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Dalam upaya mendorong pertumbuhan keparlwlsataan dalam rangka
pembangunan ekoll\omi, perlu menetopkan kebijaksanaan guna mem
lPerlanoar dan meningkatkan arus wisata. Keputuaan Presiden 
Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembengan Kepa
riwisetaen menyebutkan behwe kebljaksanaen itu berupa kebe
basan begi wisatan asing untuk memiliki vise bila berkunjung
ke Indonesla. 

Dengan adanya kebijaksanaan tersebut jumlah .wlsatan asing yang 
datang ke Indonesia meningkat. namun kebijaksanaan itu juga
menimbulkan peluang pelanggaran yaitu penyalahgunaan visa. 

Pelanggaran ini dibuktikan dengan diadakan operasl waspada
pada akhlr Desember 1993 yang telah dapat menjaring 16 kasus 
penyalahgunasn visa. 

Dari uraisn diatas, meke depot dltemukan beberepa permesslahan 
yang berkaitan dengan masaleh penyelahgunsan vlsa, antere lain: 
- faktor-taktor epa yeng dapat menyebabkan terjedinye penyelah

gunaan visa. 
- penyelahguneen vise epa sajekah yeng sering terjedi di Jawa 

Timur 
- upeya-upaya ape sajakah yeng depat dl1akuken untuk menyele

saiken kasus penyelehgunean visa. 

1 


ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LP BEBERAPA MASALAH PENYALAHGUNAAN VISA 
OLEH ORANG ASING DIINDONESIA 
( Tinjauan Kasus di Jawa Timur ) 

LILIK PUDJIASTUTI



- penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan menge
nai upnya-upayo sajakah yang rlopHt rligunaknn untuk menyele
/tU lklln IJItJtJlIluh pony tlltlhgUllflflU V IUD 

Penelitisn in1 bersifat doktrinal analisa kualitatif dengan
menggunakan metode deduksi. Data yang dipergunakan sebagai 
acuan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dida
pat dari informasi yang berkaitan dengan dikeluarkannya ber
macam-macam visa dalam praktek keimigrasian. Data tersebut 
diperoleh dengan melalui wawancara secara bebas dengan Kepala
seksi lalu lintas dan status keimigrasian Kantor Wilayah Ke
hakiman Jawa Timur. 

Sodnngkfln dntn 90kundor dlpuroloh dari lwhan kHpuAtnk HlU ter
utorno ynng hnrklll tan demgan obyuk porrnoBalaht"ln. ~elonjutnyo 
dutu yonf, tnluh borhnllil dlkulllpulknn oknn dinnflliBn lIoonro ku
alitatif, yaitu data yang terkumpul dianaliea dengan mengguna
kan studi interpretasi menurut peraturan yang ada serta berka
itan dengan masslah penyalshgunaan viaa, sehingga dapl1t diam
bil kesimpulan mengenai upaya hukum yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah penyalahgunaan visa. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya di Jawa Timur karena banyak 
kasus yang terjadi di Jawa Timur,sehingga penelitien ini hanya 
cUkup dilakukan di Surabaya karena disini terletak Kanwil Di
rektorat Jender~l Imigrasi yang salah satu tugaanya adalah me
lakukan pengawasan lalu lintas dan keberadaan orang aaing dl 
Jawa Timur. 

Kesimpulan dan saran : 

Penyslahgunaan visa merupakan salah satu pelanggaran yang di
lakukan oleh orang asing di Indonesia. Pelanggaran ini biasanya
dilakukan oleh orang asing yang datan ke Indonesia dengan me 
megang visa kunjungan dan'bebas visa kunjungan untuk wlsatawan. 

Faktor yang monyebabkan terjadinya penyalahgunaan viae adalah 
aulitnya prosedur pongajuan izin tinggal yang digunakan untuk 
bekerja dl Indonesia, hal ini disebabkan karena adanya pemba
tasan jumlah tenaga kerja aaing di Indonesia. 

Oleh karena itu untuk mencegeh terjadinya penyaIahgunaan viaa 
perlu dladakan pengawasan terhadap orang aaing mulai pengajuan
permohonan visa sampai keberangkatan mereka untuk meninggalkan
Indonesia. SeIsin itu perlu adanya tindakan yang tegas bagi pe
langgar, yaitu tindakan keimigrasian dan tindakan hukum yang
berupa pengajuan ke pengadilan. 
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