
RINGv.AlAN PENELITIAN 

Judul Peneliti.n : Pencegehan Den Penengkalen Terhadap 

Warga ~egara Indonesia. 

I<etua Penel it i ) t'.\f..;JUS Sekar'madj i 

An9gota Peneliti : Marjono 

Abd. Sht:unad 

Di di I: Endro r/urwol.l(50nO 

Lilik Pudjiastuti 

Fakultas/Pusiit ,Fakultas Hukum. Unair 

Sumber tH £!I'/a , DIP. OPF Tahun Anggaran 1995/1996 

6907/PT 03.H/N/1995 
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Permasalahan dalam penelitian in1 adalah apakah 

peneegahan· dan penangkalan tidak bertentang~n dengan h.k 
asasi manusi a';> Apal:ah seorang II'Jarga Indonesi a yang 
bere.tatl\!!f!. lI!.ebMQMi s.ahllilJ dal i\ln e.LUi'ltu perle"rl\ tertentl.l e.udl\h 
dapat dikenakan pencegahan? Serta ada~ah alasan-ala.an 
yuridis yang dapat dijadihan desar bagi pejabat yang 
tr<erwenang mengadal~an peneegahan f \..Intul: memberi i ji n kel L,ar 
neger"' terhade\p s.eoranl,;l warga negara Indonesi a yang 
ter-l:ena pencegahan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuh mengetahui 
tentang bagaimana jawaban-jawaban dari permasalahan 
tersebu't di atas. s:;.etelah disldi."l:am penelit!an. Oleh lH\r'ena 
itu .dengan penelitian ini kami mengharapki\n mendapatkan 
kejelasantentang pemeeahan permasalahan tersebut. 

Metode y~ng digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebi'lgai ber'iltut: Penelitian ini merupaltan penelitian hllhulfj 
normatif Pende~~atan masalah dalam penelitian 1ni adali'lh 
pendekatan monodisipliner artinya pemeeaMan ma6alah 
berdasarkan kajian'huhum saja. Sumber dati'l meliputi data 
primer dan data seJeundel.... Delta primer didapat dari 
in'formas.i '/i:'!Ing ber~:ai tan dengan mas.l ah peneegaMan do.''!n 
penclflgki'll an di 'H:mto,'" Imi gr"cH:.i SL\rabaya. Sedang~:an di:\ta 
sekunder diperoleh dari bahan kepustak'an yang berkaitan 
dengan obyek permasalahan. Pengumpulan data primer kami 
1 al:ukan dengan cara Wi:\II'H,mCara I angslIng dan atall memberi ~{an 
pertanyaan J(epada pejo:.1tn'1t. Imi\~r··asi di Surabaya yang 
berki'litan dengan peneegahan dan penangka~i'ln. Sedi'lngkan 
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pengumpul an dcd.:a sekunder di 1 a~a.I~:an dengan cara membC'lci:I 
beber~pa . paraturan perundangan dengan harapan dapet 
dijadiki:ln landasan teoritis dalam memecahkan permae-alehan. 
Di samping i tl.l juq ..~ dentF:\n Inemba-c:a buia.1 tul i e.an para ahl i 
'lang barkaitan dengan pene-lilian ini. Data p'rimerdan dala 
se~(\_,"der t.er~.('....b\..\t Bel anjutnya di anal i e.:!. s s.f1!'c.al~~ 
kualitatif. Dari analis.a ini diambil ~:esimpulC'ln sec an,,! 

Kesi~pulanyang dapat ditarik adalah bahwa pencagahan 
diM-, penang~:al an pade hald ~{a·tnya merupal:an upaya pembatasan 
terhadap hi."'I~: as:..asi mam..lsi C{., ~: arena bertentangan dengan 
prinsip-prinsip umum yang ber-lalu secara inter'nasional 
yaitu setiap orang ber-hah malakuhan perjalanan heluar 
maupun masuh ke wilayah suatu negara. Namun demihian 
dengan pert~ mbangi:m demi '{ape-nti ngan ~:eamanan neger a dan 
masyara~:iid:. Indonesi a· begi ·t.LI jugC'l dal am rangh",' meng",yomi 
hak asa~i manueia, agar lebih menjamin adanya perlindungan 
dan kepastian hukum maka masalahpencegahan dan 
penangkalan barus tetap ditegakkan • 

. Undang-undan~ No.9 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah 
No. 30 Tahun 1994 tidak menyebutkan secara tegas apakah 
sese-orang yang berstatus sebagai saksi dapat dikenak.n 
penc:egahan .. Hi:'mya saja ..~pabi I a SeI!:'H~OY'ang ter!!i!.ebut didu'CLu"Ig 
f.;)l eh adanYil bu~('ti -b\.l~(t:i pennl..ll eam yang CI..\hup btlilh",.", orarHJ 
tersebut menunjukkan .eeara nyata sikap atau tindakan yang 
akan mengganggu atC'lLI inengancam keLltuhan negara "~ee:aluan 
Republ 1 I: Indc:.nes:.;i i.:-\, mal:a oY'ang ter5l.ebut dapat di '<enal(an 
pencBgahan. Apabila saksi tersebut tidak didukung Dleh 
adanya bl.lkti permulaan yang cukup maha searang saksi 
"t.er!'!!.ll::'b\"lt tidil~t dapat di~:erHi,kan pencegahan. 
Kepl.ltusan pencegahan tidak mengurangi kemungkinan bagi 
peJabat yang berwenang untuk memberikan ijin kepada orang 
Y.:"lng di heJ',ahan pencegahiln mel ala.dH~n per jal anan ':el uay' 
wi 1 ayah negari!:\ Hepubl i I: Inclonesi a ~(arena ti\l asen ......al asan 
heamanan., ibBdBh haji, atau I.Intuk kepentingan nasionill. 
Saran 'lang kami berikan di 51ni adalah perlu edanya 
penJelasBn tentang pengertien mengganggu atau mengancam 
~:e\..\tuhan negar ..'!., ~:arena masih ser:!.ng timbul salah 
penafsi ran antar"a rnengganggu . a·t/:liLI mengil'lncam ~(eutLlhan 
negara dengl!ln perbedaan pendapat antar pemerintah dengan 
ol~ang yang ai(an di henal((''In J)encegilh.;m .. 
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