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BAB II 

KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA 

 

2. 1. Pengertian Penduduk 

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk 

(ingezetenen). Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang 

yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.10 Mereka secara sosiologis 

lazim dinamakan rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang 

dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu 

wilayah tertentu.11 Salah satu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat 

walaupun mempunyai wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat.12

Orang-orang yang berada dalam wilayah negara itu benar-benar tunduk dan 

menjunjung tinggi Undang-undang Dasar, orang-orang tersebut yang dinamakan 

rakyat dari negara itu. Sedangkan orang-orang lainnya yang bertempat tinggal di 

wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tidak tunduk terhadap Undang-undang 

Dasarnya adalah bukan rakyat melainkan orang asing yang ada di negara itu.

 

13

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945,penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia.Pengertian tentang penduduk juga 

 

                                                        
10 Samidjo, Ilmu Negara, Bandung, Armico, h.35 

11 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 
Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, h.347 

 
12 R.G. Kartasapoetra,  Sistematika Hukum Tatanegara, Rineka Cipta, h.211 
13 Ibid. 
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diatur dalam Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Adminduk). 

Kata kunci bagi mereka yang berstatus sebagai penduduk adalah bertempat 

tinggal di Indonesia meskipun dia bukan warga negara Indonesia. 

Soepomo menjelaskan pengertian penduduk sebagai orang yang dengan sah 

bertempat tinggal tetap dalam suatu negara.14

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan 

ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka 

mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap 

negara.

 Sah artinya tidak bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal 

tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk, dalam suatu wilayah 

negara ada orang lain yang bukan penduduk (niet-ingezetenen), misalnya seorang 

wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara. 

2. 2. Warga Negara dan Orang Asing 

2. 2. 1. Warga negara 

15

Mereka yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

negara.

 

16

                                                        
14 Soepomo dalam Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, h.49 

 15 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 160 

16 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ps. 26 ayat (1) 

Warga negara itu merupakan orang-orang Indonesia asli beserta 

keturunannnya yang secara yuridis tunduk terhadap hukum dan pemerintahan 
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Indonesia setelah Indonesia merdeka. Sedangkan bangsa lain maupun eks-WNI 

yang ingin tunduk juga terhadap hukum dan pemerintahan Indonesia maka harus 

mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. 

Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik 
terhadap negaranya. Hak-hak warga negara tersebut wajib diakui 
(recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi 
(protected) dan difasilitasi (fasilitated), serta dipenuhi (fulfilled) oleh 
negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-
kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga 
wajib diakui (recognized), dihormati dan ditaati atau ditunaikan 
(complied) oleh setiap negara.17

Paham klasik menyatakan bahwa hak yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) 

UUD 1945 merupakan hak yang disebut dengan politiekstaatkundige rechten atau 

 Misalnya setiap warga negara berhak 
atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam 
politik, tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak. 

Apabila memperhatikan Undang-undang Dasar 1945, maka akan ditemukan 

pasal yang mengatur perlindungan terhadap warga negara dan perlindungan 

terhadap penduduk. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 

27 ayat (3), 30 ayat (1), dan 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatur 

tentang perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan tersebut meliputi hak 

warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak warga negara atas pekerjaan 

yang layak, hak warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, hak 

warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, dan hak 

warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal-pasal inilah yang akhirnya 

melindungi kepentingan warga negara yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh 

negara, bahkan oleh orang asing. 

                                                        
17 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu HTN Jilid II, Konpres, Jakarta, 2006, h.132 
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hak-hak politis di bidang ketatanegaraan. Bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh 

warga negara sehingga tidak dimiliki oleh orang asing.18

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu 

negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang 

 

Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak akan pernah terputus 

dengan negara. Walaupun warga negara tersebut telah berdomisili diluar negeri, 

selama dia tidak melepaskan status kewarganegaraannya. Sebaliknya, orang asing 

hanya mempunyai hubungan dengan negara tempat dia tinggal selama dia 

bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Negara juga mempunyai kewajiban 

melindungi kepentingan orang asing selama menjadi penduduk. 

2. 2. 2. Orang asing 

Globalisasi membuat negara meningkatkan kerjasama antar negara termasuk 

di dalamnya kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Banyak orang asing 

dengan mudah masuk ke Indonesia untuk bekerja, penelitian, wisata maupun 

kuliah. Keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan yang bukan 

berhubungan dengan pemalsuan secara ilegal saja,tetapi juga berhubungan dengan 

tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan, 

kesusilaan atau kesejahteraan umum. Oleh karena itu, orang asing yang berada di 

Indonesia harus menaati dan menghargai peraturan-peraturan yang diadakan 

untuk mereka. 

                                                        
   18 Abubakar Busroh dan Abu Busroh, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1985, h.185 
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bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari 

negara tersebut.19

Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu 

dilindungi sekedarnya. Perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan ini ada 2 

macam:

 

Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (yang selanjutnya 

disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai 

orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara 

asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin 

tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. 

20

                                                        
19 Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., h.348 

20 Hartono Hadisoeprapto, Ibid, h.48 

 

(1) secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu 
berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi 
suatu hak minimum itu harus dijamin; dan 
(2) secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan 
sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya tersebut, 
misalnya kewajiban militer. 

Ada persamaan perlakuan ketika orang asing tersebut berstatus menjadi 

penduduk Indonesia. Namun, dari sekian banyak perlakuan tersebut banyak yang 

berbeda. Terutama hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam UUD 

1945 dijelaskan bahwa ada hak-hak khusus yang diperoleh oleh warga negara 

yang itu tidak diperoleh oleh orang asing seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, 

hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan 

pada sub bab sebelumnya. 
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Atas dasar penghormatan kemanusiaan, selain memberikan perlindungan 

terhadap warga negara yang merupakan unsur utama dalam menjalankan roda 

pemerintahan, maka pemerintah jugamemberikan perlindungan terhadap orang 

asing yang merupakan penduduk di Indonesia. Namun, perlindungan tersebut 

tidak berarti dapat mengurangi perolehan hak oleh warga negara. perlindungan 

orang asing sebagai penduduk Indonesia ini dilakukan secara umum, tidak 

membedakan kebangsaan orang asing tersebut. Perlindungan tersebut meliputi 

kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan, kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

serta bagi yang fakir dan miskin mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. 

Warga negara dan orang asing sangat berbeda dalam hubungannya dengan 

negara yang didiaminya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak 

terputus oleh tanah airnya, dengan konstitusi negaranya, walaupun yang 

bersangkutan tidak berada dalam lingkup negaranya. Misalnya wanita Indonesia 

yang kawin dengan orang Amerika, kemudian wanita itu tinggal bersama 

suaminya di Amerika. Wanita ini tetap mempunyai hubungan dengan negaranya 

selama tidak memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Sedangkan orang 

asing, hubungannya dengan negara tempat dia tinggal hanya selama yang 

bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Dari batasan-

batasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian warga negara mencakup 

sebagian kecil dari penduduk, sedangkan pengertian penduduk dapat mencakup 

yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun orang asing yang 

kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. 
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2. 3. Kedudukan Hukum bagi Orang Asing 

2. 3. 1. Hak dan kewajiban orang asing 

Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, 

atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana.Di 

bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik 

dalam negeri negara yang didiaminya. Oleh karena itu, orang asing tidak memiliki 

hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di 

Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Orang asing 

tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun 

perwakilan rakyat. 

Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha 
di Indonesia harus memiliki ijin kerja dan ijin usaha yang sah dari 
menteri tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1957 
tentang penempatan tenaga kerja asing. Hal ini berkaitan dengan 
kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing 
membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah 
kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan 
usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan propinsi.21

Di bidang agraria, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas 
tanah di Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai pajak khusus, yaitu 
pajak bangsa asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada 
azasnya orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu 
manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mempunyai hak 
untuk mencari nafkah di Indonesia, di samping itu setiap warga negara 
asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan 
yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya. Oleh karena itu wajar 
apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu 
keuangan negara melalui pajak bangsa asing.

 

22

                                                        
21 Herlin Wijayati, Op. Cit., h.149 
22 Ibid., h 150 
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Orang asingyang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak 

lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing 

tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur 

kependudukan. Sebaliknya,apabila orang asing tersebut  berada di Indonesia lebih 

dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk 

sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di 

Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di luar negeri 

tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan Indonesia. 

Penanggung atau pembayar pajak adalah kepala keluarga atau orang yang 
dianggap demikian oleh Undang-undang. Pajak bangsa asing dikenakan 
setiap kali untuk masa tiga tahun berdasarkan keadaan awal pada masa 
itu. Masa pajak berawal pada saat orang asing itu23

1) dilahirkan di Indonesia 
 : 

2) bertempat tinggal di Indonesia 
3) pada saat seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal 

di Indonesia memperoleh kewarganegaraan asing 

Di bidang pendidikan, kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga 

korp diplomatik dan kosuler, tidak diperkenankan adanya sekolah asing. Anak-

anak warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia dianjurkan menjadi 

murid sekolah nasional di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sekolah asing 

ini diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui 

ijin dan pengawasan pemerintah sesuai dengan jumlah penduduk warga negara 

asing, di kota-kota atau daerah tertentu dapat didirikan organisasi asing lokal jika 

dianggap perlu. Organisasi asing ini mempunyai ruang gerak yang terbatas pada 

                                                        
23 Ibid. 
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bidang kesehatan, keagamaan, kematian, olah raga dan rekreasi. Pengawasan ini 

selanjutnya akan dibahas di sub sub bab tersendiri. 

2. 3. 2. Keluar dan masuknya orang asing 

Penting untuk memahami pengaruh gejala perkembangan dunia, yaitu 

globalisasi dan liberalisasiyang mulai menandai tiap-tiap hubungan antar negara. 

Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, 

modal, teknologi dan informasi, bahkan perpindahan penduduk menunjukkan 

peningkatan yang berangsur dari waktu ke waktu baik. 

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, 
barang, dan jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan 
memacu pertumbuhan ekonomi serta proses moderenisasi masyarakat. 
Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan 
penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi 
yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan 
meningkatkan penerimaan devisa. Begitu pula dengan peningkatan arus 
orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar wilayah, untuk 
keperluan bekerja akan menghasilkan dana berupa remittance.24

Penerapan politik hukum keimigrasian Indonesia memiliki landasan 
operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi 
masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. 

 

Pengaruh globalisasi tersebut dapat pula memberikan dampak negatif 

kepada pola kehidupan serta tatanan sosial budaya nasional yang dapat 

berpengaruh kepada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara 

luas. Keimigrasian Republik Indonesia harus mempunyai peranan yang besar 

dalam mobilitas manusia. Peranan besar tersebut untuk meminimalisikan dampak 

negatif akibat mobilitas manusia yang disebabkan oleh warga negara maupun 

orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. 

                                                        
24 M Iman Santoso, Perpsektif Imigrasi dalam Pembangunan ekonomi dan ketahanan 

nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 2 
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Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, 
ditetapkan bahwa hanya orang asing, yang :  
a. memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara 

Republik Indonesia ; 
b. tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta 
c. tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik 

Indonesia 
yang dapat diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, 
serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya 
di Indonesia. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam 
tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan 
keluar masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian 
izin tinggal  serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di 
wilayah Indonesia.25

                                                        
25 Ibid, h. 4 

 Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian 
bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang 
masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang 
digariskan oleh suatu negara. 

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap 

orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen 

perjalanan yang sah dan masih berlaku. Pengertian tentangdokumen perjalanan 

dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Keimigrasian. Dokumen 

perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari 

suatu negara, Perserikatan Bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya 

untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 

Setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia wajib melalui 

pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. Tempat pemeriksaan dilakukan di pelabuhan 

laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat-tempat lainnya yang ditetapkan 

oleh menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia 

seperti di perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. 
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Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka 

dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan passport yang berarti ijin 

melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini memuat identitas pemegang, 

serta negara yang mengeluarkan. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkan 

wajib melindungi dimanapun pemegang paspor itu berada. Paspor ini merupakan 

bentuk dari dokumen perjalanan yang dimaksudkan dalam Undang-undang 

keimigrasian.26

Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat 

tanda masuk dan memenuhi persyaratan. Tanda masuk ini diberikan apabila orang 

 

Pemerintah memberikan fasilitas dokumen perjalanan berupa surat 

perjalanan laksana paspor untuk orang asing. Surat perjalanan laksana paspor ini 

dikeluarkan pemerintah apabila orang asing tersebut tidak mempunyai dokumen 

perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Surat perjalanan laksana paspor diberikan apabila orang asing tersebut meminta 

keluar wilayah Indonesia dan tidak ada pencegahan dari pemerintah, dikenai 

deportasi, dan repatriasi. 

Orang asing yang masuk wilayah suatu negara membutuhkan visa 

(visum=laporan atau keterangan telah diperiksa). Visa tersebut dibubuhi stempel 

sah dari pejabat yang berwenang pada negara tersebut. Penggunaan visa bertujuan 

untuk menyeleksi orang asing yang masuk wilayah suatu negara. Hal ini 

menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat 

negara tujuan untuk memasuki negara tersebut. 

                                                        
26 Herlin Wijayati, Op. Cit., h. 130 
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asing tersebut memiliki visa dan dokumen perjalanan kemudian visa akan ditandai 

oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi. Oleh karena itu, orang 

asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Visa merupakan 

keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di perwakilan 

Indonesia diluar negeri (kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal 

Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia) atau tempat lainnya yang 

ditetapkan pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang 

asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin 

tinggal. 

Berdasarkan Undang-undang Keimigrasian, visa terdiri atas 4 jenis, yaitu: 

1. Visa diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang paspor 

diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna 

melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik 

2. Visa dinas, diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas 

dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah 

Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak 

bersifat diplomatik dari pemerintah asing tersebut atau organisasi 

Internasional 

3. Visa kunjungan, diberikan kepada orang asing yang akan 

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka 

kunjungan tugas pemerintahan,pendidikan, sosial budaya, 

pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk 

melanjutkan perjalanan ke negara lain 
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4. Visa tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing : 

a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, 

investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang 

kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan 

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat 

tinggal dalam jangka waktu yang terbatas 

b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat 

apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan 

Indonesia, laut teritorial, landas kontinen, dan/ atau zona 

ekonomi eklusif Indonesia 

Pada dasarnya setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib 

memiliki visa. Berdasarkan visa tersebut, orang asing diberikan izin tinggal di 

wilayah Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap orang asing yang berada 

di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. 

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat 

tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.Visa tinggal terbatas dapat juga diberikan 

kepada orang asing eks warga negara Indonesia yang telah kehilangan 

kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia. Orang asing eks 

warga negara Indonesia diberikan visa tinggal terbatas dalam rangka memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Orang asing yang diakui sebagai penduduk Indonesia mempunyai izin 

tinggal seperti diatur pada pasal 48 Undang-undang Keimigrasian. Izin tinggal 

tersebut ada bermacam-macam, antara lain : 

1) izin tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk 

wilayah Indonesia dengan visa diplomatik 

2) izin tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah 

Indonesia dengan visa dinas 

3) izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk 

wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atauanak yang baru lahir 

di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya 

pemegang izin tinggal kunjungan 

4) izin tinggal terbatas, diberikan kepada : 

a. orang asing yang memiliki visa tinggal terbatas 

b. anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat 

lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, 

c. orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal 

kunjungan 

d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal 

laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah 

perairan yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

e. orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara 

Indonesia 
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f. anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga 

negara Indonesia 

5) izin tinggal tetap dapat diberikan kepada : 

a. orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai 

rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia 

b. keluarga karena perkawinan campuran 

c. suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin 

tinggal tetap 

d. orang asing eks warga negara indonesia dan eks subjek 

anak berkewarganegaraan ganda republik Indonesia 

Pejabat yang mengeluarkan izin ini berbeda-beda. Izin tinggal diplomatik 

dan dinas diberikan oleh menteri luar negeri, ini juga berlaku untuk perpanjangan 

izin tersebut. Izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap 

untuk perpanjangan, pemberian, dan pembatalan oleh menteri atau pejabat 

imigrasi yang ditunjuk. Orang asing tidak perlu memperpanjang izin tinggalnya 

apabila sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana 

kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin 

tinggalnya telah melampaui waktu. 

Izin tinggal ini bisa juga berakhir karena pemegang izin tinggal sendiri, 

beralih izinnya maupun dibatalkan izinnya oleh menteri atau petugas imigrasi 

yang ditunjuk. Izin tinggal kunjungan bisa berakhir apabila pemegang izin tinggal 

kunjungan kembali ke negaranya, izinnya telah habis masa berlakunya, izinnya 
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beralih status menjadi izin tinggal terbatas, izinnya dibatalkan oleh menteri atau 

pejabat imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, dan meninggal dunia. 

Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas kembali 

ke negaranya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia. Izin ini 

berakhir juga karena pemegang izinnya kembali ke negara asalnya dan tidak 

kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya. Izin 

dapat pula berakhir apabila pemegang izin akhirnya memperoleh 

kewarganegaraan Republik Indonesia danizinnya telah habis masa berlakunya. 

Peralihan status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap juga dapat 

membuat berakhirnya izin tinggal terbatas. Pemegang izin tinggal terbatas dikenai 

sanksi berupa deportasi, izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi 

yang ditunjuk, dan meninggal dunia juga dapat membuat berakhirnya izin tinggal 

terbatas. 

Orang asing pemegang izin tinggal tetap merupakan penduduk Indonesia. 

Izin tinggal ini diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 

waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Orang asing yang 

mengajukan izin tinggal tetap karena perkawinan campuran, izin akan diberikan 

apabila perkawinan tersebut mencapai usia dua tahun dan menandatangani 

pernyataan integrasi kepada pemerintah republik Indonesia.Izin tinggal tetap ini 

dapat berakhir karena pemegang izin tinggal tetap tersebut meninggalkan wilayah 

Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah 

Indonesia, tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 (lima) tahun, 

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, izinnya dibatalkan oleh 
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menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dikenai tindakan deportasi, dan 

meninggal dunia. 

Orang asing dapat menjalani pendidikan di Indonesia. Orang asing yang 

akan menempuh pendidikan di Indonesia, keimigrasian Indonesia mempunyai 

kebijakan tersendiri. Orang asing tersebut, yang dalam hal ini menempuh 

pendidikan tinggi di Indonesia, merupakan mahasiswa asing yang berkuliah di 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan bermacam-macam jalur masuk. 

Disebutkan dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut dengan UU 

Sisdiknas) bahwa “Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. Itu berarti warga negara asing tersebut bisa menjalani pendidikan S1 

maupun S2 di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyediakan kelas 

bagi mahasiswa asing seperti yang ada di Universitas Airlangga. 

Di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 

tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai badan hukum milik 

negara (selanjutnya disebut PP Unair BHMN), “yang dimaksud dengan 

mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di 

Universitas”. 

Orang asing yang akan menjalani pendidikan di Universitas Airlangga 

diperbolehkan selama sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang dimaksud disini yaitu telah 
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memenuhi persyaratan yang diterbitkan oleh instansi keimigrasian Republik 

Indonesia serta oleh DIKTI. 

Mahasiswa asing yang merupakan orang asing masuk ke wilayah Republik 

Indonesia dengan visa tinggal terbatas. Dengan visa tinggal terbatas ini mahasiswa 

asing tersebut dapat mengajukan izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh 

keimigrasian Republik Indonesia.27

Mahasiswa asing harus mempunyai izin belajar yang didapatnya dari DIKTI 

untuk persyaratan mendapatkan izin tinggal.

 

28

                                                        
27 Wawancara dengan staf divisi imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kanwil Jawa 

Timur, Surabaya, tanggal 5 April 2012 

28 Wawancara dengan salah satu staf dari Airlangga International Officer and 
Partnership, sekertariat AOP, tanggal 20 Desember 2011 

Secara teori, izin tinggal didapatkan 

apabila mahasiswa asing tersebut mempunyai visa tinggal terbatas. Namun, secara 

praktik izin tinggal didapat setelah mempunyai izin belajar dari DIKTI. Izin 

tersebut syarat untuk mendapatkan izin tinggal terbatas selain paspor.Izin tinggal 

terbatas ini diberikan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun 

apabila mahasiswa asing dari Malaysia sesuai dengan surat edaran dirjen imigrasi. 

Sedangkan bagi mahasiswa secara umum diberikan waktu 1 tahun dan bisa 

diperpanjang selama satu tahun. 

Jumlah mahasiswa asing yang berada di Indonesia terutama wilayah Jawa 

Timur mempunyai jumlah yang mengejutkan. Mahasiswa asing tersebut terdiri 

dari berbagai kewarganegaraan. Perbandingan jumlah mahasiswa asing tersebut 

berdasarkansponsor dan jalur masuknya bisa dilihat dalam diagram di bawah ini. 
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1st Mandiri

2nd Ditjenim

3rd Beasiswa Pemerintah RI

4th Beasiswa Pemerintah RI 
(langsung dari Ditjenim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum 

dan HAM Republik Indonesia kantor wilayah Jawa Timur diatas, terdapat 

sebanyak 2184 mahasiswa asing yang masuk melalui jalur dan sponsor mandiri. 

Mahasiswa asing yang langsung disponsori Direktorat Jenderal Imigrasi sebanyak 

32 (tiga puluh dua) orang. Ada pula mahasiswa asing yang masuk melalui 

beasiswa pemerintah Republik Indonesia yang juga merupakan tanggung jawab 

pemerintah (DIKTI) atas keberadaannya sebanyak 60 (enam puluh) orang. 

Sebanyak 46 (empat puluh enam) orang mahasiswa asing masuk melalui beasiswa 

pemerintah Republik Indonesia dan langsung menjadi tanggung jawab Direktorat 

Jenderal Imigrasi. Data ini diperoleh penulis pada tanggal 5 April 2012 saat 

melakukan wawancara dengan salah satu staf. 

Prosedur masuknya mahasiswa asing di Universitas Airlangga ada 3 

jalur,yaitu program beasiswa darmasiswa, beasiswa KNB (Kerjasama Negara 

Berkembang) dan jalur mandiri. Program beasiswa darmawisma  dan beasiswa 
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KNB merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada 

mahasiswa asing. Sedangkan jalur mandiri ialah jalur biasa/reguler yang ditempuh 

mahasiswa asing tanpa adanya perjanjian/MOU dan kerjasama terlebih dahulu 

melainkan mahasiswa itu sendiri yang mendaftarkan diri untuk mengikuti 

pendidikan di Indonesia. Jalur mandiri ini yang biasa digunakan oleh mahasiswa 

asing dari Malaysia.29

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat 

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dilihat 

dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan 

pemenuhan hak-hak administratif. Hak-hak administratif tersebutmeliputi 

 

2. 4. Administrasi Kependudukan 

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk 

menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang 

asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting juga merupakan 

peristiwa kependudukan antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, 

perceraian, pengangkatan anak. Pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan 

status kewarganegaraan, ganti nama serta peristiwa penting lain yang merupakan 

kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan terhadap 

data identitas atau surat kependudukan juga merupakan peristiwa kependudukan. 

Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting diperlukan bukti yang sah 

untuk syarat administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

                                                        
29 Wawancara dengan staf bagian registrasi Universitas Airlangga, Rektorat Universitas 

Airlangga, 22 Desember 2011 
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pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen 

kependudukan. Semua hak tersebut diberikan tanpa adanya perlakuan 

diskriminatif. 

Berdasarkan Undang-undang Adminduk, adanya administrasi 

kependudukan ini diarahkan untuk : 

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi 

kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang 

profesional 

2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk 

berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan 

3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting 

4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 

secara nasional, regional, serta lokal 

5. mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan 

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia dianggap sebagai penduduk 

Indonesia. Untuk keperluan administrasi kependudukan, warga negara asing 

tersebut juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia dalam 

hal-hal yang bersifat umum. Adapun hak-hak yang didapat tersebut antara lain : 

a. dokumen kependudukan 
b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil 
c. perlindungan atas data pribadi 
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen 
e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya 
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f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan 
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 
penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana 

Dari uraian pasal 2 Undang-undang adminduk diatas, bisa dilihat bahwa adanya 

aspek hak asasi manusia yang melekat pada warga negara asing yang dianggap 

penduduk. 

Kewajiban dari warga negara asing secara umum sama dengan warga negara 

Indonesia dalam hal kependudukan. Warga negara asing yang memiliki izin 

tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap yang akan pindah daerah dalam wilayah 

Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana di 

daerah asal. Orang asing yang datang dari luar negeri dan orang asing yang 

memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal 

terbatas yang berencana tinggal di wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada 

instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin 

tinggal terbatas. Hal ini juga berlaku kepada warga negara asing yang telah 

berubah status dari pemegang izin tinggal terbatas menjadi pemegang izin tinggal 

tetap. Warga negara asing juga harus melaporkan tentang perubahan ini kepada 

instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin 

tinggal tetap. 

Keberadaan mahasiswa asing di Indonesia merupakan dampak dari 

adanya arus kerjasama. Negara-negara berkembang pelaku arus kerjasamasaling 

mempererat hubungan melalui kerjasama bidang pendidikan untuk meningkatkan 

hubungan masing-masing negara. Kasus ini juga berlaku bagi Indonesia. Negara 

kepulauan ini meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan melalui 
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pemberian beasiswa pada mahasiswa asing yang bersedia menempuh pendidikan 

di Indonesia.Mahasiswa asing tersebut meminta izin belajar kepada perwakilan 

Indonesia dan mendapatkan izin tinggal terbatas. 

Mahasiswa asing yang melaksanakan program pendidikan di Indonesia 

mendapatkan izin tinggal terbatas yang didapatnya melalui proses seleksi tertentu. 

Mahasiswa asing itu merupakan penduduk yang juga berhak atas administrasi 

kependudukan. Berbeda dengan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan KTP 

untuk identitas di Indonesia. Mahasiswa asing mendapatkan KITAS (Kartu Izin 

Tinggal Sementara) yang diberikan oleh keimigrasian Republik Indonesia sebagai 

tanda kependudukan. 

Adapun persyaratan untuk mendapatkan KITAS tersebut antara lain 

menyerahkan fotokopi identitas dari negara asal (seperti KTP apabila di 

Indonesia), fotokopi paspor, mempunyai sponsor yang dalam hal ini merupakan 

orang Indonesia yang bertanggung jawab atas keberadaan mahasiswa asing 

tersebut, mengisi formulir yang diserahkan oleh petugas keimigrasian, serta 

menyertakan lampiran surat ijin belajar dari DIKTI. 

2. 5. Pengawasan terhadap Orang Asing 

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang 

diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional. Negara Republik Indonesia 

merupakan salah satu peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut. 

Konvensi yang dimaksud antara lain konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 

melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang telah diratifikasi dalam 

Undang-undang No. 5 tahun 2009 beserta dua protokolnya. Penandatanganan 
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konvensi ini menyebabkan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin 

penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk 

mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. 

Di pihak lain, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan 

sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana 

transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan orang, dan tindak pidana 

narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang 

terorganisasi. Peningkatan tersebut diwujudkan dengan adanya Undang-undang 

keimigrasian. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana 

berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1992 (undang-undang keimigrasian 

yang lama) karena dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur ancaman 

pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. 

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis wilayah 

Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat dengan 

negara lain, bahkan berbatasan langsung dengan negara lain. Pelaksanaan fungsi 

keimigrasian di sepanjang garis batas merupakan kewenangan instansi imigrasi. 

Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional 

masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam 

rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur 

perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan tempat pemeriksaan imigrasi. 

Dengan demikian dapat dihindari orang masuk dan keluar wilayah Indonesia di 

luar tempat pemeriksaan imigrasi. 
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Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dari 

kepentingan tersebutmasyarakat harus menyadari untuk membantu pemerintah 

dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Partisipasi masyarakat 

tersebut diperlukan apabila masyarakat mengetahui orang asing yang diketahui 

atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan 

perizinan dibidang keimigrasian dengan melaporkannya ke instansi imigrasi. 

Pemerintah perlu melakukan usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Kesadaranhukum masyarakat perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran hukum 

dilakukan dengan cara sosialisasi agar masyarakat juga ikut berpartisipasi 

menanggapi permasalahan seperti ini. 

Masuknya orang asing ke wilayah Indonesia diatur berdasarkan kebijakan 

selektif (selective policy). Kebijakan selektif inimenjunjung tinggi nilai hak asasi 

manusia. Orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus 

sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Kepentingan nasional 

perlu dilindungi melalui kebijakan selektif ini. Berdasarkan kebijakan tersebut, 

hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan 

keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk untuk berada di 

wilayah Indonesia. 

Disebutkan didalam ketentuan pasal 66 Undang-undang Keimigrasian, 

pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan 

saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wiayah Indonesia. 

Pengawasan lain yang dilakukan oleh keimigrasian Indonesia ataskeberadaan 

serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Dinyatakandalam pasal 69 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSIStatus Keanggotaan Warga Negara Asing Dalam Gerakan Pramuka Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undanganYosvita Prasetyaningtyas



 

 
 

41 

Undang-undang keimigrasian bahwa “tugas untuk pengawasan orang asing 

dilakukan oleh tim pengawasan orang asing yang terdiri atas badan atau instansi 

pemerintah terkait, baik di daerah maupun di pusat yang dibentuk oleh menteri”. 

Saat orang asing mengajukan permohonan visa kepada perwakilan Republik 

Indonesia, saat itu pula proses pengawasan orang asing tersebut berlangsung. 

Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat tempat pemeriksaan imigrasi 

ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk 

memberikan atau menolak tanda masuk. Pemberian ijin tinggal dilakukan setelah 

orang asing memiliki tanda masuk.Pemberian tanda masuk ini menandakan bahwa 

pengawasan oleh perwakilan Republik Indonesia telah beralih ke kantor imigrasi 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Dari prosedur 

keimigrasian tersebut operasionalisasinya berdasarkan politik hukum yang bersifat 

selektif. 

Pengawasan bagi orang asing harus dilakukan secara terpadu dan 

terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat menghindari terjadinya tindakan yang 

tidak semestinya terhadap orang asing. Tindakan yang berlebih dan mengabaikan 

hukum internasional yang berlaku dapat menimbulkan protes yang dipandang 

sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara asal kewarganegaraan 

orang asing tersebut. Orang asing tersebut berhak melakukan kegiatan yang 

dilakukannya sepanjang tidak ada kecurigaan bahwa akan melakukan tindakan 

yang merugikan kepentingan nasional. 

Tindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 
dilakukan apabila ada indikasi bahwa orang asing tersebut melakukan 
kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi 
keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dapat 
diambil oleh badan pengawas terhadap orang asing tersebut adalah30

1) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan 
 : 

2) melarang orang asing yang bersangkutan berada di suatu tempat 
atau beberapa tempat tertentu di Indonesia dari mana dia harus 
pergi 

3) mengharuskan orang asing yang bersangkutan berdiam pada suatu 
tempat tertentu di Indonesia 

4) mengeluarkan atau deportasi orang asing yang bersangkutan dari 
Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia 

Keharusan bagi orang asing untuk berdiam disuatu tempat tertentu 
tersebut dikenal dengan sebutan internering. Sedangkan tindakan 
mengeluarkan orang asing dari Indonesia disebut externering. Tindakan-
tindakan demikian bukan hal yang baru. Kewenangan penguasa untuk 
bertindak terhadap penguasa untuk bertindak terhadap orang asing 
sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Tindakan seperti itu juga dikenal 
diberbagai negara.Pada masa Hindia Belanda tindakan seperti itu diatur 
dalam indische staatsregeling. Hak penguasa untuk mengambil tindakan-
tindakan demikian disebut hak exorbitant (exorbitante recht). Tetapi 
merupakan lembaran hitam bagi penjajah, karena hak exorbitant tersebut 
ternyata tidak hanya diberlakukan terhadap orang-orang asing saja, tetapi 
juga terhadap sesama kaulanegara.31

1. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas 

diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status 

sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan 

alamatnya kepada kantor imigrasi setempat; atau 

 

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di 

Indonesia untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan. Oleh karena itu, orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia menurut Undang-undang Keimigrasian 

berkewajibanuntuk : 

                                                        
30 Undang-undang Keimigrasian, Ps. 75 ayat (2) 

31 Abubakar Busroh dan Abu Busroh, Op. Cit, h.187 
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2. memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin 

tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang 

bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian 

Tata cara pengawasan terhadap orang asing antara lain32

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi 
 : 

b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan 
atau pencegahan 

c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di 
wilayah Indonesia 

d. pengambilan foto dan sidik jari 
e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

Pengawasan orang asing dilakukan dengan bentuk pengawasan administratif 

dan pengawasan lapangan. Kedua pengawasan tersebut dilakukan bertahap agar 

terjadi keseimbangan antara satu bentuk pengawasan dengan pengawasan yang 

lain. Bentuk pengawasan-pengawasan tersebut dijelaskan sebagai berikut33

1) pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan 
melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan 
pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi 
secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan 
orang asing 

 : 

2) pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan berupa 
pemantauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan 
pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak 
pidana keimigrasian 

Mahasiswa asing yang berkuliah di Indonesia, keimigrasian Republik 

Indonesia mengawasi secara berkala melalui perpanjangan ijin mereka. 

Pengawasan dilaksanakan secara administratif untuk mahasiswa asing yang rajin 

melapor dan mahasiswa asing yang patuh akan prosedur yang berlaku. Tetapi, 

terhadap mahasiswa asing yang nakal dalam artian terlambat melaporkan 
                                                        

32 Undang-undang Keimigrasian, Ps. 68 

33 Herlin Wijayati, Op. Cit., h.155 
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perpanjangan ijin, terlambat memenuhi panggilan oleh pejabat keimigrasian, dan 

terlambat membayar visa pejabat keimigrasian akan lebih sering melakukan razia 

terhadap mereka secara berkala. 

2. 6. Tindakan Keimigrasian 

Tujuan dari tindakan keimigrasian adalah untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu 

terlaksanakannya penegakan hukum, khususnya hukum keimigrasian di wilayah 

Republik Indonesia, baik secara preventif maupun secara represif.34

1. Diduga melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan 
berbahaya bagi keamanan meliputi : 

 

Dalam pasal 75 Undang-undang keimigrasian disebutkan bahwa tindakan 
administrarif keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di 
dalam wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut 
diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak 
menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Hal ini 
dilakukan terhadap orang asing yang : 

a. melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan 
nilai-nilai yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 

b. menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut 
agama yang diakui di Indonesia 

c. merusak, membahayakan dan tidak sesuai dengan norma 
kesopanan umum 

d. ejek-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap 
adat-istiadat masyarakat 

e. memberikan gambaran yang keliru tentang pembangunan 
sosial dan budidaya Indonesia 

f. menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran dan 
lainnya dan mabuk-mabukan di tempat umum 

g. tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan, baik 
sendiri maupun bersama-sama 

h. merusak dan menggannggu tertib sosial dan masyarakat 
termasuk lingkungan pekerjaan 

i. menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau 
masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan 

                                                        
34 Ibid., h. 156 
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j. mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat menimbulkan 
sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan 

k. memberikan kesempatan perjudian, pengadudombaan, di 
antara semua rekan atau suku dan golongan 

2. Tidak menaati perundang-undangan yang berlaku bagi orang asing 
yang : 

a. diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam 
pasal 113 sampai 135 kecuali pasal 120,132, 133 Undang-
undang keimigrasian 

b. diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-
undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi 
yang berwenang 

Bentuk tindakan administratif keimigrasian dapat berbentuk preventif dan 

represif. Tindakan administratif yang berbentuk preventif bisa dilakukan dengan 

cara pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan atau 

perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau 

beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal 

di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia dan pengenaan biaya beban. 

Sedangkan tindakan administratif yang berbentuk represif hanya bisa dilakukan 

dengan cara deportasi dari wilayah Indonesia.Tindakan administratif keimigrasian 

berupa deportasi bisa dikenakan kepada orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia karena menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di 

negara asalnya. Tindakan seperti ini perlu dipikirkan matang-matang dan 

diselidiki seksama oleh tim pengawas. Tindakan ini dapat mengakibatkan 

hubungan buruk antara Indonesia dengan negara asal orang asing tersebut apabila 

salah menduga atau menuduh yang tidak sepantasnya. 

Orang asing yang terkena tindakan administratif dapat mengajukan 

keberatan keberatan kepada menteri dan menteri dapat mengabulkan atau menolak 

dengan keputusan menteri. Keputusan yang dikeluarkan oleh menteri ini bersifat 
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final. Pengajuan keberatan ini tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif 

keimigrasian terhadap yang bersangkutan. 

Pemanggilan untuk memperpanjang izin dilakukan beberapa bulan sebelum 

masa izin tinggal habis. Tindakan ini dilakukan agar pihak keimigrasian mudah 

untuk mengecek ulang dikarenakan jumlah mahasiswa asing yang tidak sedikit. 

Proses perpanjangan bisa memakan waktu sampai beberapa minggu. 

Mahasiswa asing yang melebihi batas waktu izin yang diberikan (overstay) 

akan dipulangkan ke negara asalnya. Mahasiswa asing tersebut diperbolehkan 

kembali lagi ke Indonesia karena alasan pendidikan. Mahasiswa asing tidak 

terkena pencekalan masuk ke wilayah Indonesia hanya karena overstay. Ada 

beberapa faktor mahasiswa asing itu tidak memperpanjang izin tinggal. Salah 

satunya ialah kehabisan dana.Adapun alasan lain yakni berganti sponsor dan 

belum ada yang mensponsori mahasiswa asing itu lagi. 
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