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B A B  XV

P E N U T U P

Sftbacai ponutup dari tulisaa ini nkan saya keuuka- 

kan ringk*san dari apa yang telah dlbahas dalam bab-bab 

dan subbab-nubbab oebelnmnya dan selanjutnya sebagai ir,m— 

banyan pikiran dal.nn usaha oengatusi imicran gelap akan 

saya kemukakun suatu ooran y&ng etudaWmdaheua dapat bergu- 

na«

1. Rjngkasan

Dari oeluruh tulisan di muka dapatlah diringkas se

bagai berikuti 1) bagi orang asing yang masuk ke Indo

nesia hamn r.ecatuhi dan tunduk pada peraturan perun* 

daag-nndangafl yang berlaku dan harua meaienuhi ke«ajiban 

yang telah ditentukan khnsus bagi merekai 2) ini gran gelap 

adalah orang asing yang masuk seeara tidak dan berada 

di Indonesia tanpa nemiliki aurat/dokuraen iuigrasi yang sah* 

Untuk menanggulangi oaaalah ini telah. taroedia berbagai pe

raturan dan p*3mndang-undangau don ponguwasannya telah dlla- 

kukan oleh inst&nsi peaerintah khutfusnya yang tergabnng da- 

lam biro peagawason orung asing (BXPOBA), namun keaya- 

taannya masih banyak dijuopai pelunggnront 3) n dijuqpal 

ada kasus yang deaikian inst&nsi pemerintah yang bertugas 

di bidang pengaw.isan orang asing, meoboritahukannya kepada 

nenteri kehakiman dan sekaligus nejxgusulkan tindakan pengtt- 

oirannya* Atan usul dan laporan tcrcebut center! kehakiman 

dapat mengambil tindakan seperti yang tcreantum pasal
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5 tro Darurat No* 9/1953. yaitu bisa menguoirnya dari wila- 

yah Indonesia, yang terlebih dahulu diterbitkan aurat kefu- 

tu satiny a, eedangkon pelafcsanaannya dilakukan oloh Jawatan 

indgrasi; 4) pe lakcanaannya dilakukan dengan oara manyer&h- 

kan kcjada perxakilan negarasya di Indonesia atau necgiriio* 

kan langeung ke negara asalnya atau oungiriiakan ke negara 

ketiga yang dikehendakinya* hal Ini dapat meneaXaml kesulit- 

an kalau negara asalnya atau perwakilannya di Indonesia me- 

nolak untuk nenerima kemlfeli atau kcJ.au nejarc. asalnya tidsk 

osmpunyai hubungan diplomtik dengan negara Indonesia atau 

mereka tidak mempunyai kev?>rganes&raan (stateless) sedangkss 

mereka eendiri tidak man coninggalkan Indonesia9 oehingga 

kemudian tiabul nasalah ko m&na tujuannyai 5) panfuaulan pe- 

ngueiren kepada menteri kehakiaan tidak mermtup tindakan pe* 

nontutan di nuka pengadilan* Penuntutan adalah aalah satu 

oara penanggulangen yang bersifat repreedf| 6} penjatuhan 

pidana tambahan berupa pengusiran teroyata tideJc nenyelesai- 

lean maealah bahkan menimbulkan masalah baru yaitu dalaa pe* 

lakcanaan eksekusi putusan pengadilan; 7) penj&tuhan pidana 

tambahan berupa pengusiran bertentangan dengan hukua pidana 

poeitip khusunya pasal 10 KTTHP, karena di situ tidak dlkenal 

adanya pidana tanbahan berupa pengusiran teraebut} 8) ancam* 

an pidana terhadap pelakunya dan mereka yang terlibat di dafca 

laanya aeperti yang tereantum dalam UU darurat No* 8/1955 a- 

tau PP No* 45/1954 dirasa aaaih kurang bo rat; 9) ancaaan pida

na yang kurang berat di taabah dengan kondisi alam Indonesia
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yang c&nggt oemttdahkan orang acting masuk9 blsa menjadi fak- 

tor pendorong untuk maeuk dan berada di Indonesia! 10) aa- 

sih belum dapat ditentukan bagaimana tindakan selanjutnya 

terhadap aereka yang telah dijatuhi pidana dan telah nonda- 

patkan curat keputusan nwnteri kehnkiman untuk dlkeluarkan 

dari wilayah Indonesia karena masuk atan berada dl Indonesia 

soearu tidak oah9 tetapi pelakannaan penguoirannya tidak da- 

pat dilakukan karona berbngai sebab noperti yang telah dise* 

butJcon dalan sub

2« Baran

Sebagai sambaagan pikiran dalaa menan££Ulangl imigran 

gelap9 saya menyarankan agar ancanan pldana terhadap pelaku- 

nya maupun aereka yang torlibr;t di dalannya lebih diporberat*

deoikian mereka yang akan masuk ke Indonesia soeara 

tidak sah akan Eoopertiabangkan hal tereebut.

Di camping Itu untuk taeagurangl masuknya orang asing 

eebagal imigran gelap eupaya pengaF-xconnya dan pemerikoaan 

terhadap mereka di pintu mac.uk atan polabuhan penduratan sa- 

paya lobih diperketat dan ditin£katkant eehingga kalau dijusw 

pal ada yang dlcarlgai dapat aegera dioegah dengun oara tidak 

oengijlnkan mereka untuk mendarat dan m eng iria moroka kemball 

dengan kapal laut/pecawt-t udara yang nembawnya ka negara asal 

dari mereka Itu masuk*
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