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BAB III    

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 
 

3.1 Gambaran Umum Wilayah  
 

3.1.1 Keadaan Geografis 

Secara keseluruhan wilayah teritorial Timor 

Leste mempunyai 12 distrik, dan salah satu distrik di 

antaranya adalah wilayah otonomi yaitu Distrik 

Oekusi. Secara administratif Departemen Imigrasi 

mempunyai tujuh sektor yang terdiri dari Sektor 

Informasi, Sektor Suaka, Sektor Data Base, dan Sektor 

Administrasi yang terdiri dari lima divisi yaitu: 

Sekretaris, Keuangan, Personalia, Logistik dan Unit 

Pelatihan. Sektor Operasional meliputi empat divisi 

yaitu: Inspeksi, Investigasi, Laboratorium, dan Unit 

Penalti. Sektor Perbatasan meliputi beberapa Pos 

Operasional yang ditentukan dalam sistem prosedur 

kerja yakni sembilan Pos Operasional; Air Port, Dili 

Port (Pelabuhan), Hera Seaport, Salele, Tunubibi, 

Batugade, Sakato, Bobometo, dan Atauro. Sektor 

Dokumental meliputi empat divisi yaitu; pelayanan 

Umum, Visa, Residensi (Ijin tinggal), dan Unit arsip1.   

Nampak pada peta di bawah ini dalam entry 

point yang ditentukan oleh pemerintah dalam 

                                                           

1 UU No 30/2009, Servisu de Migração, Timor Leste 
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manajemen pengontrolan orang asing yang masuk 

melalui pos-pos yang resmi pada peta sesuai dengan 

SK Menteri. Jadi pihak keimigrasian melakukan tugas 

pengontrolan sesuai dengan pos yang telah disediakan 

BMS (Border Management System) pada sektor perba-

tasan. Mereka mempunyai wewenang untuk melaku-

kan pengontrolan orang asing yang masuk dan keluar 

melalui poin yang telah disepakati kedua negara, yakni 

Timor leste dan Indonesia pada daerah perbatasan 

darat yang terlihat pada peta sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Sejarah Terbentuknya Departemen Keimi-

grasian Timor Leste 

Departemen Imigrasi merupakan bagian dari 

Institusi Kepolisian Negara Timor Leste yang bertugas 

menjamin keamanan bagi warga negara yang masuk 

dan keluar dari Teritorial Nasional Timor Leste. 

Sebelumnya tugas dan fungsi imigrasi merupakan 
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tanggung jawab bea-cukai yang berada di bawah 

naungan Kementerian Keuangan pada tahun 1999 

hingga 2002. Kemudian terjadi peralihan tanggung-

jawab ke Polisi Nasional Timor Leste yang pada saat 

itu masih di bawah Kementerian Dalam Negeri 

(Mendagri) mulai tahun 2003 hingga 2006. Setelah itu 

Departemen Keimigrasian di bawah kementerian ke-

aman dan pertahanan (menteri muda keaman) yang 

menjadi dasar dari Badan Keimigrasian dialihkan 

kepada pihak kepolisian yaitu berdasarkan undang-

undang dasar (konsttitusi) RDTL yang diatur pada 

pasal 147 yang berbunyi: 

a) Polisi akan membela keabsahan demokratis 

dan menjamin keamanan dalam negeri dan  

akan bersifat sama sekali tidak memihak; 

b) Pencegahan kejahatan wajib dilaksanakan 
dengan tetap menghormati hak-hak asasi  

manusia; 

c) Undang-undang akan menetapkan aturan dan 

peraturan bagi kepolisian dan angkatan kea-

manan lainnya2. 

 

Sejak undang-undang keimigasian tersebut di-

keluarkan maka imigrasi dan suaka menjadi tang-

gungjawab Menteri Dalam Negeri. Untuk itu polisi 

mempunyai kewajiban melaksanakan tugas keimigra-

sian. Maka sejak saat itu Direktur Nasional Kepolisian 

membentuk Departemen Keimigrasian untuk menga-

wasi arus lalu lintas manusia yang keluar masuk di 

wilayah Teritorial Nasional Timor Leste dengan berpe-

                                                           

2  Konstitusi RDTL, Pasal 147. 
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doman pada Undang-Undang Imigrasi No. 9 Tahun 

2003. Sebelumnya tugas imigrasi di Timor-Leste dila-

kukan oleh Alfandega (Bea Cukai). 

Departemen imigrasi diserahterimakan dari 

alfandegas (bea cukai) menjadi Departemen Imigrasi 

Timor Leste dengan perubahan pengontrolan yang 

semula dari perspektif sipil ke perspektif kepolisian. 

Salah satu implementasi dari pengontrolan Depar-

temen Imigrasi adalah sebuah instrumen mengenai 

profesi aplikasi dalam kepolisian yang telah diterapkan 

dalam Negara Demokratik Timor Leste dan hal terse-

but sudah menjadi kebijakan dari departemen tersebut 

untuk mengontrol warga negara asing yang menetap di 

Timor Leste dan juga untuk mengontrol arus perjalan-

an darat, udara, dan laut. Kewenangan keimigrasian 

Timor Leste memberikan izin masuk kepada warga 

asing yang akan masuk dan tinggal di teritori nasional 

dengan memberikan tanda ijin masuk dan memper-

silakan warga asing keluar dari wilayah teritorial 

Timor Leste dengan memberikan ijin keluar yang 

terdapat dalam paspor pengunjung.  

Dalam perspektif keimigrasian setiap orang 

dianggap telah melewati garis wilayah perbatasan 

teritorial ketika telah melewati pemeriksaan keimigra-

sian untuk memproses pendaratan bagi setiap pelin-

tasan, baik masuk maupun keluar. Bandara udara, 

pelabuhan laut, dan pos darat secara fisik titik ter-

sebut berada di dalam garis wilayah batas teritorial 

suatu negara dan merupakan bagian dari wilayah 
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darat atau wilayah perairan pedalaman yang sepenuh-

nya bagian dari yurisdiksi negara.  

Namun berdasarkan konvensi internasional 

disepakati bahwa di dalam suatu pelabuhan udara, 

laut, zona internasional terdapat wilayah internasional 

yang berfungsi sebagai steril area. Hanya orang yang 

telah melewati immigration clearance yang dapat 

masuk atau keluar melintasi garis kuning. Para citizen 

yang telah melewati garis kunjung masing-masing 

sudah mendapatkan izin atau paraf (tanda) berupa 

visa untuk tinggal secara legal. Visa untuk berkunjung 

ke Timor Leste diberikan kepada warganegara asing 

yang dinilai sebagai pengunjung yang dapat memberi-

kan keuntungan kepada Timor Leste, dapat memberi-

kan jaminan akan kembali ke negara asalnya atau 

melanjutkan perjalanan ke negara lain dan tidak me-

miliki catatan criminal. Visa dikeluarkan oleh petugas 

imigrasi yang bertugas di pos-pos perbatasan adalah 

visa on arrive (VOA) untuk semua entry point menurut 

undang-undang imigrasi No. 9/2003. 

 

3.1.3 Keadaan Personil 

Keadaan demografi yang dimaksud di sini adalah 

jumlah staf Polisi Imigrasi yang bekerja di seluruh 

Teritorial Nasional Timor Leste, baik di pos-pos perba-

tasan maupun di kantor pusat keimigrasian Dili. 

Berdasarkan sumber data yang ada maka jumlah total 

staf Polisi Imigrasi sebanyak 74 orang yang terdiri dari 

wanita dan pria. Dari 74 orang staf polisi imigrasi 
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tersebut masing-masing dialokasikan ke pos-pos dan 

pusat sesuai dengan surat perintah masing-masing 

yang mana diketahui oleh Komisaris Polisi Nasional 

Timor Leste yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Jumlah staf Polisi Imigrasi 

1 Lokasi Jumlah Staf Keterangan 

1 Pusat (Sede Departemen) 45 Orang Aktif 

2 Dili: Pelabuhan  

 Air port 

2 Orang 

8 Orang 

Aktif 

Aktif 

3 Regional Oe-Cusse  

 Sakato 

 Bobmeto,  

2 Orang 

2 Orang 

2 Orang 

Aktif 

Aktif 

Aktif 

4 Covalima; Salele 5 Orang Aktif 

5 Maliana;  

Batugade,  

Tunubibi 

 

8 Orang 

3 Orang 

 

Aktif 

Aktif 

Total 74 Orang 

   Sumber data tahun 2013 

 

Berdasarkan Tabel di atas staf polisi imigrasi 

melaksanakan tugasnya berdasarkan pada SK kerja 

dari Direktur Keimigrasian. Jika dilihat dari segi jenis 

kelamin tampak pada sumber berikut: 

Gambar 3.1 

menurut Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin

laki-laki

perempuan

87%

13%

 
           Sumber data dari tahun 2013 
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Berdasarkan tabel menurut jenis kelamin di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi staff polisi 

imigrasi wanita dalam menjalankan tugas keimigra-

sian sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki. 

Dalam grafik pie diatas terlihat bahwa jumlah petugas 

polisi imigrasi laki-laki mencapai angka 87% sedang-

kan polisi imigrasi wanita hanya berjumlah 13%. 

Gambar 3.2 

Jumlah Staf Polisi Imigrasi  
menurut Tingkat Pendidikan 

Strata 2

Strata 1

SMA

52 orang
20 orang

2 orang

   
             Sumer data dari tahun 20133  

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat 

pendidikan staf polisi imigrasi masih tergolong rendah 

karena sebagian besar staf polisi imigrasi masih ber-

pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 52 

orang, sedangkan untuk tingkat pendidikan Strata 

Satu (S1) hanya terdapat 20 orang, dan Strata Dua 

(S2) hanya berjumlah 2 orang. 

                                                           

3 Pascual Alves, Kepala Administrasi keimigrasian Timor Leste, 

interview, 27 April 2013. 
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3.1.4 Struktur Keimigrasian 

Pemerintah Timor Leste mempunyai susunan 

organisasi yang berdasarkan pada Undang-undang No. 

9/2003 keimigrasian di bawah General Commander of 

PNTL bertanggungjawab kepada Kementerian Interior 

pemerintah. Akan tetapi ketika muncul Dekrit UU No. 

30 Tahun 2009, maka terjadilah peralihan pinpinan 

dan tanggung jawab. Pada struktur organisasi keimi-

grasi berada di bawah naungan Menteri Muda 

Keamanan yang bertanggung jawab kepada Menteri 

Pertahanan dan Keamanan. Dengan demikian, petugas 

keimigrasian adalah berasal dari kepolisian yang men-

jalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Adapun su-

sunan struktur organisasi keimigrasian akan diurai-

kan dalam bagan berikut: 
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Berdasarkan struktur Departemen Keimigrasian 

yang disahkan oleh Kementerian Pertahanan dan 

Keamanan maka keimigrasian bertanggungjawab ter-

hadap menteri muda keamanan, maka kegiatan Polisi 

Imigrasi berjalan sesuai dengan perencanaan dan 

struktur keimigrasian sejak tahun 2009 sampai saat 

ini.4 Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

secara struktural belum terisi posisi yang ada pada 

bangan hal ini disebabkan kurangnya officer untuk 

mengisi kekosongan pada truktur keimigrasian maka 

dapat dikatakan bahwa fungsionalis keimigrasian itu 

belum berjalan dengan baik walaupun imigrasi sudah 

dibentuk sejak sepuluh tahun yang lalu. 

 

3.1.5 Visi dan Misi  
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

Kantor Imigrasi Timor Leste telah menyusun rencana 

yang tertuang dalam Visi dan Misi Imigrasi. Visi 

berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut 

Kantor Imigrasi dalam melayani masyarakat agar 

dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, 

antisipatif, inovatif, transparan serta produktif untuk 

mencapai tujuan. Visi dari keimigrasian Timor Leste 

itu sendiri, untuk melakukan pengontrolan dan penga-

matan arus lalu lintas manusia yang keluar masuk di 

teritori nasional secara legal melaluli pos-pos perbatas-

an yang telah ditentukan sesuai dengan surat kepu-

                                                           

4 Dekreto Lei no 30/2009, Serviço de Migração. 
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tusan menteri menjadikan insan imigrasi yang profe-

sional, berwibawa dan berwawasan global, sehingga 

terwujud pelayanan prima di bidang keimigrasian bagi 

warga asing di Kantor Imigrasi Timor Leste sesuai 

dengan prosedur sistem operasional.  
 
Adapun Misi Imigrasi adalah sebagai berikut:    

(1) Untuk melakukan tugas dan pengawasan terhadap 

warga negara asing yang masuk dan keluar dari 

wilayah teoritorial nasional secara legal sesuai dengan 

Undang-undang Keimigrasian Timor Leste; (2)  Membe-

rikan pelayanan kepada warga asing yang ingin tinggal 

sementara atau ijin di wilayah teritorial nasional Timor 

Leste; (3) Melakukan koordinasi dengan perwakilan-

perwakilan Negara asing di Timor Leste tentang warga 

negaranya yang ada di Timor Leste. 

 

3.1.6 Motto 
 

Motto dari institusi keimigrasian Timor Leste 

adalah “Ho lei hetan liberdade” yang artinya hukum 

bisa menguasai dan mengikat perilaku manusia. Bagi 

siapa saja sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu 

udang-undang keimigarsian itu adalah aturan untuk 

mengontrol warga negara asing yang masuk dan 

tinggal di Timor Leste. Dari motto tersebut hanya 

dengan hukum(aturan) bisa memberikan pemerataan 

keadilan bagi semua warga baik itu warganegara asing 

ataupun warganegaranya sendiri maka dari itu 

semboyan keimigrasian itu sendiri bertanda bahwa 
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semua officer dari keimigrasian harus menegakkan 

aturan-aturan yang berlaku sehingga bisa menjamin 

kesejahteraan dan ketertiban bagi setiap warga negara 

yang berdomisili atau menetap di teritori nasional, 

sebab dengan hukumlah menjamin kemajemukan 

antara warga. 

 

3.2 Jenis dan Pola Penyelesaian Pelang-

garan Keimigrasian 

Migran bukanlah suatu fakta yang baru, selama 

berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan 

untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik 

di tempat lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, 

proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang 

mendorong para imigran untuk mencari peruntungan 

di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan me-

ningkatnya jumlah aktivitas migran dari negara lain 

yang diakibatkan oleh suatu negara tertentu yang 

terus menerus menghadapi masalah-masalah, misal-

nya masalah hukum, ekonomi dan lain-lain. Dengan 

adanya berbagai masalah pada suatu negara, maka 

orang dari negara tersebut berusaha untuk masuk ke 

negara lain yang dianggap memiliki kondisi yang dapat 

menguntungkan mereka.  

Dengan adanya alasan tersebut, maka para 

migran umumnya memilih negara-negara yang dapat 

memberikan perlindungan dan keuntungan pada 

mereka. Salah satunya para migran memilih Timor 
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Leste sebagai tempat untuk memulai kehidupan yang 

baru. Adapun alasan memilih Timor Leste karena 

migran selalu mempunyai titik bidik terhadap suatu 

negara baru yang dianggap masih berhadapan dengan 

masalah materi hukum, struktur hukum, dan budaya 

hukum yang belum benar-benar diterapkan sehingga 

terjadilah pelanggaran-pelanggaran. 

Dalam kaitannya dengan masalah migran terse-

but, pelanggaran yang sungguh terjadi dan dihadapi 

oleh pihak keimigrasian yakni ilegal crossing, ilegal 

stay, penyalahgunaan visa, dan pemalsuan. Sebagai-

mana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelum-

nya, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah 

Timor Leste harus melalui prosedur yang berlaku, 

dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Keimigrasian. Khusus bagi Warga 

Negara Asing pengaturan keluar masuk wilayah Timor 

Leste harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 

a. Memiliki Surat Perjalanan masuk yang sah dan 

masih berlaku; 

b. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu 

elektronik; 

c. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang-

orang yang tidak diwajibkan memiliki visa, dan 

yang tidak diwajibkan memiliki visa antara lain:     

(1) Warga Negara Asing dari negara-negara yang 

berdasarkan  keputusan Menteri atau kesepakatan 

(agreement) tidak diwajibkan untuk memiliki visa; 

(sudah memiliki resident permit, UN Staf, 
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Diplomatic, ect.; (2) Orang asing yang memiliki izin 

masuk kembali; (3) Kapten atau nahkoda dan awak 

yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di 

pelabuhan atau mendarat di bandar udara wilayah 

Timor Leste. 
 
 

Selain adanya kewajiban bagi Warga Negara 

Asing yang akan masuk Timor Leste, undang-undang 

juga mengatur tentang prosedur pemeriksaan bagi 

Warga Negara Asing yang akan masuk pada wilayah 

teritorial Timor Leste sebagai berikut: 
 

a. Untuk pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga 

Negara Asing yang akan memasuki wilayah Negara 

Timor Leste, petugas melakukan pemeriksaan yang 

meliputi: (1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan 

mencocokkan dengan pemegangnya; (2) Memeriksa 

visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki 

visa; (3) Memeriksa pengisian lembar E/D; dan     

(4) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam 

daftar penangkalan; 
 
b. Selain dokumen perjalanan sebagaimana yang telah 

dipersyaratkan di atas, daftar dokumen lain yang 

perlu dipersiapkan dalam pemeriksaan adalah:      

(1) Tiket untuk kembali atau meneruskan per-

jalanan ke negara lain; (2) Keterangan mengenai 

jaminan hidup selama berada di Timor Leste, atau 

(3) Keterangan  dari sponsorship; 
 
c. Tempat Pemeriksaan (entry point). Adapun tempat 

pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan (laut), 
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bandara udara, atau tempat-tempat lain yang 

ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat masuk 

atau keluar wilayah Timor Leste. Tempat-tempat 

pemeriksaan imigrasi tersebut maksudnya adalah 

seperti perbatasan darat antara Timor Leste dengan 

Indonesia. 

 
Pemberian atau penolakan ijin masuk yang 

dibuktikan melalui pemberian visa atau surat perja-

lanan orang asing yang memasuki wilayah Timor Leste 

dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di 

tempat pemeriksaan imigrasi.  
 
Namun dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, 

petugas masih menemui beberapa kendala yaitu faktor 

undang-undang, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana (misalnya teknologi dan sistem teknologi 

informasi), dan belum adanya atase (perwakilan imi-

grasi) di negara-negara atau kedutaan besar RDTL di 

Luar negeri. Adanya kendala tersebut maka petugas 

keimigrasian seringkali mengalami kesulitan dalam 

menangani masalah migrasi yang datang ke wilayah 

Timor Leste. 

Dalam grafik di bawah ini kasus pelanggaran 

dari keimigrasian dilihat dari tahun 2008 hingga 2012 

dari keseluruhan yang ada di kantor imigrasi Timor 

Leste sebagai berikut: 
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Grafik 3.1 
Klasifikasi Jenis Kasus Pelangaran Keimigrasian 

Timor Leste 

2008 2009 2010 2011 2012

420
480

520

408

700

105
143

70 63
24

83 87 91 72 72

4 3 10 2 1

Penyalahgunaan visa Illegal Stay

 
Sumber: Kantor Imigrasi Dili, 2013 
 

 

Pada grafik di atas, dari ratusan kasus pelang-

garan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kasus 

pelanggaran yang terjadi sebagai berikut: pada tahun 

2008 kasus pelanggaran didominasi oleh penyalah-

gunaan visa yaitu mencapai angka 420 kasus, kemu-

dian diikuti dengan kasus illegal stay sebanyak 105 

kasus, illegal crossing dengan 83 kasus dan kasus 

pemalsuan visa sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2009, 

dominasi kasus masih pada penyalahgunaan visa 

dengan 480 kasus, kemudian kasus illegal stay seba-

nyak 143 kasus, diikuti dengan illegal is crossing 

dengan 87 kasus dan pemalsuan visa hanya sebanyak 
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3 kasus. Selanjutnya pada tahun 2010, kasus penya-

lahgunaan visa meningkat tajam pada angka 520 

kasus, namun jumlah kasus illegal stay turun drastis 

pada angka 70 kasus, dan jumlah illegal crossing 

meningkat menjadi 91 kasus, sedangkan kasus pemal-

suan visa ikut meningkat menjadi 10 kasus.  

Pada tahun 2011 jumlah kasus secara keselu-

ruhan menurun walau jenis pelanggaran masih dido-

minasi oleh penyalahgunaan visa dengan 408 kasus, 

kasus illegal stay menurun menjadi 63 kasus, illegal 

crossing menurun lagi menjadi 72 kasus dan pemal-

suan visa menurun tajam menjadi 2 kasus. Namun, 

pada tahun 2012, jumlah kasus penyalahgunaan visa 

meningkat tajam menjadi 700 kasus, kasus illegal stay 

menurun lagi menjadi 24 kasus, illegal crossing masih 

pada angka yang sama yaitu 72 kasus dan pemalsuan 

visa turun menjadi 1 kasus. Selain adanya beberapa 

kasus pelanggaran, Timor Leste juga seringkali meng-

hadapi kasus suaka dari negara X, namun jumlah 

data suaka dari Kantor Imigrasi Timor Leste menga-

lami penurunan, yaitu pada tahun 2008 berjumlah 10 

kasus, tahun 2009 tidak ada kasus permintaan suaka, 

tahun 2010 berjumlah 2 kasus, dan pada tahun 2011 

serta 2012 masing-masing terjadi 1 kasus.5    

 
 

                                                           

5 Antonio Caetano, Laporan Tahunan Data Kantor Imigrasi Timor 
Leste Tahun 2013. 
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1. Illegal Crossing 

a. Pengertian Illegal Crossing 

Illegal crossing adalah perbuatan yang melawan 

hukum, yang dilakukan oleh perorangan atau kelom-

pok orang yang memasuki suatu wilayah secara tidak 

resmi tanpa sepengetahuan dari pada petugas yang 

berkompetensi/berwewenang yang bertugas menga-

wasi di perbatasan. Illegal crossing merupakan salah 

satu masalah besar yang dihadapi oleh pihak yang 

berwenang yakni pihak imigrasi, karena institusi 

keimigrasian adalah badan yang mempunyai tugas 

khusus untuk mengontrol orang asing di suatu negara 

baik itu tinggal secara resmi maupun masuk dan 

tinggal ilegal di teritori nasional.  

Menurut Recardo Pade; illegal crossing adalah 

migran gelap yang masuk/keluar di suatu negara 

tanpa sepengetahuan para pihak yang mempunyai 

tugas khusus yang dilimpahkan oleh pemerintah yang 

menjadi tanggungjawabnya dalam perpindahan 

migran. Menurut keterangan beliau, imigran illegal 

(ilegal Crossing) biasanya masuk melalui perbatasan 

darat dua negara seperti batas darat Timor Leste–

Indonesia, karena pada umumnya para pelaku Illegal 

crossing masuk melalui perbatasan darat dan melalui 

daerah-daerah rawan seperti perbatasan darat pada  

tempat-tempat tertentu di perbatasan south sea, per-

batasan darat barat yang mengambil batas langsung 

Batugade (RDTL) dengan Atambua (RI) dengan tidak 
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memiliki dokumen resmi. Selain pada daerah darat, 

ilegal crossing juga terjadi di perbatasan maritim (laut) 

antara lain laut Indonesia, Australia dan Timor Leste6.  

Kasus illegal crossing melalui laut seringkali 

diikuti dengan pelanggaran lain yaitu illegal fishing 

yaitu upaya mengambil kekayaan laut Timor Leste 

yang berupa ikan pada Wilayah Teritorial Timor Leste 

tanpa dokumen lengkap. Pada umumnya pelanggaran 

tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari 

negara Thailand, Indonesia dan Cambodia7.  

Illegal crossing dalam konteks hukum disebut 

pula dengan istilah imigran gelap atau illegal 

migration. Adanya istilah tersebut karena Illegal 

migration diartikan sebagai suatu usaha untuk mema-

suki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat 

pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi 

batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau 

melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk 

masuk ke suatu wilayah secara sah.  

Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap 

yakni sebagai berikut: (1)  Melintasi perbatasan secara 

illegal (tidak resmi); (2) Melintasi perbatasan dengan 

cara sepintas resmi tetapi sesungguhnya mengguna-

kan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan 

                                                           

6 Ricardo Pade, Kepala Sektor Perbatasan Imigrasi Timor Leste, 

interview,  25 Maret 2013. 

7 Alfreo Abel, kepala Investigasi Ciminal Imigrasi Timor Letse, 

Laporan  Tahunan, 2012. 
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dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, 

atau dengan menggunakan dokumen rensi dengan 

tujuan yang illegal; (3) Tetap tinggal setelah habis 

masa berlakunya status resmi sebagai imigran illegall. 

Masalah Illegal crossing bukan hal yang mudah 

untuk ditangani atau diselesaikan melainkan di selu-

ruh negara hampir mempunyai masalah keimigrasian 

seperti yang dihadapai oleh pihak keimigrasian Timor 

Leste. Oleh karena itu, masalah illegal crossing sangat 

penting untuk dicarikan suatu mekanisme yang baik 

dalam pengontrolan migran. Dengan adanya kasus 

pelanggaran tersebut, maka seharusnya pemerintah  

membangun suatu sistem hukum atau konstruksi 

hukum yang baik untuk mengontrol para migran yang 

mempunyai tujuan masuk di negara yang dituju 

maupun negara transit. 

Selanjutnya Vicente Gusmao; illegal crossing itu 

adalah orang-orang yang mempunyai keinginan masuk 

di suatu negara (migran antara negara) dan melan-

jutkan perjalanan ke negara berikutnya untuk tujuan 

tertentu atau intens tinggal di suatu negara, baik itu 

negara yang dituju maupun negara singgah sementara 

yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Illegal 

crossing juga sering terjadi di antara kedua negara 

yang berbatasan langsung, karena masyarakat kedua 

negara yang domisilinya di sekitar perbatasan mempu-

nyai kultur yang sama tetapi negara yang berbeda. 

Contohnya masyarakat Indonesia yang berdomisili di 

sepanjang perbatasan mulai dari Silawan–Atambua 
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sampai dengan Belu bagian selatan wilayah RI, dan 

masyarakat Timor Leste yang tinggal di sepanjang 

perbatasan Batugade sampai dengan Salele bagian 

selatan RDTL yang mempunyai ikatan kultur dan 

hubungan keluarga dari zaman dulu hingga sekarang.  

Berdasarkan pada ikatan kultur tersebut, 

masyarakat pada perbatasan sering melewati batas-

batas negara tanpa menggunakan ijin sebagaimana 

yang diberlakukan pada warga negara asing lain. 

Dengan demikian maka terjadilah pelanggaran illegal 

crossing sehingga secara statistik illegal crossing yang 

paling tinggi dilakukan oleh masyarakat dari 

Indonesia.8 

b. Tujuan Ilegal Crossring 

Terjadinya illegal crossing yang dilakukan oleh 

para pelanggar tentu saja mereka mempunyai tujuan 

antara lain: (1) Para pelanggar melakukan illegal 

crossing dengan tujuan untuk memasuki suatu wila-

yah/negara. Serperti diketahui bahwa illegal crossing 

yang melintasi batas darat dan daerah maritim yang 

dilakukan oleh para pelanggar tujuannya untuk illegal 

fishing ke laut Timor Leste karena securitas maritim 

belum dijaga dengan ketat. Dengan demikian illegal 

crossing melintasi batas darat juga semakin meningkat 

disebabkan oleh ikatan budaya dan hubungan ke-

                                                           

8 Vicente Gusmao, Kommandan Post Perbatasan Darat Batugade, 

interview,4 April 2013. 
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keluargaan untuk mengikuti acara adat istidat (ritual). 

Para pelanggar terpaksa melakukan illegal crossing 

karena mereka tinggal di daerah-daerah yang me-

mungkinkan untuk melakukan aktivitas perdagangan 

gelap dan juga di lain hal mereka tidak mengeluarkan 

biaya untuk pengurusan visa; (2) Illegal Crossing 

bertujuan Suaka. Para pelanggar atau warga negara 

asing yang melakukan illegal crossing mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu sehingga ‘nekad’ mela-

kukan illegal crossing memasuki wilayah Timor Leste 

melalui daerah rawan tertentu.  

Dalam kaitannya dengan kasus illegal crossing 

untuk memperoleh suaka, ada beberapa kasus per-

mintaan suaka yang dilakukan oleh beberapa imigran 

gelap dari negara X kepada pemerintah, yang dita-

ngani pihak imigrasi. Berdasarkan pada Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2003, para peminta suaka 

pada umumnya datang pada pos-pos imigrasi, namun 

tidak semua peminta suaka tersebut dikabulkan 

suakanya karena pada umumnya ada beberapa orang 

yang tidak memenuhi persyaratan suaka. Walaupun 

Timor Leste telah melakukan ratifikasi Konvensi 1951 

dan Protokol 1967, namun Timor Leste mempunyai 

peraturan sendiri untuk memberikan regulasi pada 

peminta suaka. 

Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di 

mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di 

negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah 

berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negeri
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di abad pertengahan. Antonio Caetano menjelaskan 

bahwa suaka politik adalah salah satu hak asasi 

manusia, dan aturan hukum internasional9. Seluruh 

negara yang menerima Konvensi Terkait Status 

Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-

benar berkualifikasi datang ke negerinya. Orang-orang 

yang memenuhi syarat-syarat suaka politik adalah 

mereka yang diperlakukan buruk di negerinya karena 

masalah menurut Pasal 35 konvensi 1951 antara lain: 

a) Ras, b) Kebangsaan, c) Agama, d) Opini politik,       

e) Keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial ter-

tentu10.  

Orang-orang yang diberikan suaka politik dise-

but pengungsi. Mereka sering dikelirukan dengan 

"pengungsi ekonomi", yang merupakan orang-orang 

yang pindah dari suatu negara miskin ke negara kaya 

agar dapat bekerja dan menerima uang yang dapat 

dikirimkan pada keluarga mereka di negeri asal. 

Pengungsi ekonomi sering menjadi sasaran empuk bagi 

sejumlah politikus dan media massa yang mengatakan 

bahwa para pengungsi tersebut merebut pekerjaan 

dari penduduk negeri setempat. Seorang pencari 

suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi 

melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), 

yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi 

                                                           

9 Antonio Caetano, Kepala Imigarsi Devisi Penanganan Suaka, 
Timor Leste, Interview 6 April 2013. 

10. Konvensi Internasional 1951, Penentuan Status Pengunsi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Pertengahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_Terkait_Status_Pengungsi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PBB
http://id.wikipedia.org/wiki/Ras
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebangsaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengungsi_ekonomi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Politikus
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
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pencari suaka. Selanjutnya setelah registrasi, Devisi 

Suaka dari Keimigrasian akan dibantu oleh UNHCR 

dan organisasi Internasional lain untuk mencari infor-

masi ke negara asalnya. Selama proses berjalan jika 

pihak imigrasi masih kewalahan akan dibantu oleh 

UNHCR dengan mendatangkan penerjemah yang kom-

peten melakukan interview terhadap pencari suaka 

tersebut karena kendala bahasa yang digunakan oleh 

pencari suka. Ada pencari suaka yang tidak bisa 

berkomuniasi dalam bahasa inggris. Proses interview 

tersebut akan melahirkan alasan-alasan yang mela-

tarbelakangi keputusan apakah status pengungsi 

dapat diberikan atau ditolak.  

Pencari suaka selanjutnya diberikan kesempat-

an untuk meminta banding atas permintaannya akan 

perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak 

menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2003. 

c. Data Illegal Crossing  

Statistik illegal crossing yang terdaftar pada 

Kantor Imigrasi dilihat dari 2008 hingga tahun 2012. 

Kasus illegal crossing ini biasanya terjadi di perbatas-

an darat yaitu mulai dari perbatasan selatan dari 

distrik Suai Timor Leste yang berbatasan langsung 

dengan Betun (Atambua) Indonesia hingga utara, dari 

distrik Maliana Batugade yang berbatasan langsung 

dengan Motain Silawan (Atambua) Indonesia. Dilihat 

dari data statistik tahun 2008 hingga 2012, illegal 

crossing yang paling tinggi tahun 2010 yang jumlah-
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nya 91 satu orang, sedangkan tahun 2008 total  kasus 

83, tahun 2009 total kasus 81, tahun 2011 total kasus 

72, dan tahun 2012 total kasusnya 7211. Dari total 

semua kasus illegal crossing dapat dilihat pada chart 

berikut ini:  

Grafik 3.2 
Jumlah Pelanggaran Illegal Crossing       

Tahun 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: Kantor Imigrasi Dili, 2013 

d. Pola Penyelesaian Ilegal Crossing 
 

Ilegal crossing sesungguhnya suatu pelanggaran 

keimigrasian yang perlu diselesaikan sesuai dengan 

hokum, dalam hal ini Undang-Undang Imigrasi No. 9 

Tahun 2003 tentang Imigrasi dan Suaka (Imigração E 

Azilo). Pola penyelesaian illegal crossing yang diguna-

kan oleh pihak keimigrasian, prosedurnya adalah:      

(a) Para petugas yang terkait di perbatasan atau juga 

Polisi Patroli Perbatasan (UPF), jika menemukan kasus 

                                                           

11Laporan Tahunan Keimigrasian Timor Leste, 2012. 
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pelanggaran illegal crossing, para petugas tersebut 

wajib membuat berita acara penyerahan kepada petu-

gas imigrasi di pos-pos perbatasan yang terdekat 

untuk membuka praproses yakni mengindentifikasi 

motif dari pada illegal crossing. Kemudian petugas juga 

harus menginventarisasikan indentitas dan membuat 

berita acara penyerahan kepada kantor pusat imigrasi; 

(b) Jika kasus illegal crossing (ilegal migrant) dilakukan 

pada orang-orang yang sudah tinggal di Timor Leste, 

maka warga yang melihatnya harus melaporkan ke 

aparat kepolisian setempat. 
  

Berdasarkan laporan tersebut, maka polisi se-

tempat harus segera membuat berita acara penyerah-

an kepada pihak imigrasi untuk membuka proses. 

Dengan adanya penyerahan tersebut, maka kasus 

pelanggaran illegal crossing menjadi tanggungjawab 

pihak imigrasi untuk melakukan Proceso Diligentis 

Sumarios atau PDS. Dengan Standar Operasional 

Prosedur yang berlaku dalam laporan pengaduan 

(relatorio occurencia) adalah sebagai berikut:  
 
1. Keputusan dari Direktor Nasional (Untuk mela-

kukan investigasi bagi setiap warga negara; 

2. Keterangan dari setiap warga Negara; 
3. Photo dan Sidik Jari;  
4. Data Base dan lewat intelegensia (Cheking);  

5. Laporan Terakir;  

6. Keputusan Dirjen;  
7. Notice/Pemberitahuan hasil keputusan Direk-

tor; 

8. Keputuasan terakhir PDS;  
9. Notice keluar suka rela Teritori Nasional Timor 

Leste. 
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Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak 

Imigrasi yakni:  
 

1) Melakukan tindakan pemulangan sukarela, maka 

prosesnya yang dilakukan adalah: (a) Membe-
ritahu hasil keputusan kepada pelaku ilegal 
crossing; (b) Pengembalian ke negara asal;          

(c) Memberi tahu/menginformasikan kepada ke-

duataan besar yang ada di Timor Leste tentang 

keberadaan warga negaranya; (d) Mengirim iden-
titas para ilegal crossing ke seluruh pos-pos 

perbatasan untuk melakukan pencekalan masuk 
(refusal entry) keteritori nasional.12 

 
2) Upaya yang dilakukan adalah deportasi para 

pelanggar tidak mempunyai hak untuk mema-
suki kembali wilayah teritorial nasional terhi-

tung dari waktunya saat melakukan deportasi 

hingga dua tahun baru bisa diijinkan masuk 

dengan dari petugas yang berwewenang; 
 

3) Pihak keimigrasian akan membuka beberapa pos 
pelayanan di daerah yang sering terjadi illegal 
crossing sehingga bisa merespon masalah terse-

but, khususnya untuk pelayanan pass lintas 
batas oleh karena kebutuhan masyarakat kedua 

negara dalam hal budaya dan ikatan kekeluar-

gaan di perbatasan.13 
 

 

3. Illegal Stay 
 
a. Pengertian Illegal Stay 

Illegal stay bukan hal yang baru dihadapi pihak 

Imigrasi karena dalam melakukan pengontrolan warga 

negara asing sudah sejak awal mulanya masuk di 

wilayah teritorial di pos-pos yang ada. Warga asing 

                                                           

12  Ibid, Alfredo Abel. 
13

 Pankrasio, Managemento Fronteira, Centro de Pesquiza 
Migratoria de Timor Leste, 26 Maret 2013. 
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masuk pada awalnya mereka menggunakan visa on 

arrive (VOA) dengan jangka waktu tinggal 30 hari dan 

mendapatkan kesempatan 60 hari lagi perpanjangan 

visa sehingga bisa tinggal 90 hari. Dengan adanya 

perpanjangan waktu tersebut mereka secara resmi 

mempunyai hak untuk tinggal di wilayah Timor Leste.  

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Luis do 

Carmo; illegal stay itu diakibatkan karena over stay 

oleh warga negara asing yang ada dan tinggal di 

teritori nasional Timor Leste pada saat mereka meng-

gunakan visa on arrive di pos perbatasan. Warga 

negara asing tersebut tidak melakukan perpanjangan 

visa untuk tetap tinggal di teritori nasional akan tetapi 

mereka tetap berada pada wilayah teritori Timor Leste. 

Oleh sebab itu over stay pada umumnya disebut illegal 

stay karena tinggal tidak dengan ijin oleh pihak yang 

berwenang.  

Pengertian pelanggaran illegal stay merupakan 

suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh 

warga negara asing yang masuk dan menetap semen-

tara di Timor Leste yang bertentangan dengan aturan-

aturan hukum yang berlaku14.  

Pada saat inspeksi di kota maupun di distrik 

selalu menemukan warga negara asing yang bekerja 

pada konstruksi bangunan. Para pekerja tersebut 

menggunakan visa kunjung sementara untuk bekerja, 
                                                           

14 Luis do Carmo, Kepala Sector Percetakan Document dan Visa, 

Timor Leste, Interview, 28 Maret 2013. 
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terkadang visanya sudah habis masa berlakunya, ada 

juga yang kerja tanpa dokumen sama sekali. Dengan 

demikian, perbuatan yang dilakukan oleh pekerja 

asing tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran 

ganda. Ketika berhadapan dengan pekerja asing, petu-

gas imigrasi memberikan pertanyaan sederhana, siapa 

penanggungjawab, tempat menginap, serta pekerjaan. 

Mereka tidak menjawab dan lebih memilih untuk 

diam, hanya mengatakan “kami salah”. Warga negara 

asing yang sering melakukan pelanggaran kasus terse-

but pada umumnya berasal dari Indonesia, China, 

Philipina. Mereka memilih Timor Leste karena Timor 

Leste adalah negara baru, sehingga kesempatan untuk 

mereka bekerja dan melakukan usaha lebih tinggi 

daripada di negara mereka sendiri. 

b. Tujuan Illegal Stay 

Tujuan para pelanggar melakukan illegal stay 

(tinggal tidak dengan izin) adalah agar mereka tetap 

tinggal di wilayah teritorial Timor Leste dan bekerja 

secara illegal (tidak dengan izin) atau dokumen resmi. 

Hal ini menguntungkan para pelanggar karena tidak 

membayar visa juga tidak membayar pajak kepada 

negara. Meskipun demikian para pelanggar melakukan 

pekerjaan profesional untuk mendapatkan keuntung-

an, hal ini terjadi karena pihak imigrasi melakukan 

inspeksi yang tidak merata sehingga tujuan pelanggar 

terwujud. 
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b. Data Illegal Stay   

Data illegal stay yang terdaftar pada Kantor 

Imigrasi dilihat dari 2008 hingga tahun 2012, kasus 

ini terjadi akibat kurangnya informasi terhadap warga 

asing yang masuk dan tinggal di teritori nasional. Di 

sisi lain kurang pengontrolan pihak keimigrasian 

terhadap warga asing yang tinggal di Timor Leste. 

Dilihat dari data statistik dari tahun 2008 sampai 

2012, illegal crossing yang paling tinggi terjadi di 

tahun 2009, dengan jumlah 143 orang. Sedangkan 

tahun 2008 total 105  kasus, pada tahun 2010 total 

kasus-nya 70, tahun 2011 total kasus 62, dan tahun 

2012 kasusnya sebanyak 2415. Dari total semua kasus 

illegal crossing dapat dilihat pada chart berikut ini: 

Chart 3.3 
Jumlah Illegal Stay Tahun 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

                        
       Sumber: Kantor Imigrasi Dili, 2003 

 

                                                           

15 Laporan, ibid. 
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c. Pola Penyelesaian Illegal Stay 

Proses penyelesaian terhadap illegal stay/over 

stay merupakan wewenang dan tanggungjawab oleh 

pihak keimigrasian, meskipun mereka memberi penga-

wasan serta mengambil tindakan penegakan UU 

tersebut, dan pihak keimigrasian tetap terus bertang-

gungjawab untuk menyelesaikan proses illegal stay 

yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut, 

walaupun pelanggaran yang dilakukan oleh para pela-

ku berganda.  

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi illegal 

stay antara lain: (1) Melakukan sosialisasi langsung 

tentang aturan-aturan imigrasi kepada pemerintahan 

lokal untuk membantu pihak imigrasi dalam 

pengontrolan warga asing; (2) Publikasi informasi lewat 

media tentang warga asing yang tinggal tidak mentaati 

aturan dengan alasan supaya masyarakat lokal bisa 

koperatif dengan aparat penegak dalam hal penga-

wasan orang asing di teritori nasional; (3) Melakukan 

inspeksi rutin; (4) Proses secara administratif berupa 

denda terhadap warga asing; (5) Mendistribusikan 

alert list para pelanggar ke seluruh pos-pos untuk 

penolakan  ijin masuk kembali teritori nasional. 

Proses penyelesaian terhadap over stay/illegal 

stay yang dilakukan oleh pihak imigrasi kepada warga 

negara asing di teritori nasional Timor Leste adalah: 

1. Ditinjau dari undang-undang imigrasi dan suaka 

No. 9 Tahun 2003, 15 Oktober, bahwa dalam 
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undang-undang imigrasi terdapat beberapa sanksi 

atau hukuman bagi siapa saja dalam hal ini warga 

negara asing yang melanggarnya; 

2. Ada beberapa masalah yang ditentukan dalam hal 

over stay/illegal stay antara lain: (a) Tidak mala-

kukan perpanjangan visa; (b) Sponsorship tidak 

bertangunggjawab kepada karayawan; (c) Mempu-

nyai masalah ekonomi. 

Dari masalah di atas dapat diproses melalui dua 

jalur alternatif yaitu: denda, pemulangan sukarela, 

dan deportasi. Pasal 116 mengatur tentang menetap 

ilegal yang berbunyi:  

a) Dalam kasus dimana seorang asing tinggal di 

wilayah Nasional dan batas waktu tinggalnya 

telah habis dapat dikenakan denda-denda 

sebagai berikut; 1) Dari 70 US sampai dengan 

150 US jika masa berlaku habis tidak lebih 
dari 30 hari; 2) Dari 150 US sampai dengan 

270 US jika masa berlakunya habis telah 

melampaui 30 hari tapi kurang dari 90 hari. 3) 

Dari 270 US sampai dengan 500 US jika masa 

berlakunya habis melebihi 90 hari; 

b) Perpanjangan ijin menetap yang diijinkan oleh 
aturan-aturan dalam peraturan ini tidak boleh 

diijinkan tanpa pembayaran denda yang harus 

dibayar sesuai dengan nomor kasus. 

 

3. Penyalahgunaan Visa 
 
a. Pengertian Penyalahgunaan Visa 
 

Penyalahgunaan visa itu terjadi dikarenakan 

warga negara asing yang masuk dan tinggal di teritori 

nasional melakukan suatu aktivitas profesional tetapi 
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tidak sesuai dengan visa yang dimilikinya. Menurut 

Gregorio Soares; pengertian penyalahgunaan visa 

adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh warga 

asing yang masuk dan menetap kemudian salah 

mengunakan tanda atau paraf yang diberikan/diter-

bitkan oleh badan yang berwewenang di suatu tempat 

atau negara seperti visa kunjung terbatas biasanya 

digunakan untuk bekerja atau melakukan aktivitas 

profesional lain dengan mendapatkan keuntungan 

untuk diri sendiri. 

 

b. Tujuan Penyalahgunaan Visa 
 

Penyalahgunaan visa ini sengaja dilakukan oleh 

para pelanggar dengan tujuan untuk bekerja dengan 

visa kunjung terbatas. Umumnya dilakukan oleh 

warga asing yang ada di Timor Leste untuk menjalan-

kan aktivitas profesional dengan mendapatkan ke-

untungan yang bersar. Biasanya dokumen (visa kerja) 

para pekerja asing ini oleh pemilik perusahaan 

(konstruksi) tidak diurus. Menurut mereka pengurus-

an visa kerja sangat tidak menguntungkan oleh sebab 

memakan waktu yang cukup lama, sehingga para 

pelanggar lebih memilih bekerja dengan visa kunjung 

terbatas. Keberadaan pelanggar visa tersebut tidak 

menetap di suatu tempat. Jika mereka mempunyai 

visa kerja maka mereka harus berkerja menetap di 

satu tempat, hal ini membuat mereka merasa tidak 

bebas dan selalu terikat. Oleh sebab itu mereka lebih 

memilih untuk bekerja dengan menggunakan visa 
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turis. Jika kedapatan dalam inspeksi, mereka hanya 

dikenakan denda saja, itulah tujuan utama para 

pelanggar. 

 

c.  Data Penyalahgunaan Visa  
 

Berdasarkan statistik penyalahgunaan visa yang 

terdaftar pada Kantor Imigrasi dilihat dari 2008 hingga 

tahun 2012, kasus penyalahgunaan visa ini biasanya 

terjadi diakibatkan oleh kurangnya informasi terhadap 

warga asing yang masuk dan tinggal di teritori nasio-

nal. Di sisi lain kurang inspeksi rutin, karena inspeksi 

yang dilakukan oleh pihak keimigrasian biasanya 

dilakukan dua kali dalam sebulan. Para warga asing 

yang tinggal dan berkerja dengan menggunakan visa 

kunjung terbatas. Peneliti menilai bahwa birokrasi 

dalam pengurusan visa kerja sangat memakan waktu 

yang cukup lama sehingga para pekerja asing cende-

rung bekerja tidak dengan visa kerja sebab sanksi-

sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak maksi-

mal, yaitu pasal 118 dan 119 karena kebiasaan aparat 

imigrasi hanya mengenakan kepada perorangan saja 

dan sanksi tidak dikenakan kepada (comphania) pemi-

lik usaha.  
 
Secara tidak sadar terjadi peningkatan dari 

tahun ke tahun. Jika dilihat dari data statistik tahun 

2008 hingga 2012, penyalahgunaan visa yang paling 

tinggi tahun 2012, jumlahnya 700 orang, sedangkan 

tahun 2008 total 420 kasus, pada tahun 2009 total 
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480 kasus, tahun 2010 total kasus 520, dan tahun 

2011 kasusnya 408. Dari total semua kasus penyalah-

gunaan visa dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 3.4  

Tingkat Penyalahgunaan Visa Tahun 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber: Kantor Imigrasi Dili, 2011 

 

Penyalahguanaan Visa berdasarkan gambar di 

atas, sesuai dengan data yang diambil dari kantor 

imigrasi, negara yang paling melakukan penyalah-

gunaan visa yaitu Indonesia, China, dan Philiphina. 

Hal ini diakibatkan oleh penegak hukum dari pihak 

keimigrasian tidak sadar dalam penegakan undang- 

undang yang tidak efisien. Proses yang ditangani oleh 

pihak imigrasi selalu memberikan keringanan dalam 

hal hanya membayar denda kepada pelanggar, 

sehingga para pemilik usaha (companha) mengunakan 

tenaga kerja asing dengan tidak menghiraukan keber-

lakuan hukum. Hal yang sama, para aparat hukum 
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juga tidak mempunyai budaya penegakan hukum yang 

baik sehingga memberi peluang bagi tenaga kerja 

asing dan para pemberi kerja, padahal kalau dilihat 

dari sisi hukum pemberi kerja itu sudah secara 

lansung melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena 

itu budaya penegakan hukum harus dibenahi dan 

pemerintah harus memberikan fokus perhatian dalam 

penegakan Undang-undang. 

d.  Akibat Terjadinya Penyalahgunaan Visa 
 

Penyalahgunaan visa dari tahun ke tahun selalu 

terjadi peningkatam dilihat dari statistik yang ada di 

kantor keimigrasian Timor Leste, terus meningkat dari 

tahun 2008 hingga 2012. Maka peneliti berasumsi 

bahwa dari segi penegak hukum itu sendiri terjadi 

kefakuman. Penyalahgunaan visa oleh warga asing 

yang ada di Timor Leste dikarenakan oleh beberapa 

alasan: (1) Sebagian masyarakat asing yang berada di 

Timor Leste belum mengetahui dengan jelas tipe-tipe 

dari pada visa itu sendiri; (2) Kebanyakan orang asing 

yang bekerja di Timor-Leste menyalahgunakan visa 

yang  mana mereka bekerja dengan visa Turis. Di lain 

pihak birokrasi pengurusan visa kerja  sangat membi-

ngungkan sehingga memakan waktu yang cukup lama 

untuk mendapatkan visa kerja. Maka kebanyakan 

warga asing mengambil keputusan untuk bekerja 

dengan visa kunjung terbatas; (3) Penyalahgunaan 

visa itu terjadi karena warga negara asing tidak 

mendapatkan informasi yang dipublikasikan lewat 
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internet; (4) Adanya kelalaian dari warga negara asing 

tersebut; (5) Tidak ada petugas Imigrasi yang ditugas-

kan di konsulat dan kedutaan Timor Leste yang ada di 

luar negeri untuk mengurus visa bagi warga negara 

asing yang ingin masuk ke negara Timor Leste dan 

juga sosialisasi tentang tipe- tipe visa di seluruh 

konsulat atau perwakilan di luar negeri16. 

Berdasar pada pendapat Gregorio tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan visa itu 

terjadi karena warga negara asing tidak mengenal visa 

Turis dan Visa Kerja sesuai dengan peraturan undang-

undang keimigrasian Timor Leste dan serta faktor 

ekonomi ikut mempengaruhinya. 

e. Pola Penyelesaian Penyalahgunaan Visa  
 

Berkaitan dengan terjadinya penyalahgunaan 

tersebut maka perlu adanya tindakan dari pihak 

keimigrasian untuk mengontrol dan mengatasi secara 

hukum berdasarkan undang-undang keimigrasian di 

Timor Leste, untuk itu penulis dapat mewawancarai 

beberapa orang pihak dari keimigrasian untuk mem-

beri pendapat tentang permasalahan tersebut. Berda-

sarkan Joao Sarmento, tindakan yang diambil dalam 

hal penyalahgunaan visa sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi terhadap setiap Warga 

Negara Asing yang berada di Timor Leste; 

                                                           

16 Gregorio Soares, Kepala Inspeksi Imigrasi Timor Leste, 
Interview, 29 April 2013. 
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2. Pengontrolan pergerakan orang asing dengan 

dokumennya di seluruh wilayah Timor Leste 

dan juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam 
instansi pemerintah seperti Departemen tenaga 

kerja, Departemen perdagangan dan Departe-

men yang lain yang ada kaitannya dengan 

undang-undang imigrasi; 

3. Melakukan inspeksi-inspeksi terhadap orang 

asing di Timor Leste sesuai dengan undang-
undang imigrasi yang ada; 

4. Adanya denda terhadap orang asing yang 

melakukan penyalahgunaan visa; 

5. Penolakan terhadap orang asing yang pernah 

masuk dan melakukan penyalahgunaan visa di 
Timor Leste maka di pos-pos perbatasan petu-

gas imigrasi tidak memberikan ijin masuk se-

suai dengan dasar hukum pasal 16, 17, 18 dan 

19 bahwa bagi orang asing yang dengan tujuan 

datang ke Timor Leste harus jelas, mempunyai 

uang secukupnya bisa tinggal di timor Leste 
dan juga punya penanggungjawab; 

6. Setelah mendapatkan Visa atau ijin masuk ke 

Timor Leste, jika ada warga negara asing yang 

menyalahgunakan visa tersebut yaitu visa 

Turis digunakan untuk bekerja maka adanya 
proses pemulangan dengan cara tersendiri 

atau suka rela dalam jangka waktu 10 hari 

harus keluar dari Timor Leste; 

7. Ada juga tindakan denda terhadap orang asing 

yang menyalahgunakan visa maka warga terse-

but melanggar Pasal 118 yang mengatakan 
bahwa melakukan aktivitas profesional untuk 

mendapatkan uang tanpa ijin17.  

 

Tindakan yang dilakukan oleh pihak keimigra-

sian terhadap penyalahgunaan visa oleh warga negara 

asing di Timor Leste dapat dilihat dari beberapa hal 

                                                           

17 Joao Sarmento dos Reis, Kepala Operasional, Imigrasi Timor 

Leste, Interview, 26 Maret 2013. 
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yang ditinjau dari undang-undang Keimigrasian Timor 

Leste seperti:  

a) Tindakan oleh pihak keimigrasian sesuai dengan 

undang-undang keimigrasian pada Pasal 118 

undang-undang keimigrasian yang berbunyi: 

Pelaksanaan kegiatan profesional yang tidak di-

ijinkan warga negara asing yang tidak diijinkan 

dengan visa kerja atau perijinan yang sesuai 
dalam rangka melakukan kegiatan. Profesional 

yang dianggap atau independensi jika diketahui 

maka yang bersangkutan akan dikenakan denda 

sebesar USD 250 sampai dengan USD 1000. 

b) Pasal 119, penggunaan tenaga kerja 
illegal: 

Perusahaan-perusahaan individu-individu yang 
menggunakan tenaga kerja warga  negara asing 

yang tidak diijinkan melakukan kegiatan tersebut 

sebagaimana diatur  berdasarkan peraturan-per-

aturan legislatif akan dikenakan denda USD 500 

sampai  dengan USD 2000 untuk setiap orang 

yang diketahui melakukan secara illegal  kegiatan 
yang dimaksud. 

c) Pasal 64 “Undang-undang keimigrasian keluar 

secara sukarela dari Teritori  Nasional Timor Leste” 

Pasal 29 undang-undang keimigrasian “Larangan 

Masuk”. 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

pelanggaran dengan cara-cara yang tidak mengarah 

pada pemberian hukuman pidana akan tetapi hanya 

pidana administratif atau denda, yaitu: (1) Upaya 

penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah 

Timor Leste adalah dengan pembuatan Memorandum 

of Understanding antara Timor Leste dengan Peme-
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rintah Republik Indonesia untuk membuat pass lintas 

batas (PLB) pada penduduk yang bertempat tinggal di 

sekitar wilayah perbatasan. Fungsi dari pass lintas 

batas adalah untuk memberikan ijin masuk-keluar 

kedua wilayah tersebut namun tanpa menggunakan 

paspor hanya menggunakan pass masuk tersebut;    

(2) Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mendiri-

kan atase perwakilan pemerintah Timor Leste pada 

negara-nagara yang mempunyai akses masuk lebih 

besar ke Timor Leste, yaitu negara Indonesia dengan 

mendirikan atase di Bali dan Kupang; Singapura; dan 

dalam tahap selanjutnya adalah akan mendirikan 

atase di Australia. 

4. Pemalsuan Visa 

a. Pengertian Visa 

Visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan 

oleh sebuah negara memberikan seseorang izin untuk 

masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu 

dan tujuan tertentu. Kebanyakan negara membutuh-

kan kepemilikan visa asli untuk dapat masuk bagi 

warga negara asing, meskipun ada skema lain. Visa 

biasanya distempel atau ditempel di paspor penerima. 

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradap-

tasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-

dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan 

yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan 

memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan 

benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_negara_asing&action=edit&redlink=1
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studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap 

sebagai pemalsuan, meskipun hal tersebut dapat 

mengarah pada perbuatan pemalsuan selama menge-

tahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.  

Dalam hukum di Timor Leste pemalsuan terha-

dap sesuatu dokumen merupakan salah satu bentuk 

tindak pidana yang telah diatur dalam kitab Codego 

Penal (CP) dan Undang-Undang Imigrasi No 9 Tahun 

2003. Memang pemalsuan sendiri akan mengakibat-

kan seseorang/pihak merasa dirugikan. Maka hal ini-

lah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk 

suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang 

termuat dalam CP Timor Leste, pemalsuan terdiri dari 

beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan 

keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas 

negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat, dan 

adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan 

merek. Dengan adanya ketentuan yang mengatur 

tentang pemalsuan tersebut, maka tindak pidana 

pemalsuan akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

b. Tujuan Pemalsuan Visa 

Tujuan pemalsuan visa adalah jika pelanggar 

mengetahui seseorang telah melakukan atau beren-

cana untuk melakukan penipuan dengan cara menye-

rahkan dokumen palsu atau membuat pernyataan 

palsu. Jadi tujuan para pelaku sepenuhnya untuk 

mendapatkan uang atau keuntungan dengan perbuat-

http://id.wikipedia.org/wiki/Studio
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an melawan hukum. Tujuan para pelanggar hukum ini 

hanya untuk menghindari dari razia-razia aparat 

penegak hukum, sehingga mereka bisa bebas bekerja. 

Tujuan utama adalah untuk visa bekerja namun hal 

ini tidak akan bertahan lama, dan itu sudah menjadi 

pilihan mereka. 

c. Data Pemalsuan Visa 
 

Berdasarkan data dari kantor imigrasi, pemal-

suan visa yang dilihat dari 2008 hingga tahun 2012. 

Kasus pemalsuan visa terjadi diakibatkan oleh oknum 

yang melakukan dan memberikan fasilitas pengurusan 

visa kepada warga asing yang masuk dan tinggal di 

teritori nasional. Kasus pemalsuan yang terjadi selama 

ini yang terdaftar sebanyak 20 kasus yang sudah 

diajukan ke jaksa penuntut, akan tetapi masih ada 

kasus lain yang belum diproses dan tidak terdaftar 

(masih merupakan issu). Di sisi lain kurang pengon-

trolan pihak keimigrasian terhadap warga asing yang 

tinggal di Timor leste. System authentic (auto riader) 

yang digunakan tidak efisien bahkan kadang tidak 

berfungsi sama sekali karena pihak keimigrasian tidak 

menguasai equipment. Dilihat dari data tahun 2008 

hingga 2012, pemalsuan yang paling tinggi tahun 

2010 dengan jumlah 10 kasus, sedangkan tahun 2008 

total 4 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 3 kasus, 

tahun 2011 sebanyak 2 kasus, dan tahun 2012 terda-

pat hanya 1 kasus. Dari total semua kasus pemalsuan 

visa dapat dilihat pada grafik berikut ini: 
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Grafik 3.5 
Pemalsuan Visa Tahun 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Kantor Imigrasi Dili 2013 

 

Menurut Alfredo Abel, pemalsuan visa adalah 

memalsukan tanda berupa paraf yang menjelaskan 

sebuah rekomendasi yang diberikan kepada warga 

negara asing untuk dapat masuk ke negara dan 

tinggal, atau bisa juga dikatakan pemalsuan adalah 

suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan sese-

orang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.18  

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis 

dengan beberapa key informans mengenai masalah 

keimigrasian, maka dapat diketahui bahwa penerapan 

                                                           

18 Alfredo Abel, kepala invertigasi criminal, SM Timor Leste, 
Interview 30 April 2013. 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Imi-

grasi dan Suaka masih mengalami hambatan dalam 

penegakan, baik itu UU No. 9 maupun CP. Dalam 

kitab hukum pedana (CP) juga mengatur tentang 

pemalsuan dokumen pada pasal 303 CP Timor Leste 

yang isinya sebagai berikut: Falsificação de documento ou 

notação técnica: 
 
 
1) Quem, com intenção de causar prejuízo a outra 

pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou 
para outra pessoa, bene-fício ilegítimo: a). 
Fabricar documento ou notação técnica falsos, 
falsificar ou alterar documento ou abusar da 
assinatura de outra pessoa para elaborar 
documento falso; b)Fizer constar falsamente de 
documento ou notação téc-nica facto juri-
dicamente relevante; c) Atestar falsamente, com 
base em conhecimentos profissionais, técnicos 
ou científicos, sobre o estado ou qualidade física 
ou psíquica de pessoa, animais ou coisas; d). 
Usar qualquer dos documentos ou notações 
técnicas referidos nas alíneas anteriores, 
fabricado ou falsificado ou emitido por outrem; e) 
punido com pena de prisão até 3 anos ou multa. 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia” barang siapa, 
dengan maksud untuk merugikan orang lain 

atau negara, secara tidak sah mendapatkan 

atau untuk menguntungkan diri sendiri atau 

untuk orang lain; a) dokumen atau teknis 

notasi memproduksi palsu, memalsukan atau 
mengubah dokumen atau penyalahgunaan 

tanda-tangan orang lain untuk menyusun 

dokumen palsu; b) muncul pada dokumen 

atau teknis notasi palsunya bahwa, dibawa 

keluar secara berkala; c) palsu diuji, berdasar-

kan pengetahuan ilmiah, teknis atau profesio-
nal, status, atau kualitas fisik atau mental 

orang, hewan, atau hal-hal; d) menggunakan 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 

(di atas), memalsukan atau dikeluarkan oleh 
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pihak ketiga; e) dipidana 3 tahun penjara atau 

denda. 
 
2) É equiparada à falsificação de notação técnica a 

acção per-turbadora sobre aparelhos técnicos ou 
automáticos por meio da qual se influenciem os 
resultados da notação. 

 
Terjemahan ke Bahasa Indonesia “Barang 

siapa yang meniru atau memalsukan doku-
men (nota) secara otomatis melanggar hukum 

adalah tindak pidana” .  
 

3)  A tentativa é punível (Percobaan melakukan 

juga dapat dipidana) 
 

Dalam penegakan hukum, adanya keterlibatan 

oknum pegawai (funsinario public) yang berpartisipasi 

di dalam pengurusan dan melakukan pemalsuan 

dokumen dapat diatur pada pasal 305 CPTL (codego 

penal de Timor Leste) yang bunyinya:  

(a) O funcionário que no exercício das suas funções, 
com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou 
ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa 
benefício ilegítimo; alinia (b). Intercalar acto ou 
documento em protocolo, registo ou livro oficial sem 
cumprir as formalidades legais; é punido com pena 

de prisão de 2 a 6 anos. 

Terjemahan ke Bahasa Indonesia, Pejabat atau 
pewagai diperbolehkan yang dalam fungsinya atau 

tugas terbukti dalam keterlibatan merugikan 

orang lain atau Negara secra tidak sah alinia (b). 

Barang siapa meniru, meninpan atau memal-

sukan dokumen negara dapat dipidana 2 sampe 6 

tahun penjara. 

Untuk melihat pelanggaran keimigrasian Timor 

Leste yang telah diklasifikasikan menurut jenis dan 

polanya yang selama peneliti melakukan observasi dan 

wawancara di kantor imigrasi Timor Leste. Peneliti 
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berasumsi bahwa materi hukum, yang ada tidak 

maksimal dalam hal penegakan hukumnya, ini dise-

babkan beberapa hal seperti disampaikan oleh kepala 

kantor imigrasi Timor Leste sebagai berikut: 

Pelanggaran keimigrasian di Timor Leste merupa-

kan masalah yang dihadapi institusi keimigrasian 

Timor Leste, ini merupakan sorot publik bagi 

imigrasi.  

 

Jumlah warga asing yang tertangkap pada saat 

pegawai imigrasi melakukan inspeksi ke tempat–

tempat pertokoan dan konstruksi bangunan, banyak 

warga negara asing sedang melakukan aktivitas profe-

sional namun tidak memiliki dokumen legal. Walau-

pun pihak keimigrasian selalu melakukan inspeksi 

namun pelanggaran tidak dapat tercover dengan baik 

sehingga selalu terjadi peningkatan pelanggaran ke-

imigrasian yakni penyalahgunaan visa, over stayer, 

ilegal crossing (ilegal entry ) dan pelanggaran yang lain 

yang terjadi.  

Dari pihak keimigrasian mengakui bahwa masih 

banyak kekurangan-kekurangan dari pihak keimigra-

sian dalam penanganan masalah-masalah yang terja-

di. Pembenahan tidak hanya dilakukan dari segi 

pemberdayaan sumber daya manusia, namun juga 

dari pengembangan sarana dan prasarana. Peningka-

an sarana dan prasarana adalah untuk mendeteksi 

kejahatan keimigrasian yang mengancam Timor Leste 

dan untuk sarana informasi atau data base pelanggar  

yang pernah melakukan pelanggaran di Timor Leste.  
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Menurut Da Costa, para imigran gelap ada yang 

dengan sengaja tidak memiliki atau melengkapi doku-

men keimigrasian dengan tujuan bisa tinggal menetap 

di Timor Leste meski secara illegal. Beliau mengata-

kan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap 

keluar masuknya orang asing di teritori nasional, 

tetapi secara statistik pelanggaran dari tahun ke tahun 

tetap meningkat. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya 

pendukung sarana di institusi keimigrasian, seperti 

Temporary Instalasi Center (CIT) atau biasa disebut 

dengan karantina.  

Timor Leste belum mempunyai CIT, oleh karena 

itu tidak bisa menampung warga asing yang masuk 

dan keluar dari Timor Leste secara tidak sah. Dengan 

demikian maka banyak pelanggar warga asing yang 

dikembalikan dengan sukarela walaupun telah mela-

kukan pelanggaran keimigrasian, sedangkan data 

pelanggar tersebut tidak disimpan dalam sistem infor-

masi yang baik sehingga memungkinkan untuk terja-

dinya pelanggaran lagi pada tahun-tahun yang akan 

datang.  

Pihaknya menjelaskan sebagai negara yang baru 

merdeka tentu masih memiliki masalah hukum, dalam 

hal budaya hukum, struktur hukum, pemahaman 

Undang-Undang, penegakan Undang-Undang. Untuk 

menangulangi semua permasalahan itu, upaya yang 

dilakukan adalah memulai dengan membangun border 

management information system (BMIS), dan juga seka-

rang sudah menetapkan atase (perwakilan) imigrasi ke 



 

133 

negara yang terdekat yakni Indonesia, Singapore. 

Timor Leste juga mempunyai rencana dan sedang 

mempersiapkan beberapa orang (tenaga atase) untuk 

dikirim sebagai perwakilan Timor Leste pada beberapa 

negara19. 

 

3.3 Analisis 

3.3.1 Analisis tentang Pelanggaran 

Berkaitan dengan adanya kelemahan dalam 

penerapan peraturan tersebut, maka perlu dilakukan 

peninjauan lebih lanjut dalam sistem hukum yang 

berlaku di Timor Leste. Menurut Lawrence M. 

Friedman, sistem hukum terdiri dari materi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum. Dalam hal 

materi hukum, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 

merupakan materi hukum yang berlaku dalam pene-

rapan sistem keimigrasian. Sedangkan dalam hal 

materi hukum yang berlaku perlu mendapatkan pe-

nyesuaian karena adanya perbedaan kasus yang 

dihadapi dalam berbagai pelanggaran yang terjadi, 

seperti: illegal crossing, illegal stay, penyalahgunaan 

visa dan pemalsuan visa serta permintaan suaka dari 

warga asing yang datang ke Timor Leste.  

Dalam kaitannya dengan permintaan suaka dari 

negara X, Timor Leste masih berpedoman kepada 

                                                           

19 Jose Da Costa, Director Nasional Keimigarasian Timor Leste, 
Interview 6 April 2013 
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konvensi 1951, yang rancangannya dibuat sebagai 

hasil rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB 

yang baru saja dibentuk. Ini dijadikan sebagai petun-

juk dalam menyusun standar perlakuan terhadap 

pengungsi.  

Dalam pasal 1, konvensi memberikan definisi 

umum tentang istilah “pengungsi.” Istilah tersebut 

berlaku pada setiap orang yang “sebagai akibat peris-

tiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951”. Karena 

adanya ketakutan yang beralasan akan dikejar-kejar 

karena perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggo-

taan dalam suatu kelompok sosial atau pandangan 

politik tertentu. Mereka tidak berada di negara tempat 

ia menjadi warganegara, dan tidak mampu, atau tidak 

mau, karena adanya ketakutan semacam itu, menda-

pat perlindungan dari negara tersebut. Atau siapa saja 

yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sedang 

berada di luar negara tempat ia sebelumnya bertempat 

tinggal, ternyata tidak mau kembali ke negara tersebut 

karena adanya peristiwa-peristiwa semacam itu.  

3.3.2  Analisis Teori  

Berdasarkan pada teori Legal System dari 

Friedman yaitu berisi Legal Structure, legal Substance 

dan legal custome, maka untuk menjelaskan fakta 

terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Ke-

imigrasian di Timor Leste khususnya pengurusan visa 

izin bekerja oleh pekerja asing, setidaknya dengan me-

lihat dari teori yang ada, yaitu teori Fiedman tentang 
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klasifikasi pelanggaran keimigrasian yang marak terja-

di di Timor Leste. Dalam pengukuran teori ini peneliti 

melihat dari materi hukum yakni Undang-undang No. 

9/2003. Dengan eksistensinya, materi hukum tersebut 

masihkah merespon aktivitas pengontrolan keimigra-

sian? Dilihat dari data-data dan proses penyelesaian 

pelanggaran keimigrasian saat ini, perlu dilakukan 

pembaharuan terhadap materi hukumnya, sebab tidak 

lagi merefleksi keadaan lingkungan. Hal ini terjadi 

karena meningkatnya problem yang dihadapi pihak 

keimigrasian. 

Untuk memperjelas pembahasan dalam analisis 

ini, penulis menggunakan bagan menurut Friedman 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

      

 

 

Teori Friedman nampak pada piramida di atas 

jika dilihat dari permasalahan yang terjadi pada 

institusi keimigrasian Timor Leste. Dari ketiga kompo-

nen pada teori itu sendiri peneliti telah melakukan 

Legal Culture 

Legal Subtance  Legal Structure 
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analisis terhadap data yang diketahui yakni; data 

illegal crossing, illegal stay, penyalahgunaan visa dan 

pemalsuan visa. Maka peneliti berasumsi bahwa dari 

komponen legal culture menjadi fokus perhatian 

karena disebabkan penegak hukum dan masyarakat 

menjadi base hukum. Berbicara masalah hukum tentu 

saja tidak terlepas dari aparatur hukum dan masya-

rakat, akan tetapi bukanlah hanya legal kultur yang 

menjadi sasaran utama dalam institusi keimigrasian 

tetapi juga tidak terlepas dari legal subtansi dan legal 

struktur. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai beri-

kut: 

1. Legal Culture 
 

Budaya hukum (legal culture) adalah sikap dan 

nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama 

yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-

lembaganya. Dalam legal kultur dijelaskan bahwa 

untuk menghasilkan suatu hukum yang baik, maka 

salah satu substansi yang diperhatikan adalah 

struktur kelembagaan dalam masyarakat di suatu 

tempat. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga 

negara yang mempunyai kewenangan atributif, yang 

secara konstitusional menjalankan roda pemerintah-

an. Di dalam sistem Pemerintahan Timor Leste, 

kewenangan dalam bidang imigrasi berada di bawah 

Lembaga Kepolisian yang bertangungjawab kepada 

Menteri Muda Keamanan. Namun, untuk menjalankan 

fungsi ini, Kepolisian Timor Leste (PNTL) tidak ber-
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tindak sendiri oleh karena harus berkoordinasi dengan 

lembaga lain, yaitu kementrian lain yang terkait.  

 
a. Illegal Crossing 
 

Terjadinya illegal crossing di Timor Leste karena 

struktur dari sistem keimigrasian Timor Leste mempu-

nyai kekurangan. Sebagaimana dijelaskan dalam 

halaman sebelumnya bahwa struktur Departemen 

Keimigrasian disahkan oleh Kementerian Pertahanan 

dan Keamanan, oleh sebab itu keimigrasian ber-      

tanggungjawab terhadap menteri muda keamanan. 

Dengan demikian maka kegiatan Polisi Imigrasi ber-

jalan sesuai dengan perencanaan dan struktur keimi-

grasian sejak tahun 2009 sampai saat ini. Selain 

adanya perubahan struktur keimigrasian yang semula 

bertanggungjawab pada Kementerian Dalam Negeri 

menjadi bertanggung jawab kepada Kementerian 

Pertahanan dan Kemanan. Faktor lain yang mempe-

ngaruhi besarnya kasus illegal crossing adalah jumlah 

pegawai keimigrasian yang sangat sedikit dan tidak 

sebanding dengan banyaknya pintu masuk di Timor 

Leste yang memungkinkan terjadinya kasus illegal 

crossing.  
 
Salah satu faktor yang mempengaruhi lemah-

nya penegakan hukum adalah berasal dari penegak 

hukumnya, hal ini disebabkan kultur hukum. Dalam 

konteks penelitian ini, illegal crossing terjadi karena 

adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam 

bidang keimigrasian yang bertugas untuk menjaring 
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warga negara asing yang akan masuk. Kelemahan 

petugas keimigrasian sebagaimana telah diuraikan 

dalam halaman sebelumnya adalah petugas tidak 

menguasai hukum keimigrasian yang menjadi pedom-

an dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dapat dibuk-

tikan dengan adanya pemulangan secara sukarela 

kepada warga asing yang melakukan pelanggaran 

tanpa adanya tindakan atau hukuman yang dapat 

membuat warga asing tersebut jera untuk memasuki 

wilayah Timor Leste tanpa ijin lengkap.  
 
Pemulangan warga asing dengan sukarela terse-

but dilakukan dengan berbagai pertimbangan misal-

nya tidak tersedianya tempat penampungan bagi 

warga asing tersebut, namun tindakan pemulangan 

secara sukarela akan dianggap sebagai suatu tindakan 

permisif masuknya kembali warga asing ke Timor 

Leste. Jadi untuk mengurangi kasus tersebut diperlu-

kan penegakan hukum yang pasti dan penerapan 

hukuman yang jelas sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku dengan sanksi penal atau non penal. 
 
Dalam kasus pelanggaran Illegal Crossing, selain 

kelemahan berasal dari pihak intern keimigrasian juga 

terjadi pada masyarakat Timor Leste, khususnya pada 

daerah-daerah perbatasan. Sebagaimana telah diurai-

kan pada halaman sebelumnya, wilayah daratan Timor 

Leste banyak berbatasan langsung dengan wilayah 

Indonesia. Dengan adanya daerah perbatasan darat 

tersebut menimbulkan berbagai masalah illegal 

crossing yang terjadi di Timor Leste.  
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Pada masyarakat perbatasan Timor Leste 

dengan Indonesia, umumnya penduduk dari kedua 

negara tersebut mempunyai budaya atau culture yang 

sama, bahkan banyak di antara mereka yang ber-

saudara walau dipisahkan dengan batasan negara. 

Dengan adanya kesamaan budaya tersebut, maka arus 

keluar masuk pintu perbatasan tidak dapat diperketat 

dengan secara pasti menggunakan aturan hukum 

yang ada. Hal ini disebabkan penduduk di daerah 

perbatasan mempunyai Pass Lintas Batas yang mem-

perbolehkan warga negara Indonesia maupun Timor 

Leste keluar masuk perbatasan tanpa menggunakan 

paspor. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, 

penduduk sering melakukan penyalahgunaan dari 

kompensasi yang sudah diberikan pemerintah, yaitu 

dengan keluar-masuk perbatasan melalui hutan-hutan 

secara illegal sehingga hal tersebut sangat membaha-

yakan pemerintah Timor Leste. 
 
Dalam menguraikan tentang budaya hukum, 

maka harus merujuk pada budaya masyarakat yang 

bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini, budaya 

hukum yang dilakukan oleh penduduk perbatasan 

adalah mengesampingkan aturan hukum yang berlaku 

karena adanya budaya hidup bersama sejak zaman 

dahulu ketika Timor Leste masih berada dalam kekua-

saan Indonesia. Dengan adanya kebiasaan tersebut, 

maka penduduk belum dapat membedakan aturan 

hukum sekarang yang harus ditaati yaitu aturan 

hukum lintas negara. Dengan demikian, adanya 
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pelanggaran Illegal Crossing di Timor Leste khususnya 

pada daerah perbatasan dipengaruhi oleh kebiasaan 

yang berlaku. Adapun solusi dari budaya hukum ini 

adalah dengan memberikan sosialisasi dan penerapan 

aturan yang jelas sesuai dengan Undang-undang 

keimigrasian Timor Leste dan kebijakan yang berlaku 

pada daerah perbatasan kedua negara. 

b.  Illegal Stay 

Timor Leste selain rawan pada masalah illegal 

crossing juga sering terjadi kasus illegal stay. 

Kelebihan masa tinggal di Timor Leste setiap tahun 

cenderung mengalami peningkatan, hal ini karena 

banyaknya pendatang di Timor Leste yang mempunyai 

budaya hukum yang kurang mentaati peraturan yang 

berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian 

sebelumnya, budaya hukum pendatang di Timor Leste 

merupakan sikap pendatang tersebut pada hukum 

yang berlaku. Adanya hukuman pada imigran yang 

masih bersifat permisif seperti halnya pemulangan 

secara sukarela, akan membawa imigran tersebut 

datang kembali dengan melakukan pelanggaran yang 

sama. Jadi dalam hal ini, imigran yang datang ke 

Timor Leste masih melakukan budaya pelanggaran 

yang sama oleh para pelanggar atau masyarakat pada 

umumnya. 
 
Dalam konteks penelitian ini, illegal stay yang 

terjadi di Timor Leste disebabkan karena adanya 

kelebihan waktu tinggal warga asing di Timor Leste 
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dengan berbagai alasan, misalnya mereka bekerja 

dalam sektor informal sehingga tidak menggunakan 

visa pekerja. Dalam kasus ini, penegak hukum tidak 

dapat berjalan sendiri karena memerlukan dukungan 

dari lingkungan, misalnya dengan memberikan pela-

poran kepada penegak hukum ketika melihat warga 

asing di sekitar lingkungan mereka dan dicurigai telah 

melakukan pelanggaran keimigrasian.  
 
Dengan adanya fenomena tersebut, maka seha-

rusnya pemerintah Timor Leste lebih waspada dalam 

melakukan sosialisasi hukum maupun pembaharuan 

hukum keimigrasian. Hukum yang dibuat oleh peme-

rintah harus sesuai dengan budaya hukum masya-

rakat yang ada, sehingga hukum dapat digunakan 

sebagai alat pengontrol budaya masyarakat yang ada 

sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. 
 

c. Penyalahgunaan Visa  

 Jenis pelanggaran lain yang terjadi di Timor 

Leste adalah penyalahgunaan visa. Penyalahgunaan 

Visa merupakan jenis pelanggaran keimigrasian yang 

seringkali terjadi karena adanya prosedur pembuatan 

visa di Timor Leste yang birokasinya berbeli-belit dan 

bukan dibuat dengan sistem satu atap kementerian. 

Kasus penyalahgunaan visa seringkali terjadi berkait-

an dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Timor 

Leste. Fakta yang terjadi para tenaga kerja asing 

memasuki wilayah teritorial Timor Leste dengan meng-

gunakan visa kunjung terbatas atau menggunakan 



 

142 

visa wisata dan kemudian mereka bekerja sebagai 

tenaga kerja asing.  
 

Dalam hal penerimaan tenaga kerja asing yang 

akan bekerja di Timor Leste, sebelum memperoleh izin 

visa bekerja, pekerja asing harus berurusan dengan 

tiga institusi atau lembaga terkait proses pengurusan 

visa, yaitu pekerja asing harus berhubungan dengan 

Kementerian Luar Negeri oleh karena kementerian luar 

negeri memiliki kewenangan terkait dengan status 

warga negara asing yang akan melakukan kegiatan di 

Timor Leste. Selain dengan Kementerian Luar Negeri, 

pekerja asing juga akan berhubungan dengan Kemen-

terian Tenaga Kerja dan Perdagangan, di mana pekerja 

asing akan meminta izin untuk melakukan pekerjaan 

di Timor Leste. Untuk memperoleh izin bekerja dari 

kementerian ini tidak mudah karena memerlukan 

waktu yang cukup lama.  
 
Dengan adanya hubungan inter ministerial ini, 

kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum sangat 

terbuka, mengingat status pekerja asing yang sudah 

harus segera bekerja, dan kedua birokrasi yang rumit 

di setiap instansi terkait. Oleh karena itu, sering 

terjadi pelanggaran hukum antara lain, pekerja asing 

sudah mulai bekerja padahal belum memiliki izin visa 

untuk tinggal dan bekerja di Timor Leste. Hal ini tentu 

sangat merugikan Timor Leste terkait dengan eksis-

tensi hukum keimigrasian Timor Leste.  
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 Berdasar pada teori Friedman di atas yaitu 

mengenai Legal Structure, maka mestinya tindakan 

pengurusan Visa Kerja di Timor Leste bagi pekerja 

asing harus dilakukan di bawah satu atap (satu lem-

baga) atau dengan memakai sistem one stop service, 

yaitu suatu cara dimana pengurusan izin kerja bagi 

pekerja asing tidak dilakukan secara inter ministerial, 

namun hanya diurusi oleh satu kementerian atau 

instansi saja. Hal ini untuk mengurangi rumitnya 

sistem birokrasi instansi sehingga berimplikasi pada 

terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian. Oleh 

karena itu, pengurusan visa kerja bagi pekerja asing di 

Timor Leste harus diberikan kepada satu lembaga 

tersendiri, dalam hal ini yang lebih berkapasitas 

adalah Direktorat Keimigrasian (Serviço de Migração 

Timor Leste).  
 
 Namun, yang perlu diperhatikan adalah untuk 

menjalankan kewenangan tersebut Dirjen Keimigrasi-

an harus memperoleh kewenangan secara atribusi, 

sehingga legalitas untuk menjalankan kewenangan 

tersebut tidak akan dipermasalahkan di kemudian 

hari. Artinya, Pemerintah dan Parlemen harus segera 

membuat suatu Undang-undang baru yang mengatur 

mengenai mekanisme untuk pengurusan visa izin 

kerja di Timor leste bagi warga negara asing. Nantinya, 

undang-undang yang baru tersebut akan memberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada satu lembaga yang 

akan mengurusi masalah pemberian dan penerbitan 

izin visa kerja bagi warga negara asing, dalam hal ini 
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Dirjen Keimigrasian, sehingga birokrasinya tidak terla-

lu rumit supaya dari pihak keimigrasian mempunyai 

power sepenuhnya dalam pengeluaran dokumen dan 

juga dalam pengontrolan. Sehingga masalah legal 

structure dalam pemberian visa kerja bagi warga 

negara asing tidak menjadi sebuah masalah dan 

menjadi portal bagi terjadinya pelanggaran hukum 

keimigrasian di Timor Leste.  

  

d. Pemalsuan Visa 
 
 Pemalsuan visa dilihat dari data sangat sedikit 

tapi tingkat penyelesaian dalam sistem peradilan tidak 

jalan disebabkan dalam undang-undang No 9/2003 

tidak mangatur khusus tentang pemalsuan dokumen. 

Oleh sebab itu budaya penyelesaian kasus pemalsuan 

visa mulai dari tahun 2008 hingga 2012 belum ada 

keputusan pidana. Kasus pemalsuan visa dari pihak 

keimigrasian sudah mengajukan semua ke jaksa 

penuntut tapi dalam realitanya para pelaku yang 

melakukan pemalsuan tetap bebas. Dari 20 kasus 

yang ditangani oleh pihak imigrasi sampai sekarang 

belum ada putusan dari pengadilan karena pihak 

imigrasi hanya sebagai penyidik pembantu. Dari segi 

materi hukum UU keimigrasian hanya memberikan 

sanksi kepada warga asing yang ikut berpartisipasi 

atau ikut serta dalam pemalsuan visa yaitu melaku-

kan deportasi terhadap warga asing. Dalam budaya 

pada umunya masyarakat mempunyai karakter yang 
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menyimpan perilaku dari norma hukum itu sendiri. 

Padahal dalam kitab hukum pidana: 
 

Barang siapa yang melakukan pemalsuan terha-

dap dokumen Negara akan dihukum dengan 

ancaman hukum dipidana 3 tahun penjara atau 
dengan pidana denda (Usar qualquer dos 

documentos ou notações técnicas referidos nas 
alíneas anteriores, fabricado ou falsificado ou 
emitido por outrem; é punido com pena de prisão até 
3 anos ou multa). 

 
 

 Begitupun yang berpartisipasi dalam perlakuan 

dan memberikan fasilitas terhadap warga asing yang 

melakukan tindakan tersebut akan tetap dipidana. 

Akan tetapi pada pasal 79 tidak diterapkan oleh aparat 

penegak hukum dengan baik yaitu immigration crime 

dengan mengatakan bahwa:  

 
Aid to Illegal Immigration (1) All persons who, 
through any means, assist or facilitate the illegal 
entry or stay of a foreigner in the national territory 
shall be punished by imprisonment of not more than 
3 years or fewer than 30 days. (2) If the acts 
referred to in the previous item were committed for 

profit, the penalty shall be imprisonment of not more 
than 4 years or fewer than 12 months. (3) 
Attempted offences shall be punished with the same 
sentences applicable to committed offences. 

 

 

2. Legal Substance 
 

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah 

aturan atau norma yang merupakan pola perilaku 

manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem 

hukum tersebut. Legal substance berbicara mengenai 

ketentuan atau isi suatu peraturan perundang-
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undangan yang mengatur mengenai suatu hal. Untuk 

menghasilkan legal substance yang baik, maka yang 

harus diperhatikan adalah, apakah peraturan perun-

dang-undangan tersebut sudah dibentuk berdasarkan 

kebutuhan masyarakat atau bukan. 
 
 

a. Ilegal Crossing 

 
Illegal crossing itu masalah pelanggaran undang-

undang keimigrasian di Timor Leste oleh orang-orang 

yang masuk secara illegal, dan itu harus dikaji secara 

rinci dalam hal legal substance. Maka yang harus 

dicermati adalah substansi dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai mekanisme bagi 

aparat penegak hukum dalam melakukan proses 

terhadap warga yang masuk ke wilayah Timor Leste 

melalui perbatasan yang tidak dengan dokumen. Akan 

tetapi materi hukum itu sendiri tidak menjelaskan 

secara spesifik dalam hak sanksi. Dalam UU keimigra-

sian, mereka hanya bisa memberikan jalan untuk 

penahan preventif saja, oleh sebab itu illegal crossing 

tentu saja dari tahun ke tahun berjalan tanpa henti.  
 

Dalam kasus illegal crossing, peraturan perun-

dang-undangan keimigrasian sudah jelas memberikan 

pedoman tentang persyaratan memasuki wilayah 

Timor Leste, seperti yang tertulis dalam Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2003 pada pasal 66.  
 
Authority over the Expulsion Process (1) The Head of 
the Immigration Department of the NPTL has 
authority to start expulsion proceedings. (2) The 
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National Commissioner of the NPTL has authority to 
decide for the dismissal of the expulsion case. 

 

Hal yang perlu dilihat dalam substansi hukum 

harus adanya kejelasan sanksi sehingga orang yang 

masuk tidak dengan izin bisa sadar bahwa ada efek 

dari illegal crossing itu. Adapun resikonya adalah 

harus menjalankan kewajiban hukuman yang dijatuh-

kan padanya. Yang selama ini terjadi, direktorat hanya 

memutuskan pemulangan kembali ke negara asalnya 

sehingga memberikan peluang bagi pelanggar berikut-

nya. Maka organ eksekutif harus memberikan fokus 

perhatian tentang kondisi aparat penegak di lapangan 

dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.  
 

Pengawasan pada pintu-pintu masuk Timor 

Leste memiliki hambatan, khususnya dalam hal tekno-

ogi data base warga asing yang sudah pernah mela-

kukan pelanggaran. Selain adanya kelemahan dalam 

hal teknologi, faktor lain yang dapat memicu terjadi-

nya illegal crossing adalah pass lintas batas antara 

Timor Leste dan Indonesia yang tidak dijalankan 

dengan tegas sesuai dengan sistem pengamanan ked-

ua negara, karena kebijakan yang telah diambil tidak 

melakukan peninjauan baik itu dari segi bilateral 

maupun segi hukum. 
 

 
b. Ilegal Stay 
 

Dalam kasus illegal stay, jika dilihat dari 

substansi hukum hanya berbicara sanksi administra-
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tif sehingga memberi peluang orang asing masuk ke 

teritori nasional. Mereka hanya tingal diam dan tidak 

melakukan perpanjangan visa, ketika pihak imigrasi 

melakukan inspeksi, yang dilakukan oleh pihak 

keimigrasian hanya menerapkan sanksi adminitratif 

saja, padahal kalau dikaji betul-betul sebenarnya pada 

orang-orang tertentu sudah melakukan pelanggran 

ganda “tidak melakukan perpanjangan visa dan 

melakukan aktitivitas profesional”. Maka hal tersebut 

harus dilihat dalam materi hukum perlunya melaku-

kan pembaharuan oleh karena materi yang ada sudah 

tidak merespon lagi kebutuhan yang ada. Substansi 

hukum yang baik itu harus selaras dengan situasi 

perkembangan di suatu tempat atau negara.  
 

Dalam UU keimigrasian pasal 72 menyebutkan 

menetap atau tinggal tidak sesuai dengan UU yaitu 

Illegal Entry and Stay:   

 
(1) Foreigners who enter or remain illegally in the 
national territory shall be detained by any police 
officer and taken before a competent Court within 
48 hours from their detention, as per Article 70, item 
2, to validate their detention and impose coercive 
measures. (2) Should the Court decide pre-trial 
detention, the Immigration Department of the NPTL 
shall be notified, in order to start due process for 
deporting the foreigner from the national territory.(3) 
Pre-trial detention provided for in the previous item 
may not exceed the time needed to execute the 
expulsion order, and may not be longer than 90 
days. (4) If pre-trial detention is not decided, the 
Immigration Department of the NPTL shall 
nonetheless be notified for the purposes provided for 
in item 2, and the foreigner shall be given notice to 
appear before the Immigration Department. 



 

149 

Substansi hukum tersebut tidak memberikan 

kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk 

melihat unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh 

warga, apakah ada unsur kepidanaan atau tidak. Di 

samping itu UU juga memberikan kewenangan kepada 

direktorat keimigrasian mengambil keputusan untuk 

sanksi administratif atau melakukan tindakan tahap 

pertama dengan memberikan berita acara kepada 

pelanggar untuk meninggalkan teritori nasional Timor 

Leste selama sepuluh hari, dan juga selama waktu 

yang diberikan kepada pelanggar untuk menyampai-

kan keberatannya. Maka asumsinya adalah materi 

hukum keimigrasian itu memberikan peluang kepada 

pelanggar, oleh sebab itu para aparat keimigrasian 

juga kewalahan melakukan pengontrolan yang baik. 

 
c. Penyalahgunaan Visa 
 

Penyalahgunaan visa yang terjadi di Timor Leste 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut terjadi karena adanya substansi hukum yang 

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan 

yang terjadi di Timor Leste. Jika Undang-undang 

menghendaki agar pembuatan visa izin kerja harus 

melalui beberapa kementerian yang berkompeten, 

maka isi dari undang-undang mengandung kelemah-

an, yaitu dapat mengakibatkan tingginya pelanggaran 

karena pekerja asing harus berhadapan dengan biro-

krasi sedangkan pekerja sendiri sudah harus segera 

memulai pekerjaan. Oleh karena itu, legal substance 
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yang seperti itu harus dilakukan amandamen, oleh 

karena tidak memberikan kewenangan total kepada 

pihak keimigrasian.  
 

Kalau melihat undang-undang keimigrasian itu, 

maka aparat yang melakukan aktivitas profesional di 

Timor Leste dalam tugas keimigrasian hanya berha-

dapan dengan banyak masalah. Oleh sebab itu 

Undang-undang keimigrasian harus dilihat lagi, supa-

ya kewenangan keimigrasian dalam pengurusan visa 

kerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal baru 

yang akan dimasukkan adalah melakukan suatu one 

stop service dimana pengurusan visa izin kerja hanya 

dijalankan oleh satu kementerian saja, atau satu 

instansi saja, dalam hal ini dirjen keimigrasian, 

sehingga tidak ada peluang terjadinya pelanggaran.  
 
 
d. Pemalsuan Visa 
 

Masalah pemalsuan visa dalam materi hukum 

keimigrasian harus dikaji lebih rinci lagi, karena tidak 

mencantunkan khusus tentang pemalsuan sehingga 

dalam penegakan Undang-undang tersebut di Timor 

Leste oleh aparat penegak hukum pun menghadapi 

masalah, jika ada kasus pemalsuan selalu saja berpa-

tokan dengan Kitab Hukum Pidana (codego penal). 

Perlunya materi hukum tentu saja termasuk keten-

tuan-ketentuan dan aturan-aturan mengenai keimi-

grasian yang menjurus kepada suatu pokok masalah 

yang terjadi. Sebenarnya pemalsuan itu adalah suatu 

tindakan yang melawan hukum dari aturan yang ada, 
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akan tetapi kasus yang seperti itu dihadapi oleh pihak 

keimigrasian hingga sekarang dan belum ada kepu-

tusan yang jelas. Oleh sebab itu Undang-undang 

Imigrasi harus memberikan penjelasan yang lebih 

spesifik supaya perspektif ke depan lebih memberikan 

keuntungan kepada negara dan aparat penegak 

hukum.  
 
Hukum merupakan suatu sistem yang bukan 

sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan 

yang mempersatukannya adalah terciptanya pola 

kesatuan mengenai masalah keabsahan. Peraturan-

peraturan itu dikatakan sah apabila dikeluarkan dari 

sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, 

yurisprudensi, dan kebiasaan. 

 

3. Stuktur Hukum  
 

Friedman menjelaskan bahwa untuk menghasil-

kan suatu hukum yang baik, salah satu substansi 

yang diperhatikan adalah struktur kelembagaan dalam 

pelaksanaan penegakan hukum di suatu tempat. 

Penegak yang dimaksud adalah aparatur negara yang 

mempunyai kewenangan atributif, yang secara konsti-

tusional menjalankan roda pemerintahan. Di dalam 

sistem Pemerintahan Timor Leste, kewenangan dalam 

bidang imigrasi berada di bawah kementerian dalam 

negeri (Ministro Interior) dimana tugas dan fungsi 

keimigrasian di bawah Polisi Nasional Timor Leste. 

Dengan demikian pada tahun 2007 kebijakan peme-
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rintah institusi keimigrasian di bawah menteri perta-

hanan dan keamanan dalam menteri muda urusan 

keamanan, sehingga departmen keimigrasian Timor 

Leste beralih di bawah menteri muda keamanan 

dengan kedudukan direktur keimigrasian.  
 
Dilihat secara struktural dengan Kepolisian 

Nasional Timor Leste itu sama, akan tetapi secara 

operasional pegawai imigrasi Timor Leste adalah 

berasal dari anggota Kepolisian. Kalau dilihat dari 

struktur hukum, perlu adanya dasar hukum yang 

tepat dan harus melakukan materi hukum terlebih 

dahulu, baru bisa melihat struktur hukumnya, sebab 

itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

 
a. Illegal Crossing 

Dalam struktur hukum, untuk menjalankan 

fungsi keimigrasian adalah institusi Kepolisian Timor 

Leste (PNTL) berdasarkan Undang-undang imigrasi No. 

9/2003. Direktorat keimigrasian bertanggungjawab 

kepada Kepala Kepolisian (commando geral) berdasar-

kan pasal 22.  

Power to Deny Entry and Exit (The power to deny 
entry into or exit from the national territory rests on 
the Commissioner of the National Police of Timor-
Leste, who may delegate said power to the Head of 
the Immigration Department of the National Police, 
who may, in turn, sub-delegate it to the officers 
responsible at the border control points). Akan tetapi 

sekarang adanya perubahan Servisu de Migração 

pertanggungjawaban lansung diambil alih oleh 

menteri muda.  
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Dalam struktur organisasi direktorat keimigra-

sian masih menggunakan Undang-undang No. 9/2003 

walaupun ada perombakan berdasarkan keputusan 

menteri muda bagian keamanan. Oleh sebab itu dalam 

penanganan kasus illegal crossing yang ditangani oleh 

pihak imigrasi, secara langsung mereka mengambil 

keputusan untuk mengembalikan para warga yang 

masuk untuk kembali ke negara asal. Kejadian ini 

biasanya terjadi di perbatasan darat antara batas 

Timor Leste dan Indonesia. Di sisi lain adanya keku-

rangan pegawai imigrasi menyebabkan mereka meng-

ambil keputusan melakukan pengembalian dari pihak 

imigrasi Timor Leste kepada pihak imigrasi Indonesia 

melalui pos-pos. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

temuan Undang-undang baru untuk menjadi funda-

men dalam menyelesaikan kasus pelanggaran keimi-

grasian secara sistem peradilan. 

 

b. Ilegal Stay 
 

Illegal stay atau biasa disebut juga imigran gelap 

dapat pula diartikan sebagai pelanggaran ijin tinggal di 

wilayah melebihi batas waktu yang telah ditentukan 

secara sah. Bentuk illegal stay atau imigran gelap itu 

adalah: pertama, orang yang melintasi perbatasan 

secara illegal atau tidak resmi; kedua, melintasi perba-

tasan dengan menggunakan dokumen orang lain 

dengan tujuan untuk masuk ke suatu wilayah; ketiga, 

orang yang tetap tinggal setelah masa berlaku ijin 
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tinggalnya selesai dan berstatus resmi menjadi illegal 

stay.  
 
Seseorang yang berniat berkunjung ke negara 

Timor Leste maupun negara lain setidaknya membu-

tuhkan dua dokumen penting, yaitu Paspor dan Visa. 

Tanpa kedua dokumen tersebut siapa pun tidak bisa 

berkunjung ke Timor Leste. Jadi di dalam struktur 

hukum keimigrasian, illegal stay atau disebut dengan 

imigran gelap adalah tidak berfungsinya sistem infor-

masi yang baik berdasarkan struktur keimigrasian.  
 
Fungsi bagian Intelejen Keimigrasian dalam 

Dekrit Undang-undang Migration Service pasal 24  

memberikan jalan bagi unit intelijen untuk melakukan 

analisis terhadap dokumen warga negara asing yang 

masuk dan menetap di wilayah teritori nasional tetapi 

tidak melalui proses yang benar. Selama ini kendala 

yang dihadapi oleh pihak keimigrasian yang diperso-

alkan, padahal unit intelijen memiliki alat (equipment) 

yang cukup untuk melakukan analisis warga asing. 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam struktur 

hukum dalam penegakan tidak berfungsi dengan baik 

dan tidak membagikan informasi yang di analisis oleh 

pihak tersebut kepada pos-pos perbatasan demi 

melakukan antisipasi pengontrolan. 
 

 
c. Penyalahgunaan Visa 
 

Dapat dipastikan tidak semua orang asing yang 

masuk ke Timor Leste memberikan manfaat seperti 
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yang diharapkan oleh pemerintah, akan tetapi ada 

mayoritas warga asing yang masuk tidak mentaati 

aturan keimigrasian. Dalam menghadapi lalu lintas 

orang asing setiap negara di mana pun letaknya, demi 

menjaga keutuhan dan keamanannya, mengadakan 

pengawasan terhadap orang asing dengan mengelu-

arkan ketentuan-ketentuan namun secara struktur 

visa kerja harus mendapatkan persetujuan dari 

kementerian luar negeri Timor Leste. Jadi fakta 

yang terjadi di lapangan itu selalu dihadapi oleh 

pihak keimigrasian bukan kementerian luar negeri, 

maka struktur pengurusan visa kerja kepada warga 

asing harus dikeluarkan oleh keimigrasian secara 

sah tanpa adanya campur tangan instansi lain.  
 

Dalam pasal 38 tentang (Authorizing Visas) hak 

mengeluarkan visa: 
  
(1) Visas to establish permanent residence, ordinary 
visas Class III and IV, and work permits shall be 
authorized by the Department of Consular Affairs of 
the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation;      

(2) A binding consultation with the Immigration 
Department of the NPTL is mandatory with regard to 
the authorization of the visas referred to in the 
previous item. (3) A consultation with the govern-
ment department that oversees labour and employ-
ment is mandatory with regard to the authorization 
of work permits or visas to establish permanent 
residence with the purpose of performing a 
professional activity.(4) Ordinary visas Class I and 
II shall be authorized by consulates of the DRTL 
abroad, and by the National Commissioner of the 

NPTL when applied for at the border control 
points.(5) The authority of the National 
Commissioner of the NPTL, as referred to in the 
above item, may be delegated to the Head of the 
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Immigration Department who may, in turn, sub-
delegate it to the officers in charge at the border 
control points. 
 
 

 Dari substansi hukum ini nampak adanya 

pembagian kewenangan walaupun direktorat keimi-

grasian yang memberikan kewenangan dalam menge-

luarkan visa kerja bagi orang asing. Akan tetapi semua 

proses dokumen yang diaplay oleh tenaga kerja asing 

harus melalui kementerian luar negeri sehingga selalu 

saja terjadi penyalahgunaan visa, yakni visa kunjung-

an terbatas dipakai untuk melakukan aktivitas profe-

sional. 

 

d. Pemalsuan Visa 

Pemalsuan visa yang dilakukan oleh warga asing 

di Timor Leste merupakan kasus kriminal keimigra-

sian yang sangat serius dengan ancaman hukuman 

pidana. Akan tetapi di dalam institusi keimigrasian 

Timor Leste yang diatur dalam pasal 23 Dekrit 

Undang-undang No. 30/2009 tentang fungsi unit 

investigasi kriminal tidak menjelaskan tentang pemal-

suan dokumen atau visa, atau surat berhaga, dimana 

dalam proses kasus keimigrasian selalu saja menggu-

nakan Kitab Hukum Pidana. Pada kasus yang tertang-

kap umumnya dan orang yang melakukan partisipasi 

dalam melakukan pemalsuan itu hanya diseret ke 

codego penal de Timor Leste (Kitab Hukum Pidana 

Timor Leste).  
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Di masa yang akan datang terdapat kemung-

kinan pemberian sanksi hukum yang berat bagi 

mereka yang terbukti memalsukan visa yang ada di 

Timor Leste, namun harus ada materi hukum yang 

lebih spesifik dalam penanganan kriminal keimigra-

sian. Secara struktur, keimigrasian harus memper-

baiki dan membangun Dekrit Undang-undang sebagai 

pedoman bagi Unit Investigasi Kriminal. Dalam 

analisis dapat ditemukan masalah yang dilakukan dan 

dihadapi oleh pihak keimigrasian aparat penegak 

hukum dalam penegakan undang-undang tidak mak-

simal sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi 

tindak pidana pemalsuan.  

Ketika menggunakan analisis teori Freidman 

untuk melakukan tugas dan fungsi keimigrasian yang 

baik terhadap jenis dan pola pelanggaran yaitu materi 

hukum (legal substance), budaya hukum (legal 

culture), dan struktur hukum (legal structure). Kom-

ponen-komponen ini sangat penting untuk mengukur 

bagaimana pihak keimigrasian dalam menghadapi 

jenis dan pola penyelesaian pelanggaran keimigrasian 

yang sekarang terjadi dan juga lebih berantisipasi 

pada masa yang akan datang.  

Dalam klasifikasi pelanggaran keimigrasian di 

Timor Leste dalah illegal crossing, illegal stay, penya-

lahgunaan visa dan pemalsuan visa. Solusinya adalah: 

Pertama, yang harus diperhatikan oleh pemerintah 

adalah meminimalisir semua pelanggaran; Kedua, 

harus ada aturan yang jelas, mempunyai dokumen 
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yang legal bagi orang yang ingin masuk atau singgah 

di Timor Leste. Harus diteliti dan dipastikan sehingga 

tidak ada pemalsuan dokumen; Ketiga, harus ada 

kerja sama dengan negara lain (bilateral) dalam sistem 

informasi yang lebih baik; dan Keempat, sosialisasi 

harus lebih gencar (meningkat) kepada masyarakat di 

daerah berkaitan kewaspadaan diri terhadap berbagai 

aktivitas orang asing baik dari luar negeri ataupun 

warga setempat. Selain itu keamanan negara juga 

harus dijaga dan perlu antisipasi terhadap kejahatan 

lain, di luar pelanggaran keimigrasian. 

 


