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l.ll;l RINGKASAN 

1; M'asalah Penelitisn 
Pad. daaarnya pendudk suatu Begara terdiri dari warga 

negara dan oraft! asi~g. Keber.daan orang asing di dalaa wila
yah suatu negara, tidaklah dapat dilepaakan dari altiba.t ada
nya hubu.gan antar nagara yang semakin menggelobal dewasa 
Lm., Tujuan orang aaing lIellasuki wilayah suatu negara bera
neka ragam antara lain kunjungo wisata, bisnis, kunjungan
keluarga dan sebagainya. Dellik1aJl pula halnya tUjuan orang 
aaing dataJlg ke Negara Republik Indonesia sabagian beaar un
tuk kunjungan lVisata mengingat obyek wiaata yang tarsajitdi Wilayah Niegara Inl10nesie lIIaaih 8sri dan penduduknya yang 
t.rkenal ramah. Keuntungan ekonomiyang dapat dinikmati oleh 
pAmerintah melalui sektor pariwisat a adalak sangat aengg9l1bi
raltan, dengan demikian ketergantungan pada sumber daya alam 
sebagai penghaail deviSe negara dapat disubstitusikan pada 
sektor pariwisata. Dangan demikian eksploraai, eksploitasi 
yang melebihi bataa kemampuam dan pada akhirnya altan sangat
aerugikan dapat dicegah.

Maauknya orang aaing ke dalam wilayah Nagara Republik
Indonesia dengan tUjuan kunjungan wisata, di samping me~bawa 
dampak positiv terhadap peningkatan devisa negara juga akan 
membawa dapak negativ terhadap stabilitas nasion;!. Hal in! 
terjadi apa bila orang aaing itu menyalah gunaltan surat iun 
masuk (Visa) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Diplo
matik Indonesia di negara asalnya. Di dalam praktek penyalah 
gunaan visa sering terjadi. Akibatnya sangat merugikan Peme
rintah Indonesia. Di dalam lIelakukan tindaltan hukum bagi wi-' 
satawan asing yang terbukti see4U'a sah, pemerintah sangat
berhati-hati. Sebab di dalam hukum internasional terdapat sa
tu asas hukum bahwa negara berkewajiban untuk melindungi
kepentingan warga negaranya di luar negeri dari tindakan' atau 
perbuatan melawan huku•• Untuk itu seuara garis be6ar lIasa.l8h 
yang dapat dirumuskan: parta.a sebarapa banyakkah pelanggaran
peruntukan visa turis y~g terjadi di Daerah Kantor Wila,yah
lmigrasi Surabaya. Kedua bagaiJlanaltah bentuk:hndakan hukua 
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,Anl d1k.nakan kapaaa para palanggar. 

2. ~ujuan Pene1itian ,
Pene1itian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

diskriptif tentang penarapan blikum nasional yaitu Undang
Un.ang Nomor 9 tahun 1992 tentang lmigrasi da1am kai tannya 
deng8Jl kedaulatan negara. I,ebih dari i tu akan diketahui pu
la kendala-kendala di da1am penegakkan peraturan perundang
undangan tersebut. 
3. Metoda Pene1itian 

Pene1itian ini dilakukan dengan mempergunakan metode 
diskriptif analiais, maksudnya berpijak pada teori-teori bukum, 
aSaS-aAas hukum dan peraturan-peraturan hukum yang dikaitkan 
dengan fakta-fakta di lapangan. Selanjutnya data yang diper
oleh akan dianalisa dan pada akhirnya akan mempero1eh satu ke
simpulan. 
4. Kesimpulan dan Saran 

Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang 
lmigras1 be1um dapat dilaksanakan sebagaimana lIlaksud dan tuju
an yang teekandung dalam undang-undang tersebut. Sebab para
pelaksana dan penegak aukum dalam hal ini jumlahnya sangat 
terbatas di samping itu cakupan wilayah kerja sangat luas 
yaitu meliputi 18 Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi 
Daerah 'I'ingkat I. :Jawa Timur. 01eh karena itu peranan masyara
kat untuk ikut membantu pemerintah aangat; besar sekali, dalam 
wujud pemberian laporan tentang keberadaan orang asing yang 
diketahui telah menyalah gunaan peruntukan vi~a. 
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