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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di 

dunia serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan, dengan wilayah yang 

sebagian besar terdiri dari lautan, tentu juga memiliki beraneka macam budaya 

serta kekayaan alam. Jika di negara lain mengenal 4 musim, maka di Indonesia 

hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 

Keadaan inilah yang berpengaruh terhadap kesuburan alamnya, sehingga dapat 

memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, untuk menumpang hidup, 

mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap, hal itu tidak terlepas dari 

faktor perjuangan hidup. 

Indonesia sebagai negara yang terletak diantara dua benua terkena imbas 

dan kemalangan dalam menghadapi imigran gelap. Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.500 buah pulau. Luas 

Daratan 1.910.931,32 km2, Luas Lautan 3.544.743,9 km2.  

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar 

bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk 

saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun 

suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan 

teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-

batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk 

diakses. 
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Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era 

globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia 

antar satu negara ke negara lain.  Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak 

langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup 

batasan negara. Masing-masing  individu juga dengan mudah melakukan 

perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan. Dengan 

fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan 

stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang keimigrasian, 

walau masih banyak terdapat lubang-lubang hitma yang dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi. 

Era globalisasi kemudian memunculkan potensi untuk terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan. Akses yang gampang dan peraturan yang mudah 

dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara.  Kejahatan 

lintas negara ini sesungguhnya sudah ada sejak dahulu, tetapi sesuai 

perkembangan jaman, berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar 

sehingga kejahatan lintas negara pun muncul dalam kemasan yang teroganisir 

dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan 

transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi 

daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut.  berbagai penyimpangan yang 

dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan 

sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan bedampak kepada manusia yang 

ada dunia, dengan munculnya atau menguatnya masalah-masalah, seperti 
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kemiskinan, konflik, dan kerugian lainnya yang bersifat materi. Bencana alam pun 

menjadi salah satu masalah yang kemudian dipertanyakan sebab-musabab 

munculnya  terkait dengan praktek kejahatan antar bangsa yang mengakibatkan 

adanya kerusakan lingkungan. 

 Dengan demikian,kejahatan transnasional  “berhasil” menjadi masalah 

bersama, masalah di negara-negara dunia; menjadi masalah nasional dan 

internasional. 

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang 

kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional.  Kejahatan transnasional 

bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau 

lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh 

wilayah geografis Indonesia itu sendiri.  Indonesia yang bentuk negaranya adalah 

kepuluan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, 

batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garais pantai 

yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang 

jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya 

berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional 

di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang 

besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber 

tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar 

internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi 

persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang 
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kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan 

diplomatik. 

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini 

merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu 

diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan 

lintas negara yang melanda Indonesia. 

Lalu lintas orang asing dari satu negara ke negara lain rawan akan 

terjadinya kejahatan. Banyaknya orang-orang asing melakukan migrasi kesuatu 

negara dan banyak pula orang-orang asing melakukan proses migrasi secara ilegal 

yakni dengan cara masuk ke negara lain yang tidak memenuhi prosedur 

keimigrasian negara yang menjadi tujuan mereka.  

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari 

suatu tempat ke tempat lain melewati batas polotik atau negara. (Wagiman, 

2012:41). 

Sedankan migran adalah orang yang melakukan migrasi atau orang yang 

mencari kehidupan yang lebih baik. Pengungsi dan pencari suaka kerap kali 

menjadi topik permasalahan antara negara penerima dengan UNHCR ( United 

Nation High Commissioner For Refugees) sebagai mendata dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi 

mencari solusi atas keadaan mereka.  

Dalam penjelasan umum pada Undang-Undang No. 15 tahun 2009 

penyelundupan imigran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional 

yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif 
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untuk mencegah dan memerangi penyelundupan imigran melalui darat, laut dan 

udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh termasuk dengan 

melakukan kerjasama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan 

baik ditingkat nasional, regional dan internasional. 

Para imigran gelap yang datang ke indonesia karena faktor ekonomi ini 

biasannya menginginkan perubahan kehidupan yang lebih baik dan berkeinginan 

untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari pada penghasilan 

mereka di negara asal, bahkan tidak jarang para imigran sama sekali tidak 

mempunyai pekerjaan di negara tujuannya. Namun ada juga yang datang ke 

indonesia karna benar-benar membutuhkan perlindungan serta mencari 

keselamatan diri. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari dunia 

internasional dan sebagai negara yang bermaktabat, maka dalam menghadapi 

masalah imigran gelap, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta 

memberikan perlindungan kepada para imigran tersebut. Sebagai manusia, para 

imigran yang sudah memiliki status sebagai pengungsi memiliki hak-hak asasi 

manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang mrnjadi 

tempat mereka untuk mencari perlindungan dan mendapatkan keselamatan diri. 

Pemerintah indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protocol 

1967 tentang pengungsi, secara umum indonesia tidak wajib mengakui bahkan 

tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yang berada di indonesia. Namun, 

sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak 
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Asasi Manusia (DUHAM), indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka 

dalam tata peraturan perundang-undangan indonesia. 

Tidak ada peraturan khusus untuk mengenai pengungsi dan pencari suaka 

yang datang ke indonesia. Akan tetapi peraturannya disamakan dengan imigran 

ilegal yang datang ke indonesia yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral 

Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan imigran 

ilegal. Indonesia pun tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengambil 

tindakan internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke 

indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakan 

administratif oleh petugas keimigrasian. Perlindungan yang dilakukan kepada 

imigran merupakan konsekuensi indonesia sebagai negara pihak dari berbagai 

Konvensi HAM PBB (Konvensi CEDAW/CRC/CAT yang juga mengatur 

perlindungan hak dalam situasi pengungsian). (sumber kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Pekanbaru) 

Adapun persyaratan menjadi imigran di indonesia terdapat beberapa 

prosedur-prosedur diantarannya pemohon izin tinggal kunjungan bagi orang 

Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, dengan 

melampirkan rurat penjaminan dari penjamin pada saat mengajukan permohonan 

visa dan paspor yang sah dan yang masih berlaku. 

Sejarah imigran masuk ke pekanbaru melalui pelabuhan, yaitu salah 

satunya pelabuhan yang ada di Dumai dengan menggunakan perahu. Dari hasil 

penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Pekanbaru para imigran gelap masuk ke indonesia khususnya Pakanbaru 
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karna terdampar. Mereka berada di laut selama berhari-hari bahkan berbulan-

bulan untuk mencapai tujuannya yaitu menuju Australia untuk mencari suaka dan 

untuk mengharapkan kehidupan yang lebih baik karna di negara asalnya sudah 

tidak ada lagi kehidupan yang layak dan dengan itu mereka mencari kehidupan 

baru dan harapan baru yang lebih baik lagi. 

Akan tetepi tidak dikarenakan itu saja mereka mencari suaka ke negara 

yang menampunng melaikan dikarenakan di negara mereka tinggal telah terjadi 

konflik yang mengancam kehidupan mereka sehingga terpaksa mereka mencari 

perlindungan kenegara-negara penampung, seperti negara-negara yang terkena 

konflik pada saat sekarang ini yang ada di pekanbaru adalah Negara Afganistan, 

Irak, Iran, Jordania, Palestina, Pakistan, Somalia, Sudan dan Syria. Adapun 

konflik yang terjadi afganistan adalah masalah perbatasan antara pakistan dan 

pakistanpun begitu sebaliknya, iran perang dengan iraq yaitu masalah perebutan 

perbatasan. Palestina dengan negara Israel adalah perebutan tanah dan kekuasaan 

yang mana Negara Israel ingin merebut kota suci yaitu Jerusalem kiblat agama 

islam. Selanjutnya Pakistan dengan India permasalahannya adalah dikarenakan 

perbedaan pendapat mengenai beragama karna palistan ingin merdeka karna 

mereka tidak mau merasa terancam oleh india yang mayoritas beragama hindu. 

Selanjutnya perang somalia yaitu perbedaan pandangan yang mana kaum al-

shabaab anti islam ingin menguasai kawasan somalia. Selanjutnya perang Sudan 

yakni perang saudara yang terjadi karena kaum fanatik beragama. Alasannya 

karena perbedaan perlakuan dari pemerintah terhadap agama fundimental, yaitu 

islam. Dimana wilayah utara mayoritas islam dan wilayah selatan mayoritas 
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kristen yang akhirnya menimbulkan perang sipil. Selanjutnya perang yang terjadi 

di syria adalah perang saudara yang bermulakan perang dipicu ketidak puasan 

rakyat atas kepemimpinan rezim di damaskus pada tahun 2011 rakyat yang tidak 

puas atas kepemimpinannya melakukan aksi protes yang bermula dari tembakan 

peluru tajam. Tetapi di belakang layar juga ada negara lain yang ikut campur 

terlibat baik yang memiliki kepentingan atau tunggangi konflik. Seperti itulah 

konflik-konflik yang terjadi di karenakan para imigran gelap yang berada di 

pekanbaru ingin meminta perlindungan menjadi pencari suaka ke negara ketinga 

untuk menyelamatkan diri dari ancama-ancama yang berada di negara mereka 

tersebut. (wawancara 24 Febuari 2017) 

Tetapi pada kenyataannya sebelum sampai kenegara tujuannya yaitu 

Australia mereka terdampar di Negara Indonesia kemudian di tindak lanjutin oleh 

pihak Kantor Imigrasi karena Indonesia merupakan Negara transit sebelum 

imigran gelap tersebut ke Australia atau kenegara tujuan lainya. Setelah itu akan 

dilakukan pemeriksaan oleh pihak imigrasi dan ditannyain statusnya oleh lembaga 

UNHCR yang menangani bagian administrasi pengungsi dalam waktu berbulan-

bulan ada juga yang setahun lebih. Setelah para imigran gelap mendapat setatus 

nya sebagai pengungsi dalam arti surat permohonannya diterima, maka akan di 

tetapkan di beberapa lokasi yang khusus untuk lokasi pengungsi, misalnya di 

hotel, dan wisma. Pembiayaan ini ditanggung oleh lembaga IOM yaitu lembaga 

dibawah naungan PBB khusus untuk menangani masalah kebutuhan pengungsi, 

mulai dari makan, minum, kesehatan, pakaian dll sampai selesai proses 

penempatan di negara menjadi tujuan entah itu Australia ataupun Eropa lainnya. 
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Lain halnya apabila imigran ilegal yang menunggu berbulan-bulan sampai 

bertahun-tahun dalam setatus pencari suaka ditolak dari UNHCR maka mereka 

akan dipeportasi, atau menunggu sampai konflik yang berada di negara asal 

mereka meredam. 

Dana yang didapat oleh lembaga IOM ini yaitu dari sumbangan dari 

Negara-negara internasional yang ikut berpartisipasi dalam mengenai masalah 

pengungsi. Jumlah imigran ini sangat banyak bahkan sampai 24 oktober 2016 

sampai berjumlah 836 orang imigran ilegal. (sumber:hasil wawacara dengan 

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I kota Pekanbaru). 

Banyaknya imigran ilegal di Pekanbaru memberikan danpak positif 

negatif. Adapun dampak positifnya bagi penyewa hotel atau wisma yang di 

tempati oleh para imigran gelap memiliki pendapatan yang baik, melainkan 

dampak negatifnya memberikan dampak buruk bagi warga pekanbaru 

berkebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, apabila filter dari 

masyarakat rendah dapat merusak budaya kita dan adapula yang melakukan 

imigrasi adakalanya diantara mereka terdapat orang-orang yang bertujuan yang 

tidak baik, seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, memata-mata dan 

sebagainya yang melanggar peraturan di indonesia. 

Adapun tugas dan fungsi dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru di 

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tugas melakukan pengawasan 

dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang 

bersangkutan peraturan perundang-undang, dan tak terlepas dari peraturan mentri 

Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia pada bagian 

ketujuh pasal 615 dan pasal 616 yakni sebagai berikut : 

Fungsi: 

a) Melakukan Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan 

keimigrasian mengadakan kerjasama atar instansi di bidang 

pengawasan orang asing. 

b) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaksanaan 

keimigrasian. 

c) Pembinaan dan bimbingan keimigranan.(sumber dari Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru) 

Berikut kutipan wawancara dengan pegawai kantor imigrasi tentang 

permasalahan imigran gelap atau pencari suska: 

“Iya sih, kadang-kadang sering sekali pula terjadi keributan yang 
dilakukan oleh imigran gelap, sesama imigran yang melakukan keributan 
terkadang hanya karena berebut makan minum, dan melanggar peraturan 
keluar masuk tempat penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
diberlakuan dan yang paranya lagi pacaran dengan WNI dan para imigran 
ada jam-jamnya untuk keluar yaitu dari jam 08:00-12:00, 12:00-16:00 dan 
16:00-20:00, dan dari jam 20:00 dampai pagi mereka tidak boleh keluar 
dari penginapan mereka, .apabila melanggar peraturan kita kurung dia 
mbak, biar jera yang lainnya mbak.” (Wawancara:24 oktober 2016) 

 
Dari kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya imigran gelap 

sering sekali terjadi keributan yang terjadi di tempat penampungan, walau pun 

yang di ributkannya hal-hal yang kecil seperti hal nya berebut makan dan 

minuman kepada sesama imigran. Dan akan tetapi imigran gelap tersebut juga 

sering sekali melanggar peraturan keluar masauk tempat pengungsian, dan yang 

parahnya lagi pacaran terhadap WNI di pekanbaru 
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Berikut kutipan wawancara dengan pedagang yang berada di sekitar 

belakang MTQ : 

“ya mbak, terkadang orang asing itu susah untuk di mengerti karena 
mereka menggunakan bahasa mereka dalam berinteraksi, dan mereka pun 
sering sekali saya melihat di sini bersuara keras ntah mereka bertengkar 
dengan sesama mereka karna saya tidak mengerti bahasa mereka. Dan 
banyak juga bagi imigran yang menggoda wanita-wanita yang sedang 
olahraga dan yang duduk di sini mereka merayu dan memandang-
mandang parawanita yang ada di sekitar sini mbak.(wawancara:27 
oktober 2016) 
Dari kutipan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya para 

imigran yang berada di belakang MTQ khususnya para lelakinya banyak yang 

membuat keributan, dan para lelekinya juga mengoda para wanita pekanbaru yang 

sedang olahraga dan duduk sore di belakang MTQ. Dan sangat meresahkan orang-

orang yang sedang main ke sana dan yang olahraga di sekitar sana. 

Berikut jumlah imigran gelap khususnya pencari suaka yang ada di 

Pekanbaru berdasarkan kewarganegaraannya. 

Tabel 1.1 : Data Imigran  Ilegal atau Pencari Suaka Berdasarkan 

Kewarganegarannya Priode 2016 

NO KEWARGANEGARAAN JUMLAH  
Lk Pr Lk Pr 

Dewasa Dewasa Anak Anak 

1. Afganistan 376 180 67 82 47 

2. Irak 34 10 7 8 9 

3. Iran  3 1 1 - 1 

4. Jordania  1 - 1 - - 

5. Palestina  62 17 15 16 14 

6. Pakistan  9 6 1 1 1 

7. Somalia 1 - 1 - - 

8. Sudan 3 - 1 1 1 

9. Syria 1 - 1 - - 

Total 490 214 95 108 73 

(Data updated per 24 Oktober 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru) 
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Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa imigran gelap yang berasal dari 

berbagai negara ini, yang paling didominasi oleh Negara Afganistan, dikarenakan 

Negara Afganistan sering mengalami konflik dan perang antara pemerintah 

dengan organisasi Taliban. Begitu juga dengan negara yang selanjutnya adalan 

Negara Palestina, Irak, Pakistan, iran, Sudan, Somalia, Jordania dan yang terakhir 

Negara Syria. Faktor terbesar mereka menjadi imigrasi dikarenakan oleh perang 

dan sebagian kecilnya disebabkan oleh keinginan mereka sendiri untuk merubah 

perekonomian dan kehidupan mereka. 

Tabel 1.2: Data Imigran Ilegal atau Pencari Suaka di bawah Pengawasan 

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru Priode 2016  

NO Lokasi Penempatan Jumlah 

1. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru 0 

2. Hotel Satria 209 

3. Wisma D’Cops 135 

4. Hotel Rina 146 

5. Akomodasi Wisma Fanel 113 

6. Akomodasi Wisma Novri 101 

7. Akomodasi Siak Resort 134 

Jumlah 836 

(Data updated per 24 Oktober 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru) 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penempatan 

lokasi imigran gelap ada di 7 tempat, posisi pertama di Kantor Imigrasi Kelas I 

Pekanbaru kebetulan pada saat ini tidak ada imigran yang di ungsikan Kantor 

Imigrasi Kelas I Pekanbaru, lokasi kedua yaitu Hotel Satria yang berjumlah 209 

orang imigran, lokasi ketiga di Wisma D’Cops yang berjumlah 135 orang 
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imigran, lokasi yang keempat Hotel Rina berjumlah 146 orang imigran, lokasi 

yang kelima Akomodasi Wisma Fanel yang berjumlah 113 orang imigran, lokasi 

yang keenam Akomodasi Wisma Novri yang berjumlah 101 orang imigran, lokasi 

yg ketujuh Akomodasi Siak Resort 132 orang. Jumlah ini berbeda antar lokasi 

penempatan, dikarenakan Hotel Satria mempunyai ruang yang lebih banyak untuk 

tempat tinggal imigran gelap tersebut. Begitu juga seterusnya. Jumlah imigran 

tergantung besar tempat yang disediakan oleh pemerintah. 

Selain itu imigran gelap atau pencari suaka  juga terlibat protitusi laki-laki 

mencari uang haram untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, modus mereka 

berkumpul-kumpul sesama mereka (imigran gelap) dan kemudian mereka di 

jemput oleh tante-tante girang yang kesepian, dengan kasus protitusi pada tanggal 

7 Mei 2016 ketangkap 7 imigran gelap asal Afganistan melakukan protitusi atau 

gigolo dan dengan itu mereka ditindak lanjuti di kasih hukuman kurungan di sel 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru supaya mereka jera. (dikutip dari google, 

15 November 2016) 

Dari kutipan berita diatas dapat kita lihat bahwasannya sudah terjadinya 

protitusi para imigran mencari uang haram demi menutupi kehidupan sehari-hari 

mereka. Maka dari itu dari kejadian ini pengawasan yang di lakukan oleh kantor 

inigrasi kelas I kota pekanbaru waspadi dan menjaga imigran yang berada di 

pekanbaru ini seketat-ketatnya, seperti halnya menjaga atau mengabsen keluar 

masuknya imigran yang berada di kota pekanbaru ini agar tidak terulang lagi 

seperti hal kutipan di atas. 
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Adapun Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru 

mengenai masalah imigran gelap yaitu dengan pemantauan, penyidikan dan 

pembinaan terhadap imigran gelap di Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan di 

setiap RUDENIM di Kota Pekanbaru dan penindakan diberikan terhadap imigran 

gelap yang melakukan kesalahan sesuai dengan peraturan DIRJEN imigrasi. 

(sumber Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru) 

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Pengawasan Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota 

Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah imigran gelap yang belum 

tertangani dengan baik memberikan banyak kerugian yang signifikan bagi bangsa 

ini. Maka dari itu, berangkat dari masalah imigran gelap di Kota Pekanbaru, 

penulis menyusun rumusah masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan  Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi 

Kota Pekanbaru ? 

2) Apa saja hambatan atau kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan 

Pengawasan  Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan  Imigran Gelap oleh Kantor 

Imigrasi Kota Pekanbaru ; 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan 

Pengawasan  Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru ; 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai bahan pedoman atau referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama; 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang 

bermanfaat untuk dukungan kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan 

bagi fakultas; 

3) Bagi kantor dapat sebagai pertimbangan dalam permasalahan imigrasi; 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari hal-hal yang menjadi alasan 

menjadi latar belakang munculnya judul penelitian, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pada Bab ini diuraikan landasan teori yang berhubungan denan pengertian 

pengawasan, tujuan pengawasan, prinsip pengawasan, jenis pengawasan, 

fungsi pengawasan, proses pengawasan, pengertian imigrasi,faktor-faktor yang 

menyebabkan imigrasi, migrasi gelap pengungsi dan pencari suaka, fungsi dan 

peranan keimigrasian, pengertian tindak pidana keimigrasian, Ham bagi para 

pencari suaka atau pengungsi pandangan islam terhadap pengawasan, defenisi 

konsep, penelitian terdahulu, indikator penelitian, kerangka berfikir. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam Bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Dalam Bab ini dikemukakan tentang sejarah singkat pendirian kantor, struktur 

kantor dan aktifitas kantor Imigrasi Kota Pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasan masalah, yang terdiri dari analisa-analisa tentang Pelaksanaan 

Pengawasan Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diambil 

berdasarkan urayan bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 


