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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang efekti
vitas berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang 
keimigrasian di kalangan orang-orang Cina, khususnya orang
orang Cina eks PP Nomer 10 tahun 1959. 

Beberaps 
berikut: (1) 

temuan pokok 
Orang-orang 

penelitian 
asing Cina 

lni 
yang 

adalah 
sudah 

sebagai 
berusia 

lanjut enggan mendaftarkan diri, selain karena tid~k mau 
I 	repot dengan urusan birokratis yang dini lainya marepotkan 

dan mahal, juga kar,ena mereka merasa sudah terlalu tua untuk 
masuk sabagai WNI I (2) Bagi orang-orang Cine --terutama 
yang berusia muda dan lahir di iNndonesia-- adat-istiadat 
dan nilai-nilai budaya nenek moyang mereka bukan menjadi 
penghalClng mereka tetap memilih tinggal di Indonesia. oi 
mata mereka yang lebih menjadi bahan pertimbangan memiliki 
status kewarganegaraan tampaknya lebih banyak pertimbangan 
praktis-ekonomik daripada pertimbangan kesamaan nilai-nilai 
budaya I dan (3.) Banyak orang-orang asing Cina yarig diwawan
carai sebenarnya bukan sengaja ingin mempertahankan status 
asingnya itu. Namun, karena kondis! lapangan dan perlakuan 
birokrasi yang dinilainya menyulitkan kerapkali itu membuat 
mereka mundur dengan teratur. 

Sementara i tu, beberapa saran yang dapat dikemukakan 
adalah: (1) perlunya meningkatkan intansitas pemantauan 
keberadaan orang-orang asing --khususnya Cina-- yang status
nya ilegal dengan cara bekerjasama dengan aparat kelurahaan 
dan organisasi di tingkat RT atau RW, ( 2) Mempermudahan 
pelayanan birokrasi dan sekaligus memperbaiki citra mereka 
dengan cara bertindak tegas terhadap oknum-oknum aparat yang 
tidak jujur dan mempersulit prosedur penqurusan menjadi WHI, 
dan (3) Bertindak tegas kepada orang-orang asing yang sta
tusnya i1egal, yang telah diberi kesempatan masuk menjadi 
WNI tetapi tidak m~manfaatkannya karena alasan-alasan yang 
sifatnya pribadi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LP PERANAN HUKUM DALAM MENDETEKSI ORANG-ORANG ASING CINA YANG BERDOMISILI DI 
DAERAH TINGKAT  KOTAMADYA SURABAYA 

M. Kobiran




