, Jl. Printis Kemerdekaan Km 7,

Ds. Sukamulya, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, telah berlangsung Operasi

Tim Pora oleh pihak Kantor Imigrasi Sukabumi, dipimpin Bpk. Deni

Setiawan, S.H., Kasubnit Wasdakin Imigrasi Klas II Sukabumi.Dalam

Operasi tersebut berhasil mengamankan Tenaga Kerja Asing sebanyak 4

(empat) orang yang sedang bekerja sebagai pengawas proyek Cut and Fil di

Kawasan Industri PT. Cijambe Indah dengan memakai Visa Kunjungan3.

Akibat dari masuknya warga negara asing / orang asing ke wilayah

Indonesia khususnya sebagaimana yang ada di wilayah Sukabumi yang tidak

3
Hasil wawancara dengan anggota Tim Pora (Kodim)
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memiliki surat izin tinggal baik tetap maupun sementara atau secara illegal

dapat menyebabkan beberapa hal negatif baik pelanggaran administrasi yang

sudah di langgar maupun kejahatan yang lainnya. Penerapan sanksi terhadap

para pelanggar dapat diberikan tindakan administratif keimigrasian ataupun

dapat di tindak sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah penulisan

tentang hukum yang diberi judul : “Tugas dan Fungsi Tim Pora dalam

Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Orang Asing di wilayah

Kabupaten Sukabumi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraian diatas, maka pokok

permasalahan yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Tim Pora Sukabumi terkait

Pengawasan terhadap orang asing?

2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tugas dan fungsi Tim Pora

Sukabumi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing

di wilayah Sukabumi?
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C. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Untuk mengetahuimekanisme dan pelaksanaan pengawasan Tim

PoraSukabumiterhadap orang asing di wilayah Sukabumi.

2) Untuk mengetahuifaktor-faktoryang mempengaruhi tugas dan fungsi dari

pengawasan dan penegakan hukumTim PoraSukabumiterhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tugas dan fungsi Tim Pora dalam Pengawasan dan

Penegakan hukum terhadap orang asingadalah sebagai berikut:

1) Dapat memberikan gambaran umum terkait dengan pengawasan terhadap

orang asing;

2) Dapat memberikan gambaran umum dalam penegakan hukum terhadap

orang asing.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum “Rechtstaat” lahir dari suatu perjuangan

menentang absolutism para raja sehingga sifatnya revolusioner dan

bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law atau

Modern Roman Law.Negara hukum dalam arti sempit seperti yang
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diajarkan Immanuel Kant “Nachtwakerstaat” dan dalam arti luas

disempurnakan oleh Frederich Julish Stahl “Welfarestaat”.4

Konsep Rechtstaat atau Negara Hukum sering kali disamakan

dengan Rule Of Law namun pada dasarnya terdapat perbedaan antara

keduanya yakni dari makna setiap konsep berbeda. Suatu Negara di

asumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata

(masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan sedangkan

hukum merupakan produk dimana bertujuan untuk memelihara ketertiban

umum (rechtorder).5 Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, berbunyi :“Negara Indonesia adalah

negara hukum”6.

2. Pengawasan

Pengawasan menurut Sorin Domnisoru pada dasarnya memiliki

fungsi sebagai berikut7 : a. pengawasan menjadi sarana verifikasi-evaluasi

untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan

mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpanan,

pengolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen

dan keuangan. Menurut Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasaan

terdiri proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu

4
https://journal. Unnes.ac.id/sju/index.php/snh., Seminar Nasional Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Merdeka Malang, Jawa Timur
5Jurnal Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”,
Jeffry Alexander Ch. Likadja., 2015
6
Dilihat dalam pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7A’an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Surabaya: Sinar Grafika, April 2017, hlm.258.
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dilaksanakan sesuai perencanaan dan sesuai perintah dan aturan yang

ada.8

3. Penegakan

Penegak Hukum adalah luas, oleh karena itu mencakup mereka

yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang

penegakan hukum. Penegak hukum disini akan dibatasi pada kalangan

yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum

yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace

maintenance9.

Hukum dan Penegakan Hukum merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis.

Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan

hanya akan menjadi kosong tanpa dibarengi dengan sistem hukum serta

budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum di kalangan para ahli hukum, dikelompokan

dalam dua model yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi

dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan

sampel dalam pengumpulan data.10Dalam penelitian ini digunakan penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk

8
https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/, Diposting oleh Admin Jurnal Manajemen, 01 April

2019,  (25 April 2019 :09.00)
9
Ibid. hlm. 19.
10

Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, Bandung :Nuansa Aulia, 2009,hlm. 98.
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memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah11.Peneliti

pada umumnya memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian

(populasi) yang biasa disebut teknik sampling.Teknik sampling adalah

prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik

dari suatu populasi meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai.12

Penelitian Hukum Normatif adalahdari sifat dan ruang lingkup disiplin

hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu system ajaran tentang

kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif,

dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika,

hokum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.13

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan

Agustus 2019.Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Imigrasi Kelas II

Sukabumi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

2. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek

darimana data dapat diperoleh, untuk mendukung kegiatan penelitian ini,

data yang dipergunakan adalah:

11
http://repository.upi.edu/406/6/S_PKN_0907327_CHAPTER3.pdf (15 April 2019 : 07.25)
12

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,Palu : Sinar Grafika,2009, hlm. 98.
13

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat., Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001, hlm. 2-6 tersedia dalam
https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf
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1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari  orang-

orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Sumber data

primer dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili

lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengawasan

dan penegakan hukum terhadap orang asing.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang

berhubungan dengan pengawasan dan penegakan hukum.

3. Metode  Pengumpulan Data

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat

diperolehnya data-data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian

yang baik.Untuk memperoleh data yang terpercaya, diperlukan langkah-

langkah dan teknik tersendiri. Alat dan teknik pengumpulan data yang

dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Disamping pengamatan (observation), wawancara (interview) juga

merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering

digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face to

face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian kepada seseoran
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responden14.Wawancara ini dilakukan guna mengetahui dan

mendukung penelitian ini.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.Dalam

penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan

data terkait orang asing.

14
Amiruddin, Zainal Asikin,, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram : Rajawali Pers, 2003, hlm. 82.


