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PARIWISATA  DAN  MIGRASI 

 

1.Pendahuluan. 

 Materi “ Migrasi dan Kewarganegaraan” memuat isu-isu hukum  yang sangat relevan 

dan signifikan  terkait dengan persoalan pariwisata dan migrasi mengingat perkembangan dan 

kondisi global saat ini. Kajian diawali dengan pemaparan kondisi jumlah penduduk dunia saat 

ini, potensi penyebarannya serta pengaruhnya  terhadap berbagai aspek kehidupan serta 

hubungannya dengan persoalan kewarganegaraan. Selanjutnya akan dibahas mengenai 

pengertian migrasi, macam-macam migrasi, manfaat dan kerugian migrasi serta faktor-faktor 

penyebab terjadinya migrasi. 

Dengan selesainya perkuliahan ini diharapkan mampu mewujudkan capaian 

pembelajaran yang telah ditentukan bahwa, mahasiswa secara bertanggung jawab, jujur dan 

demokratis mampu memecahkan permasalahan kepariwisataan dan keimgrasiaan . 

 

2.Migrasi dan Kewarganegaraan 

 Perkembangan jumlah penduduk dunia dari tahun ketahun mengalami peningkatan 

yang cukup pesat akibat ketidak seimbangan antara angka kelahiran (natalitas) dan angka 

kematian (mortalitas). Hal ini sebagai dampak dari meningkatnya kualitas kesehatan dan 

peningkatan usia harapan hidup manusia. Jumlah penduduk dunia pada tanggal 1 Juli 2015 

diperkirakan sebesar 7,324,782,225 jiwa atau bertambah 1.1182% dari tahun sebelumnya yang 

diperkirakan sebesar 7,243,784,121 jiwa. Data ini berdasarkan hasil laporan dari Divisi 

Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang prospek penduduk dunia yang 

memperkirakan jumlah penduduk dunia.1  

Benua Asia menjadi benua dengan penduduk terbanyak, sedangkan benua Australia 

dan Oseania menjadi benua dengan penduduk tersedikit. Sedangkan Indonesia sendiri 

diperkirakan mempunyai jumlah penduduk sebesar 255,708,785 pada tanggal 1 Juli 2015 .  

Adapun persebaran penduduk dunia berdasarkan benua dan wilayah adalah sebagai berikut: 

                                                             
1 http://informasipedia.com/kependudukan/jumlah-penduduk-dunia/458-jumlah-

penduduk-dunia-tahun-2015.html 
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No Benua dan Wilayah Jumlah Penduduk % 

1 Asia 4,384,844,097 59.86% 

2 Afrika 1,166,239,306 15.92% 

3 Eropa 743,122,816 10.15% 

4 Amerika Selatan dan Karibia 630,088,917 8.60% 

5 Amerika Utara 361,127,819 4.93% 

6 Australia dan Oseania 39,359,270 0.54% 

  Total 7,324,782,225 100.00% 

Sumber: http://informasipedia.com/kependudukan/jumlah-penduduk-dunia/458-jumlah-penduduk-dunia-tahun-
2015.html 

Dari data tersebut diatas jelas bahwa  jumlah penduduk asia menempati urutan teratas 

dengan jumlah penduduk lebih dari 4 milyar orang.  Peningkatan jumlah penduduk yang tidak 

merata diberbagai belahan dunia tersebut,  sudah tentu akan membawa dampak diberbagai 

sektor kehidupan manusia,seperti perbedaan tingkat kehidupan, kesenjangan 

ekonomi/pendapatan, kesenjangan pendidikan dan tekhnologi dan sebagainya. Persoalan-

persoalan tersebut menjadi salah satu sebab terjadinya migrasi disamping sebab-sebab lainnya.  

Bagi suatu negara masalah keimigrasian adalah merupakan salah satu hal yang penting  

untuk diatur  karena berkaitan dengan berbagai persoalan seperti: kewarganegaraan, hal ihwal 

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara, pengawasan orang asing di 

wilayah negara yang bersangkutan, dan sebagainya. Negara mempunyai peranan yang besar 

dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Hal ini tidak 

terlepas karena adanya pembedaan antara warga negara dan orang asing. Warga negara adalah    

penduduk sebuah negara atau bangsa  yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan 

sebagainya  yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu 
2 .Atau dengan kata lain menurut Kurniatmanto Sutoprawiro, bahwa warga negara adalah 

pendukung atau anggota suatu negara.3 Pendapat lainnya menurut  Hector S. De Leon & Emilio 

E. Lugue J.R terkait warganegara  mengemukakan  sebagai berikut :“Citizen is a person having 

the title of citizenship. He is a member of democratic community who enjoys full civil and 

                                                             
2 Purwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia, 1995, hal. 1125. Lihat pula Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pebndidikan 
dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 1125 

3 Kurniatmanto Sutoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 1993, hal.1. 
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political rights and accorded protection inside and outside the territory of the state. Along with 

other citizens, they compose the political community.”4   

Sedangkan dalam Pasal 1 angka  1 UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia menentukan pengertian warga negara adalah: “warga suatu negara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan 

bahwa ; orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Dengan 

demikian, tidak setiap orang dapat menjadi warga negara suatu negara, melainkan hanya bagi 

mereka yang memenuhi persyaratan sebagai warga negara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan negara yang bersangkutan.5 Pengakuan akan  status kewarganegaraan 

adalah merupakan hal yang penting bagi seseorang, karena akan terkait dengan persoalan hak 

dan kewajiban. Warganegara akan memiliki hak dan kewajiban penuh sedangkan orang asing 

memiliki hak dan kewajiban yang terbatas. Pengakuan akan status kewarganegaraan telah 

dijamin baik dalam instrumen hukum internasional , regional maupun nasional. Instrumen 

hukum Internasional antara lan: The Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 ( 

UDHR) , International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966 ( ICCPR ) yang 

telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, Convention on the Nationality of Married 

Women (1957),  Convention on The Elimination All Types of Discrimination Against Women 

(1979), Diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984. Di tingkat regional misalnya, Asian Human 

Rights Declaration Tahun 2009 dan dalam  Hukum nasional antara lain dalam : UUD Tahun 

1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam UU No.12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan. 

Atas dasar itulah maka kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan. 

Masalah kewarganegaraan tidak akan terlepas dari persoalan keimigrasian. Hal itu tampak jelas 

dalam pengertian  keimigrasian yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Selain itu migrasi terkait dengan masalah izin tinggal, naturalisasi, kualitas 

penduduk,tekhnologi, perubahan sosial dan ekonomi 

3.Pengertian Migrasi 

 Istilah migrai berasal berasal dari Bahasa Latin  “migratio” yang berarti perpindahan 

penduduk antarnegara. Pandangan ini mengacu pada Konferensi Internasional  tentang 

                                                             
4BP.Paulus, Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1983, hal. 42. 
5 Dalam Pasal 4 UU No.12 Tahun 2006 telah ditentukan siapakah warganegara Indonesia, dan Pasal 8- 20 

UU No.12 Tahun 2006 menentukan tentang syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Republik 
Indonesia. 



5 
 

Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma,memberikan difinisi imigrasi yaitu: Human 

mobility to enter a country with its purpose  to make a living  or for residence.Jadi arti migrasi 

ini adalah merupakan pengertian klasik yang  hanya memiliki arti gerak pindah orang untuk 

memasuki suatu negara dengan tujuan mencari nafkah dan menetap disana.6 Dalam pandangan 

modern saat ini migrasi tidak semata-mata pegerakan indifidu tetapi juga secara kolektif, tidak 

semata-mata sukarela melainkan suatu kebutuhan dan terorganisir, sehingga banyak aspek 

terkait.7  

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa migrasi berasal 

dari kata (mig-ra-si) yang berarti:perpindahan  penduduk dari satu tempat (negara dan 

sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap. Migrasi dapat terjadi : 

a. Antardesa, migrasi yang terjadi antara daerah pedesaan yang satu dan yang lain;  
b. antarkota ,migrasi yang terjadi antara daerah perkotaan yang satu dan yang lain;  
c. berantai,  perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain yang diikuti 

oleh penduduk daerah asalnya,   terjadi apabila rombongan atau orang yang 
pertama berhasil dan menarik saudara, teman, atau tetangganya dari daerah 
asalnya;  

d. Bermusim , perpindahan penduduk yang terjadi dalam musim tertentu ke tempat 
tertentu dan kembali ke tempat asal dalam musim yang lain;  

e. Desa-kota, migrasi yang terjadi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan;  
f. Ekstern,perpindahan penduduk ke wilayah negara lain;  
g. Intern, perpindahan penduduk yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara;  
h. Kota  desa,  migrasi yang terjadi dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan;  
i. Paksaan , migrasi yang dilakukan karena terpaksa, misalnya karena gangguan 

keamanan oleh gerombolan pengacau sehingga penduduk suatu daerah terpaksa 
pindah atau dipindahkan, baik oleh penguasa maupun sumber bahaya yang lain; 
 

Sedangkan  dalam wikipedia disebutkan bahwa migrasi (manusia) adalah 

perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati 

batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan 

kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah 

(negara) ke daerah (negara) lain.8  

Menurut National Geographic, migration (human)  is the movement of people from one 

place in the  world to another for the purpos e of taking up permanent or semipermanent 

residence, usually across a political boundary. An example of "semipermanent residence" 

                                                             
6 Iman Santoso, , Perspektif Imigrai Dalam Migrasi Indonesia, Bandung,Pustaka Raka Cipta, 2012, hlm2.  
7 ibid 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia


6 
 

would be the seasonal movements of migrant farm laborers. People can either choose to move 

("voluntary migration") or be forced to move ("involuntary migration")9  

 Dengan demikian maka migrasi terkait penduduk/manusia adalah merupakan 

perpindahan manusia dari satu tempat ketempat lainnya untuk menetap secara permanen 

maupun semi permanen. Sedangkan yang dimaksud dengan keimigrasian menurut  Pasal 1 

1ngka 1  UU No.6 Tahun 2011  tentang keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang 

masuk   atau   keluar   Wilayah   Indonesia   serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  

tegaknya kedaulatan negara.  Sebelum berlakunya UU No.6 Tahun 2011 masalah 

keimigrasian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam 

Toelatingbesluit 1916 (staatsblad 1916-47), Toelatingbesluit 1949 (staatsblad 1949-330), 

Toelatingsordonnantie  1949 (staatsblad 1949-331). UU No.42/Drt/1950 tentang Bea Imigrasi, 

UU No.9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing, UU No.8/Drt/1955 tentang Tindak 

Pidana  Imigrasi, UU No.14/Drt/ 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia,  UU No. 

9 Tahun 1992  tentang Keimigrasian. Terkait hak seseorang untuk bermigrasi  juga telah 

dijamin baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam Hukum internasional antara 

lain diatur dalam The Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948,   International 

Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966 ( ICCPR ) yang telah diratifikasi dengan 

UU No. 12 Tahun 2005.  Selain instrumen tersebut terdapat pula beberapa instrumen khusus 

yang terkait dengan masalah migrasi antaralain: Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi 

tenaga kerja (direvisi Tahun 1949) dan mulai diberlakukan tanggal 22 Januari 1952, Konvensi 

Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya  yang disahkan melalui resolusi MU PBB 45/158 tanggal 18 Desember 1990. 

Konvensi terkait pengungsian diatur dalam Convention relating to the status of refugees 

Tahun 1950 di Roma . Dalam hukum nasional diatur dalam UUD Tahun 1945, UU No.39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Arus migrasi dilihat  dari modus operandinya  dapat terjadi dengan pola legal/sah (legal 

scheme migratory flows)  dan juga denga pola ilegal/tidak sah (illegal scheme  migratory 

flows).10  Migrasi dengan pola legal/sah, menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-

dokumen resmi maupun tempat-tempat penerimaan resmi.Sebagai contoh misalnya adalah 

penerimaan tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) disuatu negara seperti Malaisya,Arab Saudi, 

Hongkong dsb nya akibat kelangkaan tenagakerja dinegara-negara tersebut, seiring dengan 

                                                             
9 http://www.nationalgeographic.com 
10 Iman Santoso, ibid,( hlm3-4) 
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peningkatan perekonomian masyarakatnya, karena itulah timbul  migrasi yang terorganisir dan 

teratur dalam pola arus migrasi legal (regular migration)  untuk mengatasinya.  

Arus migrasi dengan pola illegal/tidak sah dapat menggunakan :11 

1. Modus legal entry and illegal stay, keberadaan migran adalah sah karena masuk melalui 

saluran-saluran secara sah, namun kegiatan mereka dinegara tersebut tidak sah/tidak sesuai 

dengan ijin yang diberikan, atau tidak memperpanjang ijin tinggal (overstay), dan bahkan 

menghilang dari pantauan petugas migrasi. Migran semacam ini diklasifikasikan sebagai 

document migrant. 

2. Modus Illegal Entry and Illegal Stay, Keberadaannya tidak sah karena masuk tidak melalui 

saluran sah,tanpa document yang sah dan tidak ditempat-tempat penerimaan resmi. Migran 

semacam ini diklasifikasikan sebagai undocument migrant. Cara-cara yang ditempuh oleh 

para migran ini biasanya adalah melalui organisasi kejahatan penyelundupan manusia, yang 

dewasa ini illegal migrationt ini dikategorikan sebagai tindak pidana internasional 

terorganisasi ( transnational organized crime) yang telah diatur dalam Konevensi PBB 

Melawan Kejahatan  Transnasional Terorganisasi. 

 
4.Macam-macam Migrasi 

Dalam berbagai literatur disebutkan ada berbagai jenis migrasi. Menurut wikipedia Jenis 

migrasi dibagi dalam:12 

a. Transmigrasi 

b. Imigrasi 

c. Emigrasi 

d. Diaspora 
e. Mengungsi 
f. Kolonisasi 

Sedangkan pendapat lainnya membagi migrasi menjadi dua yakni:13 

1. Migrasi Internasional (eksternal), yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke 

negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga macam yaitu : 

a) Imigrasi, adalah  masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan 

menetap. Dalam Oxford Dictionary disebutkan bahwa : “Immigration is the act  of 

                                                             
11 Ibid 
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia  
13 Muchtar S.P. dkk.2004.Ilmu Pengetahuan Sosial.Jakarta:Yudhistira 

 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Emigrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Diaspora
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia
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entering a country  other than one’s native  country with the intention  of living  there 

permanently  Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Contoh; masuknya 

warga negara Cina ke Indonesia untuk tujuan bisnis, bekerja dan sebagainya dengan 

maksud untuk tinggal menetap. 

b) Emigrasi, adalah  keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam Oxford 

Dictionary  menyebutkan bahwa emigrasi “ the act of leaving one’s own country to 

seatle permanently  in another, moving abroad. Orang yang melakukan emigrasi 

disebut emigrant . Contoh: keluarnya TKI ke Malaisya, Singapura, Arab Saudi dan 

sebagainya untuk bekerja. 

c) Remigrasi atau repatriasi, adalah perpindahan penduduk dari suatu negara untuk 

kembali ke negara asalnya setelah beberapa lama ditinggalkan. Contoh: kembalinya 

penduduk Indonesia ke Indonesia setelah selesai bekerja, sekolah dan sebagainya. 

2. Migrasi Nasional (internal), yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain 

dalam lingkup satu negara. Migrasi nasional /internal  dapat dibagi menjadi beberapa jenis 

yaitu: 

a. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap.       

Urbanisasi ini dapat terjadi karena berbagai fakor seperti: keinginan mencari kehidupan 

yang lebih baik,  melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,  mencari pengalaman 

di kota dan sebagainya. 

b. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang 

jarang penduduknya di dalam wilayah republik Indonesia.  Berdasarkan pelaksanaannya, 

transmigrasi di Indonesia dapat dibedakan atas : 

1. Transmigrasi Umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh 

pemerintah 

2. Transmigrasi Khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan degan tujuan tertentu, 

seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang terkena pembangunan 

proyek  

3. Transmigrasi Spontan (swakarsa), yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang 

atas kemauan dan biaya sendiri  

4. Transmigrasi Lokal, yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam 

propinsi atau pulau yang sama 

c. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. 

Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. 
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Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi, 

diaspora dan mengungsi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang yang terjadi karena 

adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat 

nasional maupun internasional. 

  Diaspora menurut Kamus Bahasa Indonesia diaspora berasal dari: di.as.po.ra 

[n Pol] masa tercerai-berainya suatu bangsa yg tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa 

tersebut tidak memiliki negara, misal bangsa Yahudi sebelum negara Israel berdiri pada tahun 

1948.14 Dengan demikian dalam arti sempit  “Diaspora” adalah perantau yaitu orang yang 

meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke daerah atau ke negara lain untuk mencari 

kehidupan yang lebih baik, ketimbang di daerah atau negaranya sendiri.Sementara itu menurut 

Cambridge Dictionary online menyebutkan bahwa arti diaspora adalah “ the spreading of 

people from one original country to other countries”15 

Terkait dengan diaspora Indonesia, maka menurut Dino Patidjalal mengemukakan  

bahwa  paling tidak ada 4 (empat) kelompok Diaspora Indonesia:16 

1. adalah  orang Indonesia yang berpaspor Indonesia, 

mereka adalah orang Indonesia yang meninggalkan tanah airnya untuk bekerja di luar 

negeri atau menetap di luar negeri. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah seperti para diplomat, TKW atau TKI dan lain sebagainya. 

2. adalah orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara lain, 

Mereka adalah kelompok orang Indonesia yang kemudian pindah menjadi warga negara 

dimana mereka tinggal. Disini misalnya  termasuk orang-orang Makasar yang 

meninggalkan tanah airnya sampai ke ujung Afrika Selatan. Jadi siapapun WNI yang 

telah menjadi warna negera di mana mereka tinggal, atau isiilahnya ganti paspor, 

temasuk ke dalam kelompok ke dua ini. 

3. adalah orang-orang yang menjadi keturunan dari Indonesia, 

Mereka sering disebut dengan blasteran, baik dari pihak laki-laki atau pun perempuan 

yang menikah dengan orang luar negeri, dalam kelompok ketiga ini, baik karena hasil 

perkawinan dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang kemudian mendapat anak dari 

hasil perkawinan tersebut. Anak keturunan mereka termasuk ke dalam kelompok ini. 

                                                             
14http://kamusbahasaindonesia.org/diasporaKamusBahasaIndonesia.org 
15 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diaspora#translations 
16http://idn.kbrikualalumpur.org/index.php/80-template-details/general/110-diaspora-indonesia-

konektivitas-menjadi-jiwa-nasionalisme 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spread
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/original
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
http://kamusbahasaindonesia.org/diaspora
http://kamusbahasaindonesia.org/diaspora
http://idn.kbrikualalumpur.org/index.php/80-template-details/general/110-diaspora-indonesia-konektivitas-menjadi-jiwa-nasionalisme
http://idn.kbrikualalumpur.org/index.php/80-template-details/general/110-diaspora-indonesia-konektivitas-menjadi-jiwa-nasionalisme
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Begitu juga orang Indonesia  yang menikah dengan orang Belanda, orang Amerika, 

orang Inggris dan lain sebagainya, kemudian mendapat anak dari hasil perkawinan tadi, 

termasuk dalam kelompok ini. 

4. adalah para pecinta Indonesia, 

Yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah orang-orang yang pernah tinggal 

di Indonesia, baik diplomat atau para mahasiswa atau pekerja yang pernah bekerja di 

Indonesia, kemudian mereka kembali ke negara masing-masing dan biasanya ” jatuh 

Cinta” dengan masakan Indonesia dan  budaya Indonesia. Termasuk juga para peneliti 

atau pera cendiakawan yang tetap ada di negara mereka, tapi punya hubungan baik 

dengan KBRI setempat. 

  Mengungsi adalah pergi menghindarkan (menyingkirkan) diri dari bahaya atau 

menyelamatkan diri (ke tempat yg dirasa aman)17. Kolonisasi  menurut wikipedia  dapat 

mengacu kepada beberapa hal berikut: 18 

 Kolonialisme 

 Kolonisasi angkasa 

 Kolonisasi (biologi) 

Koloni adalah : 1.tempat perpindahan penduduk di daerah koloni,  2.perpindahan 

penduduk ke daerah koloni.19 Sedangkan Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan 

sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari 

dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut.20 

 

5. Manfaat dan Kerugian dari Migrasi 

 Migrasi selain membawa manfaat dapat juga membawa kerugian. Manfaat migrasi 

antara lain: 

1.meningkatkan perekonomian 

2.pemerataan penyebaran penduduk 

3.peningkatan pengetahuan 

4.pemerataan pembangunan, dsb 

                                                             
17ttp://www.artikata.com/arti-388094-mengungsi.html   
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonisasi 
19 http//:kbbi.com 
20 http://www.internetdict.com/id/answers/what-is-colonization.html 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonisasi_angkasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonisasi_(biologi)
http://www.internetdict.com/id/answers/what-is-colonization.html
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Sedangkan dampak  negatif migrasi antara lain: peningkatan pengangguran dikota, 

terhambatnya pembangunan karena hilangnya tenaga produktif dan kompeten, meningkatnya 

potensi kriminalitas karena desakan ekonomi dan sebagainya. 

 
6.Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Migrasi 

Ada berbagai macam sebab terjadinya migrasi disuatu negara. Secara umum factor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah sebagai berikut : 

1. Faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru  

2. Faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah 

longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan bencana alam lainnya  

3. Faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti 

peperangan, dan konflik antar kelompok  

4. Faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga 

masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet (Rusia) yang berfaham komunis  

5. Faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama, misalnya terjadi 

antara Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris  

6. Faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena 

proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan untuk irigasi dan PLTA  

7. Faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi.21 

8. Faktor sosial seperti adanya perkawinan campuran. 

 
Penutup 

 

Bagian Penutup terdiri dari Rangkuman atasmateri perkuliahan yang dikemukakan di 

atas, dan latihan untuk mengetahui capaian pembelajaran. 

 
Rangkuman 

 Bagi suatu negara masalah keimigrasian adalah merupakan salah satu hal yang penting  

untuk diatur  karena berkaitan dengan berbagai persoalan seperti: kewarganegaraan, hal ihwal 

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara, pengawasan orang asing di 

wilayah negara yang bersangkutan, dan sebagainya. Istilah migrai berasal berasal dari Bahasa 

Latin  “migratio” yang berarti perpindahan penduduk antarnegara. Pandangan ini mengacu 

                                                             
21 Muchtar S.P,op cit 
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pada Konferensi Internasional  tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di 

Roma,memberikan difinisi imigrasi yaitu: Human mobility to enter a country with its purpose  

to make a living  or for residence.  

Ada berbagai jenis migrasi yakni legal migration dan illegal migration. Selain terbagi 

pula menjadi migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi Internasional terdiri dari 

imigrasi, emigrasi dan remigrasi. Sedangkan migrasi nasional terdiri dari: urbanisasi, 

transmigrasi,ruralisasi, evakuasi, mengungsi dan diaspora. 

Migrasi selain membawa manfaat dapat juga membawa kerugian. Manfaat migrasi 

antara lain: meningkatkan perekonomian, pemerataan penyebaran penduduk, peningkatan 

pengetahuan, pemerataan pembangunan, dsb. Sedangkan faktor penyebab terjadinya migrasi 

dapat disebabkan karena faktor ekonomi, politik, keamanan, agama dan sebagainya. 
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TUTORIAL 

 

1. Problem Task 

 

WNA China yang Ditangkap Imigrasi Berada di Indonesia Sejak 2008 

 
Jakarta - Warga negara China, Zhang Renxiang, ditangkap petugas Imigrasi Jakarta Selatan 

karena diduga penyalahgunaan izin tinggal. Pria Shanghai berusia 66 tahun itu diketahui sudah 

di Indonesia sejak tahun 2008. 

"Dia pernah ke Indonesia tahun 2008. Di Indonesia sejak 28 Agustus 2008 dan dia bolak-balik 

menggunakan visa kunjungan. Kemungkinan juga dia sudah melakukan penyalahgunaan (izin 

tinggal)," ujar Kepala Sekbid Pengawasan Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Anggi Wicaksono 

di kantornya, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2013).  Namun dari 

pengakuannya, kata Anggi, Zhang mengaku baru ke Indonesia pada Juni 2012. 

 

Anggi mengatakan penangkapan terhadap Zhang berawal dari laporan masyarakat. Setelah 

mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan pemantauan selama 1 minggu. 

Zhang lalu ditangkap di klinik Randu Spa, Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan. Dari 

pemeriksaan sementara, praktik kerja yang dilakukan Zhang tidak sesuai dengan keterangan 

izin yang diberikan, yakni sebagai marketing di PT Victus Sucira International. Zhang justru 

membuka klinik terapi Twina atau pemijatan alternatif China. 

 

Dalam menjalankan praktiknya, Zhang selalu mengatasnamakan terapi yang dilakukannya 

merupakan terapi medis. Dengan mengenakan pakaian seperti dokter, Zhang selalu 

http://idn.kbrikualalumpur.org/index.php/80-template-details/general/110-diaspora-indonesia-konektivitas-menjadi-jiwa-nasionalisme
http://idn.kbrikualalumpur.org/index.php/80-template-details/general/110-diaspora-indonesia-konektivitas-menjadi-jiwa-nasionalisme
http://www.internetdict.com/id/answers/what-is-colonization.html
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mengatakan kepada pelanggannya jika terapinya bukan massage. Dia juga mempekerjakan 4 

WNI di kliniknya sebagai staf administrasi dan asisten. Tarif yang dipasang untuk jasa 

terapinya sebesar Rp 1 juta untuk 45 menit. 

Anggi menduga jika kedok terapi yang dilakukannya karena susahnya mendapatkan izin dari 

Kementerian Kesehatan RI bagi WNA yang ingin membuka praktik terapi. Agar jasa terapinya 

tetap tersalurkan, mereka dicurigai menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). 

 

"Belakangan ini marak di Jakarta tentang keberadaan terapis medis yang menggunakan jasa 

terapis-terapis dari luar. Diduga terapis medis ini kesulitan dapat izin dari Kemenkes. Di sini 

kita curiga dia menggunakan KITAS, namun dalam praktiknya diketahui nyatanya dia bukan 

seorang marketing. Artinya bidang medisnya tidak ada," tuturnya. 

Sumber: detiknews.com 

 

2.Problem Task 

 

Deportasi Nazaruddin: Tindakan Keimigrasian Sebagai Indikator Hubungan Luar 

Negeri yang Baik 

 

Pelarian Nazaruddin mantan bendahara umum Partai Demokrat berakhir di Colombia. 

Nazaruddin ditangkap oleh petugas imigrasi Colombia, sempat ditahan oleh kepolisian 

Colombia dan akhirnya diserahkan kembali ke pihak imigrasi untuk segera dideportasi. 

Adapun pelaksanaan deportasi Nazaruddin terbilang istimewa, bila dibandingkan dengan 

proses deportasi pada umumnya. Beliau diserahkan langsung ke tim penjemput yang jauh-jauh 

terbang dari Jakarta, kemudian diterbangkan dengan menggunakan pesawat jet carteran yang 

biaya sewanya cukup fantastis. 

Jauh dari dugaan banyak orang yang kebanyakan pesismis akan keberhasilan pemeritah untuk 

memulangkan Nazaruddin, ternyata terbukti ia dapat dipulangkan ke Indonesia dalam waktu 

yang relatif singkat. Kunci keberhasilan ini tidak lain ialah pemilihan penggunaan cara oleh 

pemerintah Colombia yaitu pendeportasian atas dasar pelanggaran keimigrasian. 

 

Bahan Bacaan 

Lihat bahan bacaan diatas 
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