
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara konstitusional Negara Republik Demo-

kratik Timor Leste (RDTL) menjamin adanya perlin-

dungan kepada setiap warga negara, hal ini tertuang 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RDTL 

(Constituição da RDTL). Oleh sebab itu konstitusi 

menjadi hukum dasar negara Republik Demokratik 

Timor Leste, karena ia berisi aturan dan ketentuan 

tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan 

bernegara seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar RDTL tersebut.  

Konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah 

ketentuan hukum yang disusun secara sistematik 

untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur 

dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk 

hal ikhwal kewenangan dan batas kewenangan. 

Namun, dalam arti sempit konstitusi tidak hanya 

diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-

ketentuan hukum yang telah disebutkan.1 Adanya 

konstitusi dalam suatu negara, membuktikan bahwa 

Timor Leste merupakan negara yang berlandaskan 

                                                           

1 Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum Paradigma, Metode dan 
Dinamika Masalahnya, ELSAM dan HUMA, Jakarta 2002, hal. 

403. 
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pada hukum yang berlaku untuk mengatur pemerin-

tahan. Hal ini tercantum dalam kontistitusi RDTL 

pada pasal 1 angka 1: 

Republik Demokratis Timor Leste adalah negara 

yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, 
berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat 

dan kehormatan atas martabat manusia.2 

 

Berdasar pada pasal 1 angka 1 Konstitusi RDTL 

tersebut, Timor Leste memberi jaminan penghargaan 

dan penghormatan pada harkat dan martabat untuk 

seluruh warga negara yang didasari oleh adanya 

pengakuan kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 

Mei 2002. Dengan adanya restorasi kemerdekaan 

tersebut, maka Timor Leste memiliki kedaulatan yang 

harus dihormati oleh seluruh masyarakat dan seluruh 

bangsa di dunia sebagaimana yang disyaratkan dalam 

unsur-unsur pokok sebagai negara berdaulat, yang 

menurut Jhon Locke adalah adanya rakyat, wilayah, 

pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara 

lain, baik secara de facto maupun de yure.3  

Keempat unsur negara menurut Parhiana yaitu 

membedakan menjadi dua unsur pokok yaitu: 

pertama, unsur yang faktual atau riil. Unsur faktual 

atau riil yaitu merupakan unsur yang mudah untuk 

diamati secara fisik. Kedua, unsur yang tidak riil, atau 

                                                           

2 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. Majelis Konsti-

tuante Timor Leste, 2002.  

3 Oppenheimer dan Lauterpacht. Unsur-Unsur Terbentuknya 
Suatu Negara.www.belajarhukum.com, Februari 2013. 
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unsur yang tidak mudah diamati secara fisik, hal 

tersebut disebabkan karena unsur ini bersifat relatif 

dan subjektif.4 

Dalam kaitannya dengan wilayah suatu negara, 

wilayah geografis Timor Leste sangat rentan terhadap 

terjadinya perlintasan manusia, sebab wilayah Timor 

Leste berbatasan dengan daratan Republik Indonesia. 

Dengan adanya perbatasan daratan tersebut maka 

dapat mempermudah lalu lintas manusia dari satu 

negara ke negara lain yang dapat menimbulkan 

dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang 

timbul adalah adanya peningkatan kerja sama dan 

hubungan kedua negara dengan baik khususnya 

dalam hal perekonomian dan diplomatik, sedangkan 

dampak negatif yang terjadi adalah banyaknya kasus 

pelanggaran keimigrasian yang dilatarbelakangi oleh 

berbagai macam faktor. Salah satu di antaranya 

adalah faktor lapangan kerja di Timor Leste yang 

masih memberi kesempatan luas sehingga menarik 

minat warga asing memasuki wilayah Timor Leste 

dengan cara illegal. Faktor kepadatan penduduk Timor 

Leste yang masih sedikit menarik minat warga asing 

untuk tinggal dan menetap di Timor Leste. Semakin 

terbuka lebar jalan lalu lintas antar negara di Timor 

Leste pada era globalisasi ini, maka semakin mening-

                                                           

4 Suryo Sakti hadiwijoyo, Perbatasan Negara dalam dimensi  
Hukum Internasional, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011, hal 3.  
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kat 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 melaku-

kan 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 celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak tertentu secara illegal demi kepentingan 

pribadi. Kejahatan dan pelanggaran keimigrasian 

banyak didorong oleh faktor perdagangan bebas yang 

terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di 

Timor Leste.  

Perbatasan suatu negara dalam era globalisasi 

ini makin tidak terlihat karena arus globalisasi dunia 

telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas 

orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas 

negara semakin mudah ditembus demi berbagai 

kepentingan manusia, seperti: perdagangan, industri, 

pariwisata, dan lain sebagainya. Timor Leste yang 

bentuk negaranya berupa pulau secara geografis 

memiliki banyak pintu masuk, antara lain melalui: 

bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain 

itu, Timor Leste juga memiliki garis pantai yang sangat 

panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colotomy
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posisi silang jalur lalu lintas antara Asia dan Pasifik. 

Hal ini juga menjadi faktor utama yang berpotensi 

kuat terjadinya pelanggaran. 

Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-

negara di dunia sejak dahulu, sebab setiap negara 

mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas 

orang yang akan masuk dan keluar di wilayah negara-

nya, baik untuk berkunjung maupun untuk berdiam 

sementara. Dengan adanya lalu lintas manusia terse-

but, maka jenis kejahatan semakin beraneka ragam, 

misalnya dengan semakin meningkatnya kejahatan 

Internasional atau yang dikenal dengan istilah Trans-

national Organization Crime (TOC), seperti terorisme, 

penyelundupan manusia (people smuggling), perda-

gangan manusia (human trading), dan lain sebagainya.  

Dengan adanya keanekaragaman jenis kejahat-

an tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi 

memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang 

ruang lingkup tugas dan fungsinya khusus untuk 

memantau serta mengantisipasi terjadinya kegiatan-

kegiatan kejahatan tersebut. Untuk itulah Pemerintah 

Republik Demokratik Timor Leste telah membuat 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, 

yaitu melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut meru-

pakan peraturan yang mengatur hal ikhwal lalu lintas 

orang yang masuk atau keluar wilayah Negara 

Republik Demokratik Timor Leste dan melakukan 
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pengawasan terhadap orang asing di wilayah teritori 

nasional. 

Masalah keimigrasian dan kejahatan internasi-

onal yang terjadi di lintas negara sangat rentan pada 

negara yang baru merdeka seperti halnya Timor Leste. 

Maraknya angka kejahatan tersebut karena pada 

negara yang baru saja merdeka sangat banyak peluang 

pelanggaran hukum. Selain hal tersebut, penegakan 

hukum pada negara yang baru saja merdeka cende-

rung tidak efisien dan efektif karena adanya keku-

rangan dalam pemahaman hukum para aparat 

penegak hukum. Dengan adanya kekurangpahaman 

terhadap hukum di Timor Leste tersebut maka banyak 

bermunculan berbagai macam pelanggaran, antara 

lain banyaknya warga negara asing yang keluar-masuk 

dari wilayah teritorial Timor Leste dengan bebas 

melalui perbatasan darat, banyaknya warga negara 

asing yang bekerja di Timor Leste tanpa persyaratan 

kerja yang jelas sebagai tenaga kerja asing. 

Dengan adanya berbagai pelanggaran tersebut 

maka masalah hukum menjadi masalah publik yang 

sering berbenturan dengan kepentingan. Dalam hal ini 

hukum menjadi masalah pelayanan publik, dimana 

hukum merupakan suatu hal yang penting dalam 

mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masya-

rakat. Dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai 

alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, 

maka dalam penegakan hukum seringkali terjadi 

benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, 
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antara keadilan dengan kepastian hukum, atau antara 

keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.  

Dalam kaitannya dengan upaya penegakan 

hukum keimigrasian di Timor Leste, penegakan 

hukum keimigrasian menimbulkan benturan antara 

kepentingan ekonomi yang melibatkan warga negara 

asing dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana telah 

disebutkan pada halaman sebelumnya, penegakan 

hukum keimigrasian di Timor Leste masih sangat 

lemah karena adanya kekurangpahaman penegak 

hukum dalam memahami aturan yang berlaku. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kelunakan 

pemberian sanksi pada pelaku kejahatan keimigrasian 

sehingga hukum tidak berfungsi sebagai ultimum 

remedium. 

Dalam kaitannya dengan pelanggaran dan 

kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh warga 

negara asing, warga asing yang melakukan pelanggar-

an sebagaimana tersebut di atas berasal dari berbagai 

negara di Asia antara lain Indonesia, Cina, Filippina, 

Thailand, Srilanka, Bangladesh dan India. Warga asing 

menilai bahwa Timor Leste adalah negara yang baru, 

tentu saja memiliki kelemahan atau kefakuman 

hukum baik secara substansial, kultural maupun 

structural. Apalagi dalam penegakan hukum atau 

undang-undang yang tidak efektif dan efisien maka 

peluang besar bagi orang asing untuk melakukan 

pelanggaran secara tidak sadar.  
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Berdasar pada grafik di atas, penambahan 

keanekaragaman pelanggaran dari illegal crossing dan 

penyalahgunaan visa menjadi illegal crossing. Penya-

lahgunaan visa dan illegal stay adalah sebagai bentuk 

kelemahan pemerintah Timor Leste dalam menangani 

kasus keimigrasian. Adapun kelemahan dari institusi 

yang berwenang di Timor Leste dalam keimigrasian 

adalah proses penegakan hukum di bidang keimigra-

sian dalam hal aspek yuridis normatif sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2003 tentang Imigrasi dan Suaka. Berdasarkan pada 

data jenis dan jumlah kasus tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam penerapan Undang-Undang 

Imigrasa dan Suaka, peran pihak imigrasi dapat 

dikategorikan lemah dalam menjaga wilayah teritorial 

Timor Leste sehingga tidak bisa mencegah arus keluar 

masuk warga asing melalui pintu-pintu utama perba-

tasan. Hal ini terjadi antara lain di Bandar Udara dan 

Pelabuhan Dilli, Pelabuhan Atauro, Pelabuhan Batu 

Gede, Pelabuhan Tunibibi, Pelabuhan Salele, Pelabuh-

an Wini dan Pelabuhan Bobometo. Pintu-pintu masuk 

tersebut memerlukan pengontrolan yang sangat ketat 

dari petugas imigrasi untuk mencegah arus keluar 

masuk warga asing secara illegal di Timor Leste. Selain 

peran petugas imigrasi yang lemah, menurut data 

yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Dili, jumlah 

pegawai imigrasi pengawas pintu-pintu perbatasan 

hanya berjumlah 74 orang untuk seluruh wilayah 

Timor Leste.  
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Dengan terbatasnya jumlah pegawai imigrasi 

pengawas pintu-pintu perbatasan, maka timbul 

berbagai pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian 

yaitu over stay, illegal entry, penyalahgunaan visa, dan 

pemalsuan visa yang sudah mengarah pada kejahatan 

korporasi lintas negara lain yang sangat membaha-

yakan kedaulatan wilayah Timor Leste. Jadi, dalam hal 

ini kasus pelanggaran semakin meningkat karena 

jumlah petugas tidak sebanding dengan banyaknya 

pintu-pintu masuk di Timor Leste dan jumlah warga 

asing yang masuk ke Timor Leste, sehingga petugas 

tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. 

Bahkan, selain dari jenis pelanggaran sebagaimana 

disebut di atas, pelanggaran lain yang mengancam 

Timor Leste adalah penyelundupan narkoba dari 

pintu-pintu masuk perbatasan, sebagaimana berita 

yang dikutip peneliti dari Antara News pada tanggal 1 

November 2012. Dengan adanya serangkaian jenis 

tindak pidana tersebut, mengindikasikan bahwa Timor 

Leste tidak hanya mengalami keterbatasan petugas 

pengawas pintu masuk perbatasan tetapi juga sarana 

dan prasarana pendukung pada pintu-pintu masuk 

perbatasan untuk mendeteksi barang yang dibawa 

oleh warga asing ketika memasuki perbatasan terse-

but.5  

                                                           

5 www.antaranews.com. Terjadinya Penyelundupan Narkoba pada 

Wilayah Perbatasan Timor Leste, 15 Februari 2013. 

http://www.antaranews.com/
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Adanya jenis pelanggaran seperti tersebut di 

atas, sejalan dengan wawancara awal yang dilakukan 

peneliti pada tahap prapenelitian. Dalam wawancara 

tersebut diperoleh informasi bahwa peningkatan 

pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian timbul 

karena faktor permisif pemerintah Timor Leste pada 

pengunjung dari wilayah perbatasan Republik 

Indonesia dengan Timor Leste. Mereka tidak memiliki 

paspor karena mereka memasuki wilayah Timor Leste  

melalui “jalan-jalan tikus”, melalui hutan seperti yang 

diungkapkan oleh Abilio Coi seorang anggota polisi 

Timor Leste yang berjaga pada wilayah perbatasan 

Timor Leste dengan Republik Indonesia. Abilio Coi 

dalam wawancara dengan peneliti menambahkan 

bahwa untuk arus keluar masuk warga asing melalui 

celah-celah rawan seperti hutan-hutan yang berada di 

wilayah perbatasan merupakan suatu hal yang sangat 

sulit untuk dilakukan pengawasan. Hal ini terjadi 

karena banyak warga Timor Leste yang masih memiliki 

keluarga di wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga 

arus keluar masuk dengan alasan mengunjungi 

keluarga sering tidak mendapatkan pengawasan seca-

ra ketat. 

Pemerintah harus lebih fokus memberikan 

perhatian kepada institusi yang menjadi mitra kerja di 

perbatasan karena selama ini menurut pengamatan 

peneliti tidak ada manajemen perbatasan yang baik 

sehingga dilihat dari statistik pelanggaran setiap 

tahun semakin meningkat.  
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In these context, the relevant institutions are obliged 
to establish the control with a specific and integrated 
mission in the border. However this integrated 
mission is encountering tremendous human resource 
shortcomings, facilities and other conditions limitation 
which deeply embedded in Border Patrol Unit (UPF), 
Maritime Police Unit (UPM), Immigration Service (SM), 
Custom and Quarantine6.  

 

Menurut laporan dari ONG lokal meminta 

kepada pemerintah dan parlemen untuk melakukan 

pemantaun yang lebih baik di perbatasan sehinga 

institusi yang terkait bisa melakukan tugasnya dengan 

bertanggungjawab. Menurut laporan dan rekomendasi 

dari ONG nasional bahwa:  

The illegal entry in the border is heavily related to 
family, culture, commerce, bureaucratic and lack of 
control from the Border Patrol Unit (UPF). Another 
problem the weak implementation of “Border Pass” 
which has not covered all districts in the frontier 
and border market in the integrated post which left 
unattended. The very underlying problem of such 
threats is the fundamental weakness in the 
immigration service (SM) which unable to verify the 
foreigners that enter and leave the country which 

now widespread in all territory from District to 
village level. On the other hand, the weakens of law 
implementation is tightly related to budget 
limitation. “Deportation” have become public concern 
and the immigration service (SM) recognized that 
Timor-Leste is incapable to do so due to budget 
limitation. Therefore, the immigration services only 
apply “voluntary renounce”. The individual and 
organized groups take advantage of these 

                                                           

6 Nélson Belo, Border Issue and Migration Control, Fundasaun 

Mahein Dili, 2013 (www.fundasaunmahein.org). 

http://www.fundasaunmahein.org/2011/08/23/mahein-nia-lian-21-dezenvolvimentu-polisia-national-timor-leste/
http://www.fundasaunmahein.org/2011/08/23/mahein-nia-lian-21-dezenvolvimentu-polisia-national-timor-leste/
http://www.fundasaunmahein.org/2011/08/23/mahein-nia-lian-21-dezenvolvimentu-polisia-national-timor-leste/
http://www.fundasaunmahein.org/2011/09/21/siguransa-maritima-timor-leste-iha-situasaun-frajil/
http://www.fundasaunmahein.org/2011/09/21/siguransa-maritima-timor-leste-iha-situasaun-frajil/
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limitations to continue the illegal and unlawful 
business and violate the law.7 

Dari semua aktivitas pelanggaran keimigrasian maka 

ONG lokal Fundasaun Mahein dalam monitoringnya  

merekonmendasikan bahwa pemerintah lebih mem-

berikan fokus perhatian pada tugas pokok institusi 

dalam pengontrolan warga asing yang melakukan 

kegiatan profesional melawan hukum. 

Therefore Fundasaun Mahein recommends the 
Immigration Office establishes checks of the 
foreigners who are working illegally using tourist 
visas for business8 

Ketika peneliti mewawancarai Kommandan Polisi Unit 

perbatasan Timor Leste yang bertanggungjawab untuk 

seluruh perbatasan darat Timor Leste”, beliau menga-

takan bahwa pelanggran lintas batas ini sering terjadi 

diakibatkan oleh kurangnya aparat penegak hukum, 

baik itu Polisi Imigrasi maupun Polisi Unit Perbatasan 

sehingga selalu terjadi illegal crossing ke wilayah Timor 

Leste dari wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena 

masyarakat di kedua negara ini memiliki hubungan 

kekeluargaan sejak dulu sebelum Timor Leste merde-

ka. Maka pemerintah Timor Leste dengan pemerintah 

Indonesia harus mempunyai kebijakan dengan cara 

bagaimana harus menjadi fokus perhatian kedua 

negara.  

                                                           

7 Nélson Belo…, loc cit. 
8
 Fundasaun Mahein, Gestão de Fronteira, 10 November 2010 
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Sebagai aparat penegak hukum hanya melak-

sanakan tugas akan tetapi dalam penegakan hukum 

tersebut harus didukung dan disertai oleh sarana 

maupun prasarana untuk tugas agar fungsi penegak 

itu berjalan dengan baik9. Permasahan yang diungkap-

kan itu menjadi tanggungjawab institusi pemerintahan 

yang mempunyai wewenang untuk menjamin keaman 

negara dan juga sebagai institusi yang melayani 

masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun 

masyarakat luar.  

Berdasarkan fakta di atas, kelemahan petugas 

Timor Leste dalam menjaga perbatasan semakin 

kompleks, yaitu adanya ketidakjelasan penerapan 

hukum keimigrasian oleh petugas dalam hal perlaku-

an warga asing yang masuk pada teritorial Timor 

Leste. Kelemahan tersebut meliputi empat hal yaitu: 

keterbatasan petugas, faktor permisif institusi peme-

rintah pada wilayah perbatasan, ketidakjelasan pene-

rapan hukum dalam perlakuan warga asing, keter-

batasan sarana dan prasarana penunjang perbatasan. 

Melihat latar belakang permasalahan seperti 

tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pemilihan judul “Jenis dan Pola Penye-

lesaian Pelanggaran Kemigrasian di Timor Leste”. Hal 

ini berdasar pada alasan bahwa data pelanggaran 

keimigrasian di Timor Leste selalu menunjukkan 

                                                           

9 Agustinho Gomes, Kepala Kepolisian Unit Perbatasan, Interview 

2013 
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peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal tersebut 

tidak disertai dengan pola penyelesaian yang tepat 

sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku 

pelanggaran. Oleh karena itu, pengulangan pelanggar-

an selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun dan dimungkinkan untuk tetap terjadi sampai 

pada masa yang akan datang. Dengan demikian, 

penulis ingin meneliti pola penyelesaian pelanggaran 

keimigrasian Timor Leste. 

 

1.2  Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masa-

lah di atas, dapat diketahui bahwa Timoe Leste meru-

pakan negara yang sangat rentan terhadap berbagai 

pelanggaran lintas batas yang dapat membahayakan 

stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu dapat 

dirumuskan permasalahan: bagaimana jenis dan pola 

penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian di 

Timor Leste? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian mendeskripsikan jenis dan 

pola penyelesaian masalah pelanggaran keimigrasian 

yang terjadi di Timor Leste sehingga dapat diketahui 

pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam 

pelanggaran keimigrasian, serta mendeskripsikan ber-

bagai kendala yang dihadapi oleh keimigrasian serta 

penyelesaian pelanggaran keimigrasian. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi 

dua hal yaitu: 

1. Kegunaan teoritis penelitian, yaitu sebagai sum-

bangan ilmu pengetahuan hukum keimigrasian 

khususnya yang berkaitan dengan arus lalu lintas 

manusia antar Negara; 
 
2. Kegunaan praktis penelitian, yaitu untuk menam-

bah sumbangan pengetahuan bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan dan sebagai bahan rujukan 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

khususnya dalam hal pelanggaran keimigrasian. 
 
 

1.5  Kerangka Teori 

Dalam kerangka teori ini akan diuraikan teori 

yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan 

penelitian. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang 

negara hukum dan konsep negara hukum. Pembahas-

an negara hukum dan konsep negara hukum dile-

takkan pada awal pembahasan dengan pertimbangan 

bahwa di dalam negara hukum segala bentuk kegiatan 

warga negara diatur oleh hukum yang berlaku, dengan 

dilengkapi fungsi pemaksaan kepada warga negara 

yang ada di dalamnya. Adapun konsep negara hukum 

dalam kaitannya dengan pemerintah Timor Leste 

setelah mencetuskan kemerdekaan adalah dimilikinya 

kedaulatan negara dengan didasari oleh unsur-unsur 
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kedaulatan suatu negara sebagaimana diungkapkan 

oleh Oppenheim dan Lueterpacht.  

Dalam kaitannya dengan kepemilikan kedaulat-

an tersebut, negara mempunyai status sebagai subjek 

hukum yang mempuyai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban. Salah satu hak dasar negara adalah ada-

nya kedaulatan dalam melaksanakan hubungan antar 

negara. Hak ini menandakan adanya kemerdekaan 

dan kebebasan dalam menjalankan hak kedaulatan-

nya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa 

campur tangan negara lain, di samping berkewajiban 

untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah 

negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri 

urusan negara lain. Apabila kewajiban ini dilanggar, 

maka akan melahirkan tanggung jawab negara.10  

Dengan adanya status sebagai subjek hukum 

tersebut, maka negara mempunyai hak untuk menga-

tur batas wilayah dan tata cara keimigrasian dalam 

kaitannya dengan adanya hubungan dengan negara 

lain. Oleh karena itu timbulah hukum keimigrasian 

yang diterapkan pada negara tersebut. Dalam kaitan-

nya dengan keimigrasian di Timor Leste, negara ini 

mempunyai undang-undang keimigrasian yang harus 

dihormati oleh negara lain dan harus ditegakkan oleh 

aparat hukumnya. Sebagai negara yang berdasarkan 

                                                           

10 Hingorani. Modern International Law. New Delhi: Oxford & IBH 

Publishing, 1982, hal. 241. 
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hukum dan berdaulat, maka aturan keimigrasian 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003.  

Dalam penegakan hukum keimigrasian karak-

teristik dari penerapan konsep-konsep negara hukum 

dengan berbagai instrumen yang saling terkait akan 

memberikan keteraturan, kenyamanan, keadilan dan 

kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat 

termasuk di bidang keimigrasian. Pentingnya konsep 

penegakan hukum ini diterapkan paling tidak untuk 

membuat segenap proses, prosedur dan efektivitas 

dari undang-undang yang berkaitan dengan keimi-

grasian sehingga dapat mencegah hal-hal yang menim-

bulkan kerugian terhadap bangsa dan negara.11 Dalam 

kaitannya dengan penegakan hukum keimigrasian, 

Soedarto memberikan definisi penegakan hukum seba-

gai perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan 

yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi 

(onrech in actu) maupun perbuatan melawan hukum 

yang mungkin akan terjadi (onrech in potenti).12 

Definisi penegakan hukum ditambahkan pula 

oleh Satjipto Rahardjo yaitu penegakan hukum meru-

pakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

                                                           

11 Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem 
Hukum Keimigrasian Indonesia., Disertasi. Bandung: Program 

Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2008.hal 37-38. 

12 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung, 1985, dan. 

Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1988, hal . 34 



 

18 

keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun maksud 

dari keinginan hukum adalah pikeran-pikiran pem-

buat undang-undang yang dirumuskan dalam pera-

turan-peraturan hukum tersebut. Lebih lanjut, dalam 

penjabaran mengenai proses penegakan hukum men-

jangkau pula pada pembuatan hukum. Perumusan 

pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang ditu-

angkan dalam peraturan hukum akan turut menen-

tukan penegakan hukum tersebut dijalankan.  

Dengan demikian, untuk menjawab persoalan 

tentang penerapan hukum keimigrasian diperlukan 

suatu pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap izin tinggal orang asing di suatu negara yang 

dapat dianalisis secara holistik dengan pendekatan 

sistem hukum pengawasan dan penindakan keimi-

grasian terhadap izin tinggal orang asing. Untuk 

menguraikan sistem hukum pengawasan dan penin-

dakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing 

di suatu negara dapat dipergunakan teori Lawrence M. 

Friedman, yang mengatakan bahwa sistem hukum 

terdiri dari materi hukum, struktur hukum dan 

budaya hukum13 

                                                           

13 Lawrence M. Friedman, American Law, New York, W.W. 

Norton And Company, 1984. hal.  6-9. 
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Hal ini ditambahkan oleh Hart pengikut posi-

tivisme yang mengartikan positivisme sebagai beri-

kut:14 

1. Hukum adalah perintah; 
 
2. Analisa terhadap hukum adalah usaha-usaha 

yang berharga untuk dilakukan;  
 

3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan 

secara logis dari peraturan-peraturan yang 

sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk 

pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moral; 
 

4. Penghukuman (judgement) secara moral tidak 

dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh 

penalaran rasional, pembuktian, pengujian; 
 

5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan 

harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang 
seharusnya diinginkan. 

 

 
Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangun-

an dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar dalam teori-

nya, hukum sebagai sarana pembaharuan masya-

rakat.15 Asumsi hukum dari teori Mochtar ini didasar-

kan kepada dua hal. Pertama, bahwa adanya ketera-

turan atau ketertiban dalam usaha pembangunan 

atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan 

atau bahkan dipandang mutlak perlu. Kedua, bahwa 

                                                           

14 Satjito Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 

1982,  hal 267. 
15 Sunarjati Hartono, Memberikan komentar bahwa fungsi hukum 

itu mempunyai empat fungsi: hukum sebagai pemeliharaan keter-

tiban keamanan; hukum sebagai sarana pembangunan; hukum 

sebagai sarana penegak keadilan; dan hukum sebagai sarana 
pendidikan masyarakat. Sunarjati Hartono, Hukum Ekonomi 
Pembangunan Indonesia, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal, 12. 
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hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum 

memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau 

sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiat-

an manusia ke arah yang dikehendaki oleh pemba-

ngunan atau pembaharuan.16 

Jika hal tersebut dikaitkan dengan konteks 

masalah yang terdapat di Timor Leste, maka dapat 

diketahui bahwa perintah hukum keimigrasian pada 

aparat penegak hukum sudah jelas karena undang-

undang ini adalah peraturan payung berdirinya 

Departemen Kepolisian yang bertugas di wilayah 

perbatasan. Adanya perintah tersebut untuk mengatur 

arus keluar masuknya imigran yang berasal dari 

negara lain dalam hubungannya dengan era globali-

sasi. Adapun hakikat dari peraturan ini adalah untuk 

menjamin kesejahteraan dan keamanan negara. 

Tingkat profesionalisme yang tinggi dari petugas imi-

grasi tidaklah cukup tanpa sarana dan prasarana 

perangkat keras maupun lunak yang memadai dalam 

rangka pelaksanaan tugas. Setidaknya dua hal perlu 

mendapat perhatian khusus:17 

a. Pembangunan sarana keimigrasian yaitu sega-
la sesuatu yang dapat dipakai menjadi alat 

untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan 

                                                           

16 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan 

Hukum Nasional Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, 

Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 

1986, hal. 13. 

17 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan 
Ekonomi Dan Ketahanan Nasional, Jakarta:UI-Press, 2004, hal. 1 
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tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Upaya 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan terse-

but adalah menciptakan suatu standarisasi 
mekanisme dan prosedur keimigrasian yang 

mampu memberikan kepastian hokum; 
 
b. Pembangunan prasarana keimigrasian yaitu 

segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses keimi-
grasian untuk mencapai tujuan dari pelaksana 

naan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. 

Upaya yang dilakukan adalah membentuk 

jaringan kerja yang mampu mengolah data-

data keimigrasian antar Kantor Imigrasi. 

 
 

Jika ditinjau dari kata imigrasi, kata ini berasal 

dari dua suku kata yaitu im dan migrasi, yang artinya 

pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa arti imigrasi adalah pembo-

yongan orang-orang masuk ke suatu negeri.18 Dalam 

bahasa Inggris, pengertian imigrasi adalah: imigration 

is the entrance into an alien country of persons 

intending to take a part in the life of that country and to 

make it their more or les permanent residence,19 artinya 

imigrasi merupakan perpindahan orang lain dengan 

cara masuk pada suatu negara lain dengan maksud 

untuk tinggal atau lebih dari itu. 

Maksud dari uraian di atas jika dirujuk pada 

undang-undang keimigrasian, dapat diketahui bahwa 

                                                           

18 T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid 

II, W.Van Hoeve, Bandung: Gravenhage, 1957, hal.  649. 
19 Edwin, R.A. Seligman and Johnson Alvin, Encyclopedi of Social 
Science, Volume VII, Cetakan XII, hal. 587. (http://www.archive. 
org/details/encyclopaediaoft030467mbp, April 2013) 
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undang-undang tersebut mempunyai tujuan kesejah-

teraan yang mengatur kepentingan warga asing dan 

warga negara yang ada di wilayah Timor Leste. Selain 

itu peraturan ini juga mengatur tentang keamanan 

negara yang ditimbulkan dari adanya perpindahan 

orang-orang tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-undang 

keimigrasian terdapat rumusan bahwa undang-

undang tersebut merupakan payung pelaksanaan 

peraturan keimigrasian yang berlaku di Timor Leste. 

Dalam pasal 2 peraturan tersebut juga disebutkan 

dengan jelas apa yang dimaksud dengan orang asing, 

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan keimigrasian 

tersebut dapat dipastikan dengan jelas perbedaan 

warga asing dengan warga negara sehingga dapat 

ditemukan kriteria yang jelas dalam hal penerapan 

hukumnya.  

Dalam kaitannya dengan ijin tinggal warga asing 

yang masuk di Timor Leste, negara mewajibkan warga 

asing tersebut memiliki visa yang diatur dalam pasal 

34. Pasal ini mengatur tentang tipe visa seperti visa 

pekerja, visa ijin tinggal menetap dan visa biasa. 

Masing-masing visa tersebut mempunyai waktu yang 

berlainan terhadap warga asing yang boleh tinggal di 

Timor Leste. Namun, karena rendahnya pemantauan 

hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Timor Leste 

dengan banyaknya warga asing yang melanggar keten-

tuan ijin tinggal sehingga dikategorikan dalam warga 

asing over stay. Dilihat dari fakta-fakta pelanggaran 

yang terjadi maka peneliti berpendapat bahwa pene-
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gakan hukum tidak maksimal. Walaupun materi 

hukumnya ada akan tetapi budaya dalam penegakan 

hukum yang ada di Timor Leste juga sangat lemah. 

Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan pemantauan 

(observasi) lapangan di pusat dan di beberapa pos 

masuk dan keluarnya warga asing dari teritori 

nasional.  

Dalam menghadapi kasus pelanggaran keimi-

grasian di Timor Leste, untuk lebih jelasnya penulis 

akan menguraikan alur penyelesaiannya berdasarkan 

bagan berikut: 

Bagan 1 
Alur Penyelesaian Penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana dan prasarana 

Personel pengawas 

imigrasi 

 

 

 

Tinjaun Undang-undang 

keimigrasian Timor Leste 

Penyelesaian Kasus 

Lawrence M. Friedman: 

- Materi hukum 
- Struktur hukum 

- Budaya hukum 

Faktor permisif 

pemerintah 

Masalah: 

Bagaimana jenis dan pola 
penyelesaian pelanggaran 

keimigrasian di  
Timor Leste 
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Penjelasan dari bagan tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: Timor Leste mempunyai permasalah-

an dalam bidang keimigrasian meliputi dua hal yaitu 

pola penyelesaian kasus keimigrasian Timor Leste dan 

hambatan penyelesaian dari kasus keimigrasian. 

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelum-

nya bahwa kasus-kasus tersebut karena adanya bebe-

rapa faktor pemicu di antaranya adalah petugas peng-

awas keimigrasian yang hanya berjumlah 74 orang 

untuk seluruh Timor Leste. Oleh karenanya banyak 

terjadi kasus pelanggaran keimigrasian karena 

kurangnya monitoring petugas. Kurangnya sarana dan 

prasarana penunjang keimigrasian yang tidak lengkap, 

hal ini mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen, 

penyelundupan dan sebagainya. Di samping itu faktor 

permisif pemerintah dengan adanya kebiasaan masya-

rakat perbatasan darat yang keluar masuk wilayah 

teritorial Timor Leste tanpa menggunakan paspor. Hal 

tersebut dianggap biasa oleh polisi perbatasan karena 

banyaknya warga Timor Leste maupun Indonesia yang 

masih memiliki keluarga yang berdomisili di sekitar 

perbatasan darat. Adanya kelonggaran peraturan polisi 

perbatasan juga dimanfaatkan oleh warga lain yang 

ada di perbatasan dengan melintasi perbatasan negara 

tanpa izin pada petugas polisi yang mempunyai wewe-

nang di perbatasan. Hal ini disinyalir dapat meng-

akibatkan meningkatnya angka pelangaran.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah 

Timor Leste dan pemerintah Republik Indonesia sudah 
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mempunyai perjanjian tentang pass lintas batas, yaitu 

adanya perlakuan khusus pada warga-warga Timor 

Leste dan Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan. 

Perlakuan khusus tersebut berupa adanya kemudah-

an keluar masuk perbatasan tanpa menggunakan 

paspor, akan tetapi pass lintas batas tersebut tidak 

efisien. Faktor permisif inilah yang sering disalah-

gunakan dalam kejahatan dan pelanggaran keimigra-

sian dengan bebas memasuki wilayah Timor Leste 

tanpa dokumen perjalanan yang jelas. Selain itu, 

pemerintah Timor Leste tidak mengadakan penindak-

an tegas pada pelanggaran keimigrasian tetapi hanya 

memilih jalan cepat yaitu dengan mendeportasi para 

pelanggar ke negaranya masing-masing tanpa melalui 

proses hukum yang jelas untuk memberikan efek jera. 

 

1.6 Metode Penelitian 
 
1. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap 

ilmu, selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan 

yang menjadi induknya.20 Penelitian ini tergolong 

dalam tradisi penelitian hukum nondoktrinal21 dengan 

                                                           

20 Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri. Jakarta:  

Ghalia Indonesia, 1988, hal. 10 

21 Soetandyo Wignjosoebroto, Membagi tipologi penelitian hukum 

menjadi dua yaitu penelitian hukum doctrinal dan penelitian 

hukum non-doktrinal. Baca Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum 

Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 

2002, hal. 148. 
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pendekatan sosiolegal.22 Subjek penelitian adalah 

hakim yang didukung oleh informan dan nara sumber. 

Data dihimpun dengan metode wawancara, observasi 

dan studi dokumen. Data dianalisis mengikuti model 

interaktif dari Mattew B. Miles dan A. Michael 

Haberman (1999) yang terdiri dari kegiatan pengum-

pulan data, reduksi data, penyajian data, dan pena-

rikan kesimpulan/verifikasi.23  

Untuk menjamin validitas, objektivitas dan ke-

terandalan data, ditempuh pemeriksaan triangulasi. 

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi24 sumber 

                                                           

22 Pendekatan Sosiolegal adalah kajian terhadap hukum dengan 

menggunakan Ilmu Hukum maupun IlmuIlmu Sosial yang 

bersifat interdisipliner. Baca Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed). 

Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 173-187; Werner Menski, Compa-
rative Law in a Global Context, The Legal Sistems of  Asia and 
Africa. Second Edition, Cambridge University Press, New York, 

2006, p. 161-162. 

23 Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman, Analisis Data 

Kualitatif, Jakarta: UI Press.1999, hal. 15-20. 

24Dalam penelitian kualitatif dikenal empat tipe triangulasi, yaitu 
triangulasi sumber (source triangulation), triangulasi metode 

(method triangulation), triangulasi peneliti (investigator 
triangulation), dan triangulasi teori (theory triangulation). Triangu-

lasi sumber memungkinkan peneliti melakukan penge-cekan dan 

pengecekan ulang serta melengkapi informasi. Triangulasi metode 

bertujuan untuk melengkapi informasi dengan menggunakan 

metode lain. Triangulasi peneliti dimungkinkan jika penelitian 

dilakukan secara kelompok. Hal ini dipandang penting karena 
dalam menelaah fenomena, setiap peneliti menelaah dari pers-

pektif yang berbeda. Terakhir triangulasi teori yaitu mengunakan 

teori yang berbeda dalam memeriksa data yang sama; Baca 

Norman K. Denzin dalam Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti 

Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil 

Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-
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dan metode. Triangulasi sumber dan metode dilaku-

kan dengan cara melakukan cek silang antara sumber 

data dan metode yang satu dengan data lainya, baik 

yang diperoleh lewat metode wawancara, observasi, 

studi dokumentasi/pustaka maupun catatan lapang-

an.  

Dalam penelitian ini, fokus permasalahan ada-

lah pada pola penyelesaian kasus pelanggaran keimi-

grasian yang terjadi di Timor Leste berdasarkan cara 

litigasi maupun non-litigasi dengan menguraikan be-

berapa hambatan yang dihadapi, jenis tindak pelang-

garan keimigrasian di Timor Leste. Dalam penelitian 

ini, penelitian akan dijabarkan secara eksploratif 

deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara 

rinci mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan 

pola penyelesaian pada jenis-jenis tindak pidana 

keimigrasian di Timor Leste. 

2. Lokasi Penelitian 
 

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah Kantor imigrasi Timor Leste yang 

meliputi Kantor Pusat Imigrasi Dili, Imigrasi Bandara, 

Imigrasi Pelabuhan, dan Imigrasi Perbatasan Darat. 

Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dengan 

pertimbangan sebagai berikut: (1) Petugas imigrasi 

kantor pusat merupakan pusat kegiatan keimigrasian, 

                                                                                                                                   

Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Pustaka Setia, 

Bandung, 2002, hal. 38. 
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oleh karena itu peneliti memandang bahwa tempat 

tersebut merupakan tempat dikumpulkannya semua 

arsip dan catatan pelanggaran keimigrasian dan pola 

penyelesaian; (2) Petugas imigrasi pintu masuk dan 

keluar bandara, pelabuhan dan perbatasan darat 

adalah petugas yang berhubungan langsung dengan 

berbagai kasus tindak pidana keimigrasian Timor 

Leste sehingga peneliti memandang perlu dilakukan 

wawancara pada petugas tersebut. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh di 

lapangan; dan (2) data sekunder, yaitu data yang 

berupa kepustakaan yang mendukung penelitian ini.25 

Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data yang 

dibutuhkan oleh peneliti adalah sumber data primer 

yang berupa wawancara dengan aparat penegak 

hukum keimigrasian yaitu polisi dan petugas imigrasi 

Timor Leste; sedangkan sumber data sekunder berupa 

bahan-bahan peraturan perundang-undangan, panda-

pat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel dan makalah 

yang mendukung penelitian ini. 

 

 

 

                                                           

25 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001, hal. 116-117. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan pada pendekatan dan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengum-

pulan data adalah dengan metode wawancara dengan 

informan yaitu para penegak hukum keimigrasian di 

Timor Leste yang meliputi polisi dan petugas imigrasi, 

baik pusat maupun petugas imigrasi pada pintu-pintu 

keluar masuk warga asing; dan observasi di lapangan 

secara langsung untuk mengetahui sarana dan pra-

sarana penunjang dalam penegakan hukum keimi-

grasian. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh peneliti akan diolah secara 

kualitatif, dimana dalam pengolahan kualitatif ini 

akan diuraikan kata demi kata secara sistematis 

sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan.26 
  
Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti 

kemudian akan dikompilasikan dan divalidasi atau 

diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data 

yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevan-

sinya dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian 

disusun secara sistematis sesuai dengan karakteris-

tiknya dan dianalisis secara kualitatif dengan menggu-

nakan metode deskriptif analitis sehingga dapat mem-

                                                           

26 Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman 
Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003. hal. 53. 
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peroleh gambaran secara utuh mengenai fakta yang 

berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan keimigrasi-

an.27 Selanjutnya, semua data tersebut akan dihu-

bungkan secara menyeluruh dengan peraturan perun-

dang-undangan maupun teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Setelah itu, penelitian akan disajikan 

dalam bentuk uraian yang bermuara pada kesimpulan 

jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam hal 

keimigrasian. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

27 Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin. Cara Penyelesaian Karya 
Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, 
Tesis dan Disertasi). Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah 

Indonesia, 2003, hal. 47. 


