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BAB III 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN 

KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI KANTOR 

IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 

 Kondisi geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo adalah dataran tinggi yang berada di kaki Gunung Sindoro 

dan Gunung Sumbing untuk yang berada di Kabupaten Wonosobo dan 

Temanggung, sementara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu 

berada di sebagian wilayah Kodya dan Kabupaten Magelang hanya 

sebagian kecil pantai yang berada di sisi selatan Kabupaten Purworejo 

yang berada di tepi Samudera Hindia.
51

 

 Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo bersamaan 

dengan 14 (empat belas) Kantor Imigrsi yang baru berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.05.-PR.07.04 tahum 2002 tanggal 25 September 

2002 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Bukit Tinggi, Jakarta 

Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, 

Pati, Madiun, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan 
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 http://wonosobo.imigrasi.go.id/sejarah-imigrasi-wonosobo/, Diakses tanggal 10 Mei 2019. 

http://wonosobo.imigrasi.go.id/sejarah-imigrasi-wonosobo/


lxxvi 
 

Gorontalo. Secara simbolis seluruh kanto imigrasi tersebut telah 

diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Bapak Prof. 

YUSRIL IHZA MAHENDRA dengan ditandantanganinya prasasri 

pada tanggal 30 Oktober 2002.
52

 

 Pelayanan perdana Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo pada 

tanggal 20 Mei 2003 mulai operasional secara penu8h baik dari segi 

fasilitatif maupun sebstantif yaitu ditandai dengan penerbitan Surat 

Pejalanan Republik Indonesia yang pertama kali kepada Bapak 

TRIMAWAN NUGROHADI selaku bupati Wonosobo saat itu. 

Selanjutnya Bapak Drs. MUHAMMAD IMAN SANTOSO S.H. M.A. 

Direktur Jenderal Imigrasi berkenaan meresmikan beroperasinya 

Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo pada tanggal 7 Januari 2004 di 

Wonosobo.
53

 

 Sejak beroperasinya Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo pada 

tanggal 20 Mei 2003 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 seluruh 

kegiatan perkantoran dilaksanakan di gedung kantor lama yan 

merupakan gedung pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo 

yang terletak di Jln. Raya Dieng No.132 Wonosobo. Selanjutnya, 

sejak tanggal 1 Oktober 2012 gedung Kantir Imigrasi Kelas II 

Wonosobo yang terletak di Jln. Banyumas Km.5,5 Selomerto 
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Wonosobo mulai dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.
54

 

 

2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo 

 

Gambar. 1 

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo 

Sumber: http://wonosobo.imigrasi.go.id/struktur-organisasi/ 

Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo Tahun 2017, Diakses 

terakhir tanggal 10 Mei 2019. 

 

 

                                                             
54 Ibid. 
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3. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo  

 Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo mempunyai wilayah kerja 

meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupeten Temanggung, Kabupetan 

Purworejo dan Kabupeten Magelang serta kota Magelang. Wilayah 

kerja tersebut meliputi 74 kecamatan dengan total jumlah penduduk 

sebanyak 4.181.232 jiwa yang komposisi penduduknya sebagi berikut: 

a. Kabupaten Wonosobo: 779.657 orang : 15 kecamatan 

b. Kabupaten Temanggung: 696.000 orang : 20 kecamatan 

c. Kabupaten Magelang: 1.144. 937 orang : 21 kecamatan 

d. Kota Madya MagelangL 126.033 orang : 2 kecamatan 

e. Kabupaten Purworejo: 776.452 orang : 16 kecamatan. 

 

4. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 

a. Visi 

Masyarakat mmeperoleh kepastian hukum 

b. Misi 

Melindungi Hak Asasi Manusia 

c. Janji Layanan 

1) Kepastian Persyaratan 

2) Kepastian Biaya 

3) Kepastian Waktu Penyelesaian. 
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5. Mobilitas Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II 

Non TPI Wonosobo 

  Keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi 

Kelas II Non TPI Wonosobo dapat dilihat dari masuk dan keluar, 

serta kegiatan orang asing saat berada di wilayah Indonesia. Selain 

itu, keberadaan orang asing tersebut dapat dilihat dari keterangan 

yang ada di Visa. Dilihat dari wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo meliputi wilayah-wilayah 

yang memiliki destinasi wisata yang banyak di cari baik oleh 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Destinasi 

wisata tersebut antara lain yaitu candi borobudur yang berada di 

Magelang, daratan tinggi Dieng, dan lain sebagainya. Dengan 

adanya keberadaan destinasi-destinasi tersebut, secara tidak langsung 

menarik wisatawan-wisatawan baik domestik maupun mancanegara 

untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang termasuk di wilayah 

kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo tersebut terutama 

bagi wisatawan mancanegara. Sehingga hal tersebut menimbulkan 

bertambah banyaknya keberadaan orang asing yang berada di 

wilayah Indonesia.  

  Masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia 

tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait lalu lintas 

atau masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia. Terkait 

hal tersebut, pemerintah yang berada di bidang Keimigrasian dalam 
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hal ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga 

memerlukan dilakukannya pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan 

terhadap orang asing di mulai sejak orang asing tersebut memasuki 

wilayah Indonesia dan setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Di 

dasarkan dari hasil pengawasan tersebut, barulah proses penindakan 

dapat dilakukan. Penindakan dilakukan apabila orang asing yang 

berada di bawah pengawasan tersebut melakukan tindakan yang di 

duga dapat membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.  

 

B. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi 

Kelas II Non TPI Wonosobo  

 Dalam mewujudkan prinsip selective policy dibutuhkannya adanya 

pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. 

Pengawasan terhadap orang asing ini dilakukan sejak adanya 

permohonan visa, masuk atau keluarnya orang asing tersebut dari 

wilayah Indonesia, serta pada saat pemberian izin tinggal. Sejalan 

dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, maka orang asing memiliki 

kewajiban untuk:
55

 

                                                             
55 Op. Cit, hlm 55. 
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a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas 

diri atau keluarganya, perubahan status sipil, dan 

kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya; 

b. memperlihatkan dokumen perjalanan tau dokumen keimigrasian 

yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan; 

c. mendaftarkan diri, jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan 

puluh) hari. 

Berdasarkan penjelasan yang penulis dapat dari narasumber dalam 

penelitian ini yaitu Bapak Verico Sandi, A.Md,lm, SH., M.Si selaku 

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 

(WASDAKIM), pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo meliputi 2 (dua) bentuk 

pengawasan yaitu: 

a. Pengawasan Administratif 

Dalam pengawasan administratif ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non 

TPI Wonosobo melakukan pengawasan terhadap orang asing 

berupa: 

1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi 

terkait dokumen yang wajib dimiliki oleh orang asing, lalu 

lintas orang asing saat masuk atau keluar wilayah Indonesia 

melalui Tempat Pemeriksaan Imigras (TPI) sebelum berada di 

wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo, izin orang asing dan status keimigrasian orang 
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asing yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II 

Non TPI Wonosobo maupun Menteian Hukum dan HAM; 

2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai 

penangkalan atau pencegahan yang berada di wilayah kerja 

atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo; 

3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing 

yang berada di wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi 

Kelas II Non TPI Wonosobo. 

Dalam melaksanakan pengawasan administrasi,  Kantor Imigrasi 

Kelas II Non TPI Wonosobo tidak hanya melibatkan seksi 

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), namun 

juga melibatkan seksi Informasi dan Sarana Komunikasi dalam hal 

pengolahan, penyajian data dan informasi terkait dokumen orang 

asing. 

 

b. Pengawasan Lapangan 

Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 

II Non TPI Wonosobo dengan dilaksanakannya pemantauan dan 

patroli ke tempat-tempat keberadaan orang asing seperti kantor 

perusahaan, hotel, pusat keramaian, tempat wisata dan tempat 

hiburan lainnya yang berada dalam wilayah kerja atau yurisdiksi 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.  
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 Menurut Undang-Undang Keimigrasian menetapkan bahwa yang 

berwenang untuk melakukan pengawasan orang asing adalah Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM).
56

 Dalam hal ini, 

Menteri Hukum dan HAM memerlukan adanya kegiatan terkoordinir 

dengan badan atau instansi pemerintah yang terkait dengan pengawasan 

orang asing. Badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Dinas 

Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Badan Injelejen 

Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.  

 Koordinasi pengawasan orang asing tersebut dibentuk di tingkat 

pusat, tingkat provinsi, dan tingkat daerah. Apabila dalam dilakukannya 

pengawasan ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian, maka hal 

tersebut diserahkan pada badan atau instansi pemerintah yang terkait, 

dalam hal ini yaitu kantor imigrasi setempat.  

Untuk mendukung atau sebagai dasar dalam melakukan 

pengawasan terhadap orang asing, maka dilakukanlah tindakan yang 

disebut Intelijen Keimigrasian. Intelijen Keimigrasian menurut Pasal 1 

angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan 

keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis 

guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau 

                                                             
56 Ibid, hlm 59. 
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yang akan dihadapi. Intelijen keimigrasian terhadap orang asing 

dilakukan dengan mengamati perlintasan dan keberadaan serta kegiatan 

orang asing yang berada di wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.   

Dalam melakukan pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan 

tehadap orang asing, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 

melakukan koordinasi  dengan instansi yang terkait, seperti Disnaker, 

pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat yang tergabung 

dalam wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo.  

Berdasarkan data statistik yang penulis dapatkan dari penelitian ini,  

terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh orang asing terkait 

pengawasan. Menurut narasumber penulis dalam penelitian ini yaitu 

Bapak Danis Paskah A.Md,lm, SH. selaku Kepaka Seksi Informasi dan 

Sarana Komunikasi menyatakan bahwa kendala dalam menjalankan 

pengawasan tersebut dikarenakan kurangnya jumlah pejabat imigrasi 

yang menjadi tim pengawas orang asing (TIMPORA) untuk wilayah 

yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang cukup 

luas mencakup beberapa kota disekitarnya, mengingat jarak antar kota 

tersebut yang dapat di katakan jauh dengan jumlah tim pengawas orang 

asing (TIMPORA) yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo untuk wilayah kerja atau yurisdikisinya hanya berjumlah 19 

pegawai. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 
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dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing tidak dapat 

berperan sendiri. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo selain 

melakukan koordinasi dengan Disnaker dan Pemerintah Daerah 

setempat, juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) 

serta Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang berada di wilayah kerja 

atau yurisdikisi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Selain 

itu, menurut penjelasan beliau, peranan masyarakat dalam pengawasan 

juga begitu penting dalam membantu kinerja tim pengawas orang asing 

(TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Masyarakat 

dalam hal ini diharuskan peka terhadap lingkungan sekitar. Apabila 

masyarakat menaruh kecurigaan terkait keberadaan orang asing di 

lingkungannya, diharapkan masyarakat tersebut segera melaporkannya 

ke kantor imigrasi setempat untuk dapat di tindak lebih lanjut.  

 

C.  Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian oleh 

Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo 

 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide yang menjadi kaidah-kaidah menjadi suatu kenyataan. Selain 

hukum (Undang-Undang), salah satu faktor yang mempengaruhi 

berjalannya penegakan hukum yang sesuai yaitu peran dari masyarakat 
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itu sendiri. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum 

positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. 
57

  

 Selain itu, terdapat upaya-upaya yang dapat di gunakan untuk 

dilakukannya penegakan hukum, yaitu: 

a. upaya preventif 

  Dalam upaya ini, hal yang dilakukan yaitu berupa 

pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing yang berada di 

wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kantor 

imigrasi, namun dilakukan juga oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (pusat). Terkait hal tersebut, ketentuan-ketentuan 

mengenai pengawasan orang asing akan dilakukan pula oleh kantor 

wilayah imigrasi dan kantor wilayah Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan 

pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 

dengan membentuk suatu tim pengawas orang asing. Tim 

pengawas orang asing tersebut yang melakukan pengawasan 

terhadap orang asing secara terkoordinasi disebut dengan 

Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA). SIPORA 

dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat daerah.  

b. upaya represif 

                                                             
57

 Sjachran Basah, Perlindungan Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, 

Alumni, Bandung, 1992, hlm 14.  
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  Menurut Soedarto, yang di maksud dengan tindakan 

represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak 

hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.
58

 Dalam 

kaitannya dengan penegakan hukum terhadap orang asing yang 

berada di wilayah kerja atau yurisdikisi Kantor Imigrasi Kelas II 

Non TPI Wonosobo sebagai tindak lanjut dari hukum positif 

dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran di bidang 

keimigrasian yang di lakukan oleh orang asing yang berdasarkan 

pemeriksaan dan pengawasan pejabat imigrasi di kantor imigrasi 

setempat maupun tim SIPORA.  

 

 Dengan adanya hukum yang berlaku, pasti terdapat pelanggaran-

pelanggaran terkait peraturan hukum tersebut. Dalam hal ini khususnya 

di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo terdapat 

beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing 

yang tidak menaati hukum yang telah berlaku. Pelanggraan-pelanggaran 

tersebut diantaranya yaitu: penyalahgunaan atau melakukan kegiatan 

yang tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak memiliki Dokumen 

Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, overstay, warga 

negara asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, pemberian 

surat atau data palsu, tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan 

                                                             
58 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1987, hlm 110.  
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Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal pada saat dilakukan 

pengawasan, dan tidak melaporkan perubahan alamat tinggal.  

 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

keimigrasian  menjadi sangat penting.
59

 Penegakan hukum bagi 

pelanggaran di bidang keimigrasian berupa tindakan keimigrasian yang 

terbagi menjadi dua: 

a. tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif 

Keputusan tindakan administratif keimigrasian merupakan 

kewenangan dari pejabat imigrasi yang diberikan kepada orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegaiatan 

yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan 

ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati 

peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan kegaiatan-kegaiatn yang berbahaya dan patut 

diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum tersebut, 

maka dilakukanlah tindakan administratif keimigrasian yang terdiri 

dari:
60

 

1) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; 

2) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal; 

                                                             
       

59
 Jazim Hamidi dan Charles Christian, HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING DI 

INDONESIA, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015, hlm 90.  

       
60

 Sihar Sihombing, HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM HUKUM INDONESIA, NUANSA 

AULIA, Bandung, 2013, hlm 65.  
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3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat terentu di 

wilayah Indonesia; 

4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di 

wilayah Indonesia; 

5) pengenaan biaya beban; dan/atau 

6) deportasi dari wilayah Indonesia. 

 

Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tersebut tidak 

berlaku bagi semua orang yang masuk dan berada di wilayah 

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengecualian 

berlakunya ketentuan tindakan administratif keimigrasian terhadap 

korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang tidak 

dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian tersebut.  

Berdasarkan ketentuan tindakan-tindakan administratif 

keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang 

melakukan kegaiatan-kegiatan yang berbahaya dan patut diduga 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum disebutkan adanya 

tindakan yang berupa pencegahan, penangkalan dan depotasi. 

Tindakan-tindakan administratif keimigrasian tersebut yang di 

terapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga 

negara asing yang telah melanggar peraturan tentang keimigrasian 

yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi pedoman 

atau dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam 

menindak suatu perkara keimigrasian. Hal tersebut telihat dalam 

daftar pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja atau yurisdiksi 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, selain tercantumnya 

nama warga negara asing yang melanggar beserta pelanggaran 

yang dilakukannya, juga tercantum tindakan apa yang dijatuhkan 

oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo kepada warga 

negara asing yang sebagai pelanggar tersebut.  

Dalam hal pencegahan dan penangkalan, pihak yang 

berwenang untuk melakukan pencegahan di bidang keimigrasian 

yaitu Menteri Hukum dan HAM. Mentei Hukum dan HAM dapat 

menolak permintaan atau pengajuan penangkalan apabila 

permintaan atau pengajuan penangkalan tesebut tidak memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan yang dimaksud dengan deportasi menurut Pasal 1 

angka 36 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah 

Indonesia. Sebelum orang asing dikenakan tindakan deportasi, 

orang asing tersebut dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. 

Dalam hal ini, yang di maksud dengan rumah detensi imigrasi 

adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian 
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sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang 

dikenai tindakan administratif keimigrasian. 

Dalam hal tindakan deportasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non 

TPI Wonosobo telah menjatuhkan tindakan administratif 

keimigrasian berupa deportasi terhadap sejumlah warga negara 

asing dengan beberapa pelanggaran yang mendasari dijatuhkannya 

tindakan deportasi tersebut. Penjatuhan tindakan tersebut dilakukan 

oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dengan berdasar 

pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  

b. tindakan keimigrasian dalam bentuk litigasi atau proses peradilan.  

Tindakan ini dapat juga disebut sebagai tindak pidana imigrasi. 

Dalam pelaksanaan tindakan ini, proses penyidikan tindak pidana 

keimigrasian tetap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. 

Maka dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan ini mangacu pada: 

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 

(3) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Dalam hal ini, yang berwenang untuk melakukan penyidikan di 

bidang keimigrasian yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Yang di maksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

adalah Pejabat Imigrasi yang di beri wewenang oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.  
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  Dalam proses penyidikan, PPNS Imigrasi melakukan 

koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri). Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian 

berupa:
61

 

(a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, 

(b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yag serupa 

dengan itu, 

(c) keterangan tertulis dan Pejabat Imigrasi yang berwenang. 

 

  Dalam proses penyidikan terhadap perkara di wilayah kerja 

atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, PPNS 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang berjumlah 7 

pegawai, selain melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri) juga melakukan koordinasi dengan 

Kepolisian Resor (Polres) maupun Kepolisian Resor Kota 

(Polresta) yang merupakan penegak hukum di daerah kabupaten 

atau kota yang menjadi wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo  dalam menyidik suatu 

perkara keimigrasian yang melibatkan warga negara asing.  

 

                                                             
61 Ibid, hlm 105. 
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 Terkait pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tersebut, 

berikut data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini di Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam rentang waktu dari tahun 

2015 sampai tahun 2018. 

 

 

No.  Nama Kebangsaan 

Dugaan 

Pelanggaran 

Keterangan 

 

 

1. 

 

DIEGO 

GIAMBENINI 

 

 

ITALIA 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 

 

 

2.  

 

IGNAZIO 

BENEDETTI 

 

 

ITALIA 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 

 

3. 

 

NOR AZIZAH 

BINTI ZAINI 

 

MALAYSIA 

Pasal 119 ayat 

1 tentang 

Ketentuan 

Pidana 

 

Deportasi 
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4 

 

 

KANG KOO 

WON  

 

 

KOREA 

SELATAN 

Pasal 78 ayat 1 

dan Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Tindakan 

Administratif 

Keimigrasian 

 

 

 

Deportasi 

 

 

5.  

 

 

LIN YU CHUN 

 

 

TAIWAN 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

 

 

Deportasi 

 

 

6.  

 

CHEN 

SHANHUA 

 

 

TIONGKOK  

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 

 

 

7. 

 

CHEN 

JIANPING 

 

 

TIONGKOK 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 
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8.  

 

AVDEBY 

SUTARMI 

 

 

SWEDIA 

Pasal 78 ayat 3 

tentang 

Tindakan 

Administratif 

Keimigrasian 

 

 

Deportasi 

 

 

9. 

 

CAO 

MINGJUN 

 

 

TIONGKOK 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 

 

10.  

 

YANG 

CONGAN 

 

TIONGKOK 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 

 

 

11. 

 

 

JAE CHUN HA 

 

KOREA 

SELATAN 

Pasal 122 

huruf (a) 

tentang 

Ketentuan 

Pidana 

Deportasi dan 

diusulkan dalam 

daftar tangkal 

selama 6 (enam) 

bulan 

 

 

 

JADAH BIN 

 

 

Pasal 113 Jo 

Pasal 119 

 

Dalam proses 
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12. SIGLA MALAYSIA tentang 

Ketentuan 

Pidana 

pemeriksaan 

Gambar. 2 

Daftar pelanggaran dan tindakan keimigrasian tehadap warga negara 

asing 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 

 

 Berdasarkan daftar pelanggaran yang di dapat penulis tersebut, 

terlihat terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dan tindakan 

keimigrasian yang telah dijatuhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non 

TPI Wonosobo kepada para warga negara asing yang melanggar 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang 

merupakan suatu ketentuan yang mengatur segala hal mengenai 

kemigrasian di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya 

peraturan tentang kemigrasian tersebut, maka warga negara asing yang 

berada di wilayah Indonesia harus melakukan atau menjalankan 

kewajibannya sebagai rasa hormat terhadap peraturan yang berlaku di 

wilayah Indonesia.  

 Dalam daftar pelanggaran tersebut dapat dilihat beberapa pasal 

yang menjadi dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo 

dalam menjatuhkan tindakan keimigrasian yang tepat bagi setiap 
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pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah warga negara asing tersebut. 

Pasal-pasal tersebut yaitu: 

a) Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing yang dengan 

sengaja melakukan penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang 

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal 

yang diberikan oleh pejabat imigrasi; 

b) Pasal 119 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian yang mengatur mengenai ketentuan orang asing yang 

tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih 

berlaku; 

c) Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Kemigrasian yang mengatur mengenai ketentuan orang asing 

pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan 

masih beraa di wilayah Indonesia kurang dari 60 ( enam puluh) hari 

dari batas waktu Izin Tinggal atau yang disebut dengan overstay; 

d) Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian yang mengatur mengenai ketentuan orang asing 

pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan 

masih beraa di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari 

atau yang disebut dengan overstay; 

e) Pasal 113 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

yang mengatur mengenai ketentuan bagi setiap orang yang dengan 
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sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui 

pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaa 

Imigrasi (TPI).  

 

 Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil penelitian ini 

di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo terkait beberapa kasus 

pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh orang asing yang berada 

di wilayah Indonesia tersebut, yang berperan dalam penegakan hukum 

keimigrasian adalah pejabat imigrasi dan Menteri Hukum dan HAM.  

Menurut penuturan Bapak Verico Sandi A.Md,lm, SH., M.Si, 

selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 

(WASDAKIM), terkait dengan tindakan keimigrasian yang dikenakan 

terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang 

keimigrasian, putusan mengenai  dijatuhkannya tindakan keimigrasian 

tersebut terhadap orang asing berada di tangan atau merupakan 

wewenang dari Kantor Imigrasi setempat yang berwenang bukanlah 

Pengadilan Negeri.  

Jalannya penegakan hukum keimigrasian ini merupakan salah satu 

perwujudan dari trifungsi imigrasi yaitu fungsi penegakan hukum. 

Pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh instansi imigrasi yang dapat 

mencakup tindakan penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin 

keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Hal tersebut merupakan 

bentuk penegakan hukum yang bersifat keimigrasian. Sementara dalam 
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hal penegakan hukum yang bersifat projustia, yatu kewenangan 

penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, 

penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan 

perkara, serta pengajuan berkas perkara di penuntut umum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


