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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 

setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan merupakan 

dokumen resmi yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, 

perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan 

perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen 

Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari Paspor Republik Indonesia dan Surat 

Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri 

yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Perjalanan, merupakan satu tindakan 

melanggar aturan Keimigrasian. Setiap negara tentu memiliki aturan 

Keimigrasiannya masing-masing, termasuk salah satunya negara Malaysia. 

Keimigrasian di negara Malaysia, diatur dalam Akta Imigresen Malaysia 

Tahun 1959/53 pada Akta 55 Pasal 6.1 c. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa 

tidak ada warga negara yang dapat memasuki wilayah Malaysia kecuali ia 

memiliki surat izin yang sah secara hukum untuk memasuki wilayah Malaysia. 

Perlu diketahui bahwa, jumlah populasi WNI di Malaysia pada tahun 2019 yaitu 

mencapai 1.317.013 jiwa. Keberadaan WNI tersebut, disebabkan karena Indonesia 

menempati posisi strategis dalam pergaulan internasional terutama dari aspek 

geografis.
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Mengingat letak geografis Malaysia terutama wilayah Semenanjung yang 

berdekatan dengan wilayah Indonesia, mengakibatkan terjadinya arus lalu lintas 

WNI untuk memasuki wilayah Malaysia secara cepat dan mudah. Namun 

kemudahan akses tersebut justru menimbulkan peluang bagi WNI yang ingin 

bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tanpa dilengkapi 

dengan Dokumen Perjalanan. Berdasarkan informasi, para calon TKI tersebut 

masuk ke wilayah Malaysia hanya menggunakan perahu kecil (tongkang) melalui 

jalur laut secara tidak resmi sehingga sangat beresiko bagi keselamatan diri 

mereka bahkan berpeluang pada terjadinya sindikat perdagangan manusia (human 

trafficking). Adapun jalur masuk secara tidak resmi ini dilakukan melalui 

beberapa titik antara lain Kukup/Pontian, Sungai Rengit, Tanjung Kelise/Tanjung 

Sedili, Bandar Penawar, Sungai Tiram dan Tanjung Belungkor (laporan tahunan 

KJRI Johor Bahru, 2017-2019). 

Oleh karena itu dengan kondisi tersebut menjadi kewajiban Pemerintah 

Indonesia untuk memberikan perlindungan dengan memberikan penanganan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya bagi WNI yang tidak memiliki 

Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. Penanganan tersebut, dilakukan dengan dibuatkannya 

Dokumen Perjalanan pengganti Paspor atau dikenal dengan istilah SPLP (Surat 

Perjalanan Laksana Paspor). 

Pembuatan SPLP bagi WNI yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan di 

Malaysia, telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut 
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menyebutkan bahwa SPLP diberikan bagi WNI dalam keadaan tertentu, jika 

Paspor biasa tidak dapat digunakan. Kemudian dipertegas kembali dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dijelaskan bahwa 

keadaan tertentu yang dimaksud dalam Undang-undang Keimigrasian salah 

satunya jika yang bersangkutan (WNI) berada di suatu negara secara ilegal tanpa 

dilengkapi Surat Perjalanan Republik Indonesia. Upaya perlindungan dan 

penanganan WNI tanpa Dokumen Perjalanan di wilayah Malaysia, dilaksanakan 

oleh lembaga Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia salah satunya adalah 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru Malaysia. 

KJRI Johor Bahru termasuk ke dalam Perwakilan Konsuler yang memiliki 

tugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan 

Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara 

Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan 

kekonsuleran dengan negara penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, 

sosial dan budaya sesuai kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah 

Republik Indonesia (Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri). 

Permasalahan WNI  tanpa Dokumen Perjalanan juga banyak di temukan di 

wilayah Johor Bahru Malaysia. Hal tersebut terlihat dari data pemohon SPLP bagi 

WNI yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang mengalami peningkatan 

secara signifikan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 yaitu 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Data Pemohon SPLP Tahun 2019 

No Bulan Stok Awal Tahun Pengguna layanan 

1 Januari 

11.749 

501 

2 Februari 285 

3 Maret 687 

4 April 529 

5 Mei 326 

6 Juni 180 

7 Juli 405 

8 Agustus 1.197 

9 September 1.584 

10 Oktober 2.563 

11 November 3.222 

12 Desember 3.246 

Sumber  : Fungsi Imigrasi KJRI JB, 2019 

Selain dari pada permasalahan WNI tanpa Dokumen Perjalanan, KJRI 

Johor Bahru juga seringkali melakukan penanganan terhadap kasus-kasus lain. 

Sepanjang tahun 2019 terdapat 16 kasus yang di tangani oleh KJRI Johor Bahru, 

yaitu sebagai berikut : 

Diagram 1.1 

Jenis-jenis Kasus WNI di Johor Bahru Malaysia 

Tahun 2019 

 

 

     Sumber : Fungsi Konsuler KJRI JB, 2019 
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Berdasarkan Diagram 1.1 diatas, kasus WNI tanpa dokumen merupakan 

kasus terbanyak sepanjang tahun 2019. Namun perlu diketahui bahwa, kasus 

tersebut adalah pemohon dokumen SPLP yang terhambat oleh kelengkapan 

identitas Indonesia. Hal tersebut mengharuskan pemohon melakukan interview 

data diri yang didukung melalui sistem, sampai ditemukan keterangan bahwa 

yang bersangkutan adalah benar Warga Negara Indonesia. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, KJRI Johor 

Bahru dalam menangani permasalahan WNI tanpa Dokumen Perjalanan 

ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaanya yaitu sebagai berikut : 

Pertama, Adanya peningkatan jumlah pemohon SPLP bagi WNI yang 

tidak memiliki Dokumen Perjalanan secara signifikan pada bulan Agustus 2019 

dengan jumlah pemohon 1197. Jumlah tersebut lebih besar dari bulan Juli 2019 

yang hanya mencapai 405 pemohon (tabel 1.1). Meningkatnya jumlah pemohon 

tersebut, disebabkan oleh adanya program Back For Good (B4G) yang 

diselenggarakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Program tersebut 

diperuntukkan bagi Warga Negara Asing di Malaysia yang tidak memiliki izin 

tinggal dan Dokumen Perjalanan untuk pulang ke negara asal secara sukarela 

dengan hanya membayar denda sebesar RM 700 (tujuh ratus ringgit malaysia). 

Besaran denda tersebut, tentu lebih murah jika di bandingkan dengan aturan yang 

sesungguhnya berdasarkan Akta Imigresen Malaysia Pasal 15 (4) yaitu sebesar 

RM 10.000.00 (sepuluh ribu ringgit malaysia). Maka melalui program tersebut, 

mengharuskan pegawai KJRI Johor Bahru untuk memiliki kemampuan adaptasi 
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dalam rangka menanggapi dengan luwes atas sebuah perubahan dan tuntutan 

program serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Malaysia). 

Kedua, kendala Sumber Daya. Adanya keterbatasan Sumber Daya 

Manusia (SDM) pada Fungsi Imigrasi. Hal tersebut terlihat dari adanya pegawai 

yang mengerjakan lebih dari satu bidang kerja dan jumlah pegawai pada konter 

pelayanan SPLP hanya 2 orang. Sedangkan pada saat program pemulangan WNI 

yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, pemohon SPLP selalu mencapai angka 

100 atau lebih dalam setiap harinya. Selain dari pada keterbatasan SDM, Sumber 

Daya lain seperti perlengkapan sarana dan prasarana serta alat penunjang 

pencetakan Dokumen Perjalanan yang selalu mengalami kerusakan sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam pencetakannya. Kemudian sarana dan prasarana 

diruang tunggu pelayanan yang tidak mampu menampung pemohon dengan 

jumlah 80 sehingga menyebabkan mereka menunggu diluar ruang tunggu 

pelayanan. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2 di bawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Gambar 1.1 

Para Pemohon SPLP di Ruang Tunggu Pelayanan 

Sumber : Penelitian, 2019 
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Berdasarkan dua fenomena permasalahan diatas, memperlihatkan kurang 

efektifnya pelaksanaan penanganan WNI yang tidak memiliki Dokumen 

Perjalanan di KJRI Johor Bahru. Menurut Steers dalam bukunya Efektivitas 

Organisasi (1997), menyebutkan bahwa untuk mengukur efektivitas kerja 

organisasi dapat dilihat dari kemampuan adaptasi, produktivitas, kepuasan kerja 

dan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

Pelaksanaan penanganan yang efektif oleh KJRI Johor Bahru, akan menunjukan 

terpenuhi atau tidaknya apa yang menjadi kebutuhan publik dalam hal ini WNI 

yang akan pulang ke tanah air namun tidak memiliki Dokumen Perjalanan. 

Maka berdasarkan fenomena permasalahan diatas, menjadi daya tarik 

peneliti untuk mengambil judul penelitian tentang “Efektivitas Kerja Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam menangani kasus Warga Negara 

Indonesia (WNI) tanpa Dokumen Perjalanan di Johor Bahru Malaysia.” 

Gambar 1.2 

Para Pemohon SPLP di Ruang Tunggu Pelayanan Bagian Luar 

Sumber : Penelitian, 2019 
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1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka fokus 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana efektivitas kerja 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam menangani kasus Warga 

Negara Indonesia (WNI) tanpa Dokumen Perjalanan di Johor Bahru Malaysia. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi 

pertanyaan pokok penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) 

dalam menangani kasus Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa Dokumen 

Perjalanan di Johor Bahru Malaysia ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam menangani kasus Warga 

Negara Indonesia (WNI) tanpa Dokumen Perjalanan di Johor Bahru 

Malaysia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 

1. Mengetahui efektivitas kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) 

dalam menangani kasus Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa Dokumen 

Perjalanan di Johor Bahru Malaysia. 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam menangani kasus Warga 

Negara Indonesia (WNI) tanpa Dokumen Perjalanan di Johor Bahru 

Malaysia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

dalam aspek teoritis maupun aspek praktis : 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Dalam aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

kajian dan sumbangan pemikiran yang dapat memberikan saran sebagai upaya 

pemecahan masalah penelitian yang terjadi dilapangan dan dapat menjadi 

alternatif referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji konsep 

efektivitas kerja dalam organisasi publik. 

1.4.2 Aspek Praktis 

Kegunaan dalam aspek praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan 

dapat memberikan informasi dan masukan yang posistif serta dapat dijadikan 

dasar dalam pengambilan kebijakan terutama dalam upaya meningkatkan 

efektivitas kerja bagi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam 

menangani kasus Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa Dokumen Perjalanan di 

Johor Bahru Malaysia. 


