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P E N D AH UL U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 

' 
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib 

dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara 

terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa 

dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini. 

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan 

pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia 

ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di 

dalamnya. Di sisi lain keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis 

dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan 

kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas 

perdagangan. 

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia 

sangat potensial sekali dimasuki oleh orang asing dengan berbagai kepentingannya. 

Perihal keberadaan orang asing di Indonesia diatur di dalam berbagai perundang-

undangan. Salah satu adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
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dimana di dalam Pasal 1 ayat (6) nya diterangkan bahwa orang asing adalah orang 

bukan warga negara Republik Indonesia, demikian juga pada Undang-Undang No. 1 O 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asing di Indonesia 

memberikan suatu status hukum bahwa setiap orang asing yang akan memasuki 

Indonesia haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh 

perundang-undangan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian 

secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di 

bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif. 

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat 

bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, 

maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia diizinkan masuk wilayah Indonesia. 

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara 

Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi politik, 

ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dapat dalam 

berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan kepentingan si warga negara 

asing tersebut. Dalam tindakan selanjutnya terhadap perlakuan-perlakuan kepada 

warga negara asing maka terlibat beberapa instansi, salah satunya adalah Kepolisian. 
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