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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF LEGAL CONSIDERATIONS ON CRIMINAL JUSTICE IN 

DROPPING IMMIGRATION CRIME 

(Study Court Decision Kalianda District No. 310/Pid.Sus/2013/PN.Kld) 

 

By 

Wahyu Tamlika 

 

 

 

The influx of illegal immigrants in Indonesia leave a negative impact in the 

political, socio-cultural and security, so that law enforcement against illegal 

immigrants is very important. In this paper, we discuss some issues namely: (1) 

How legal considerations on criminal justice in dropping immigration crime ? (2) 

Whether the inhibiting facrors in the enforcement of criminal law against the 

crime of immigration ? Research methods that used in this paper are normative 

and empirical juridical approaches. Data collection procedures conducted by 

literature study and field study. Based on the results of research and discussion, it 

can be concluded that (1) Legal considerations on criminal justice in dropping 

immigration crime show that the judge's decision is based by considering things 

that are aggravating and the mitigating circumstances the defendant include on the 

criminial policy. In the other hand criminal sanctions have not provided deterrent 

effect. Therefore, the sentence imposed is the minimum penalty of a maximum 

criminal penalty stipulated in Article 12 of Law No. 6 of 2011 on Immigration. (2) 

The inhibiting facrors in the enforcement of criminal law against the crime of 

immigration are legal factor, law enforcement factor, facilities factor, people 

factor, and culture factor. But the most dominant factor is the factor of legislation 

or legal substance. Because criminal sanctions stipulated in Law No. 6 of 2011 on 

Immigration in particular in Article 120 of the Immigration Act is still low and 

does not give deterrent effect to the perpetrators of the crime of illegal 

immigration, especially for immigrants. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS  PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  

(Studi Putusan No. 310/Pid.Sus/2013/PN.Kld) 

 

Oleh 

Wahyu Tamlika 

 

 
Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepuluan secara geografis memiliki banyak 

pintu masuk baik bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Hal ini menjadi faktor 

yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional salah 

satunya yaitu tindak pidana keimigrasian khususnya imigran gelap. Masuknya imigran 

gelap di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial-budaya dan 

keamanan, sehingga penegakan hukum terhadap imigran gelap sangatlah penting. Dalam 
skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: (1) Bagaimanakah pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian? (2) 

Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana keimigrasian? 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan 
yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Kepala Imigrasi 

Kelas III Kalianda, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Akademisi Fakultas Hukum 
Universitas Lampung bagian hukum pidana. Prosedur pengumpulan data dilakukan 
dengan studi pustaka dan studi lapangan.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

keimigrasian sebagaimana dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2013/PN.Kld dimana 

hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan memberikan hukuman pidana 

5 (lima) tahun penjara dan denda  sebesar  Rp 500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah). 

Putusan hakim tersebut didasarkan dengan menimbang hal-hal yang memberatkan dan 

hal-hal yang meringankan terdakwa. Penulis berpendapat sanksi pidana yang diberikan 

oleh hakim belum memberikan efek jera. Sebab, pidana yang dijatuhkan tersebut 

merupakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian. (2) Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana keimigrasian, yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak 

Hukum, Faktor Fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor Budaya. Namun faktor yang 

paling dominan yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

tindak pidana keimigrasian adalah faktor perundang-undangan atau substansi hukum. 

Karena sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian khususnya dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian belum 

memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana keimigrasian khususnya bagi 

imigran gelap. 



Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebaiknya untuk menjamin penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian menurut Undang-Undang 

Keimigrasian khususnya imigran ilegal maka setiap ada pelanggaran harus segera 

ditindak dengan memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan 

memaksimalkan vonis pidana penjara dan denda agar mempunyai efek jera terhadap 

pelaku tindak pidana pelanggaran lainnya. 

 
Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Pidana, Tindak Pidana Keimigrasian 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas 

lintas negara.
1
 Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling 

mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun 

suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan 

teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-

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

diakses menyebabkan orang-orang asing berimigrasi ke ke negara-negara lain. 

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepuluan secara geografis memiliki 

banyak pintu masuk baik bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan.
2
 Selain itu, 

Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan 

wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga 

menjadi faktor yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan 

transnasional salah satunya yaitu tindak pidana imigran gelap.
3
  

                                                           
1
 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, 

hlm. 1. 
2
 Diakses dari www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id Pada 3 Desember 2015 

3
 Diakses dari https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005099-2-BAB%20I.pdf Pada 3 Desember 2015 

http://www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005099-2-BAB%20I.pdf
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Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah 

melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di 

tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah 

meningkat. Faktor yang mendorong yaitu para imigran ingin mencari peruntungan 

di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas 

migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan 

Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari 

fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi 

untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan 

dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran 

resmi.
4
 

Imigran gelap dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian diartikan sebagai 

penyelundupan  manusia  yang merupakan perbuatan  yang bertujuan mencari 

keuntungan, baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  untuk  diri  sendiri  

atau untuk  orang  lain  yang  membawa  seseorang  atau kelompok  orang,  baik  

secara  terorganisasi  maupun tidak  terorganisasi,  atau  memerintahkan  orang  

lain untuk  membawa  seseorang  atau  kelompok  orang, baik secara terorganisasi 

maupun tidak terorganisasi, yang  tidak  memiliki  hak  secara  sah  untuk  

memasuki Wilayah  Indonesia  atau  keluar  Wilayah  Indonesia dan/atau  masuk  

wilayah  negara  lain  yang  orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki 

wilayah tersebut  secara  sah,  baik  dengan  menggunakan dokumen  sah  maupun  

                                                           
4
 Manshur Zikri, Permasalahan Imigran Gelap dan People Smuggling dan Usaha-Usaha Serta 

Rekomendasi Kebijakan dalam Menanggulanginya, Tugas Akhir, Depok: Universitas Indonesia, 

2010, hlm. 1. 
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dokumen  palsu,  atau  tanpa menggunakan  dokumen  perjalanan,  baik  melalui 

pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
5
 

Kasus mengenai pelaku tindak pidana keimigrasian yang terjadi di Lampung yaitu 

kasus imigran gelap sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda 

Nomor 310/Pid.Sus/2013/PN.Kld. Tindak pidana keimigrasian tersebut dilakukan 

oleh seorang yang berkewarganegaraan Myanmar yang bernama Imam Hussen. 

Imigran gelap yang bernama Imam Hussen berangkat dari medan menuju Jakarta 

menggunakan bus PO Medan Jaya dengan ongkos sebesar Rp 1.100.000,00 (satu 

juta seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang termasuk 2 (dua) orang imigran gelap 

lainnya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 (tiga) hari sampai di pintu 

gerbang Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 17 

Desember 2012 sekitar jam 15.00 WIB terkena razia dan diamankan oleh petugas 

KSKP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan ketika dilakukan 

pemeriksaan dokumen/surat terhadap 2  (dua) orang imigran tersebut ternyata 

tidak memiliki dokumen Keimigrasian yang sah. 

Sebagai orang asing yang berkewarganegaraan Myanmar seharusnya Imam 

Hussen dapat masuk ke Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk 

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 tentang 

Keimigrasian, dimana tanda masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan 

masuk Wilayah Indonesia. Tanda  Masuk  bagi  Orang  Asing  pemegang  Visa 

diplomatik  atau  Visa  dinas  yang  melakukan kunjungan  singkat  di  Indonesia  

                                                           
5
 Pasal 1 Butur (32) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
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berlaku  juga  sebagai  Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas, sedangkan 

Tanda Masuk bagi  Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban  memiliki  Visa  

atau  pemegang  Visa kunjungan  berlaku  juga  sebagai  Izin  Tinggal kunjungan. 

 Apabila tidak dapat menunjukan surat izin maka orang asing tersebut merupakan 

imigran gelap. Perbuatan yang dilakukan imigran gelap tersebut diancam dengan 

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

yang mengatur : 

“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang bertujuan mencari 

keuntungan, baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  untuk  diri  

sendiri  atau untuk  orang  lain  dengan  membawa  seseorang  atau 

kelompok  orang,  baik  secara  terorganisasi  maupun tidak  terorganisasi,  

atau  memerintahkan  orang  lain untuk  membawa  seseorang  atau  

kelompok  orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 

yang  tidak  memiliki  hak  secara  sah  untuk  memasuki Wilayah 

Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau  masuk  wilayah  

negara  lain,  yang  orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki 

wilayah tersebut  secara  sah,  baik  dengan  menggunakan dokumen  sah  

maupun  dokumen  palsu,  atau  tanpa menggunakan  Dokumen  

Perjalanan,  baik  melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana 

karena Penyelundupan  Manusia  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  pidana  denda  

paling  sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 

banyak  Rp1.500.000.000,00  (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah).” 

Masuknya imigran gelap di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam 

bidang politik, sosial-budaya dan keamanan, sehingga penegakan hukum terhadap 

imigran gelap sangatlah penting. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  

penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan meneliti dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda 

Nomor 310/Pid.Sus/2013/PN.Kld)” 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian ? 

b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana keimigrasian ? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian. 

Ruang Lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kalianda dan Kantor 

Imigrasi Kelas III Kalianda. Ruang lingkup data penelitian adalah data yang ada 

pada tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana keimigrasian. 
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2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. 

 
b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi petugas 

imigrasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana keimigrasian. Selain itu 

hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi dan penelitian mengenai hukum pidana terhadap 

tindak pidana keimigrasian di masa-masa yang akan datang. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.
6
 Berdasarkan definisi tersebut maka untuk mengetahui pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

keimigrasian, penulis mengungkapkan dengan teori tujuan pemidanaan, teori 

pertimbangan hukum hakim dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan 

hukum pidana. 

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103. 
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a. Teori Tujuan Pemidanaan 

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka 

konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam 

mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) 

sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan 

individu pelaku tindak pidana.  

Pasal 10 KUHP menyebutkan ada 2 ( dua ) jenis pidana yaitu :  

a.  Jenis pidana pokok meliputi :  

1. pidana mati  

2. pidana penjara  

3. pidana kurungan  

4. pidana denda  

b.  Jenis pidana tambahan meliputi :  

1. Pencabutan hak-hak tertentu  

2. Perampasan barang-barang tertentu  

3. Pengumuman putusan hakim. 

 

 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu : 

1). Teori Retributive (teori absolut atau teori pembalasan)  

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana 

yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan 

penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.  

2). Teori Utilitarian atau Teori Tujuan  

Menurut pandangan teori ini, pemidian ini harus dilihat dari segi manfaatnya, 

artinya pemidanaan tidak semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka 

melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. 

Teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada 

perbaikan para pelanggar hukum di masa yang akan datang.  
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3). Teori Gabungan  

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban 

masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan 

diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian 

baru dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.  

b. Teori Pertimbangan Hukum Hakim  

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim 

sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah 

menurut Undang-undang. Adapun hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang 

bersifat yuridis dan non-yuridis :  

1). Yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan 

barang bukti.  

2). Non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa.
7
 

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 56 Rancangan 

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang 

mengatur bahwa “Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dibebaskan  

dari pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  alasan  peniadaan  pidana, jika  

                                                           
7
 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum  Hukum Pidana Indonesia, Bandar lampung, 

Universitas Lampung, 2011, hlm.82. 
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orang  tersebut  telah  dengan  sengaja  menyebabkan  terjadinya keadaan yang 

dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.” 

 Terdapat pula beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:  

1). Teori keseimbangan  

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan 

oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan 

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang 

berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.  

2). Teori Pendekatan Intuisi  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan 

hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum 

dalam perkara pidana.  

3). Teori Pendekatan Keilmuan  

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan kailmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata- mata atas dasar intuisi 

atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan 
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juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di 

putusnya.  

4). Teori Pendekatan pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban, maupun masyarakat.  

5). Teori Ratio Decidendi  

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih 

relevan dengan pokok perkara yang di sengketaka sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.  

6). Teori Kebijaksanaan  

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya 

perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya 

perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk 

solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, 

memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan 
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umum kasus.
8
 

c.  Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

 
1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

 
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum  di lapangan  seringkali  terjadi 

pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 

2) Faktor penegak hukum 

 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum 

oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, 

terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

 
3) Faktor sarana dan fasilitas 

 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

                                                           
8
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011, hlm. 105-112. 



12 

 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 

 
4) Faktor masyarakat 

 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

 
5)  Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.
9
 

 

2.  Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
7
. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Analisis  adalah  penyelidikan  dan  penguraian  terhadap  suatu  masalah  

untuk mengetahui  keadaan  yang  sebenar-benarnya  atau  proses  pemecahan  

masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
10

 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1986,  hlm. 8-10.
 

10
 S. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo, 1997, hlm. 40. 



13 

 

b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar pemikiran-pemikiran atau pendapat 

hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat 

meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana.
11

 

c.  Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan 

yang  dilarang  oleh  undang-undang,  sehingga  siapa  yang  menimbulkan 

peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).
12

 

d. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar 

Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 

kedaulatan negara.
13

 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

I PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

terdiri dari pengertian analisis, penegakan hukum pidana, tindak pidana, serta 

keimigrasian. 

                                                           
11

 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
12

 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 62. 
13

 Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
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III METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Sumber Analisis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan 

Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari 

hasil penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana keimigrasian dan faktor-faktor yang menghambat 

dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana keimigrasian. 

V PENUTUP 

 

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

Hakim  diberi  kebebasan  untuk  menjatuhkan  putusan  dalam  setiap  pengadilan 

perkara  tindak  pidana,  hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  Undang-Undang  No.  

48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  Pasal  1 mengatakan bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  

berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan 

sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan 

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu 

relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara  umum dapat 

dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, 

dalam arti tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  telah  ditentukan,  

justru  akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu 

sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana. 
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1.  Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan  yang bersifat  yuridis adalah pertimbangan hakim  yang didasarkan 

pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang 

telah ditetapkan sebagai  hal  yang harus  dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 

yang bersifat yuridis di antaranya:  

a.  Dakwaan jaksa penuntut umum.  

Dakwaan  adalah  surat  atau  akte  yang  memuat  rumusan  tindak  pidana  yang 

didakwakan  kepada  terdakwa  yang  disimpulkan  dan  ditarik  dari  hasil 

pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam 

pemeriksaan dimuka pengadilan.
14 

Dakwaan merupakan dasar hukum acara 

pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal  

143  Ayat (1)  KUHAP).  Dalam  menyusun  sebuah  surat  dakwaan,  hal-hal  

yang  harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.  Dakwaan 

berisi identitas terdakwa  juga  memuat  uraian  tindak  pidana  serta  waktu  

dilakukannya  tindak pidana  dan  memuat  Pasal  yang  dilanggar  (Pasal  143  

Ayat  (2)  KUHAP). Perumusan  dakwaan  didasarkan  dari  hasil  pemeriksaan  

pendahuluan  yang  dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun 

subsidair.
15

 

 

 

                                                           
14

 Mohammad  Taufik  Makarao  dan  Suhasril,  Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan  

Praktek, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 65. 
15

 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006, hlm. 125. 
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b.  Tuntutan pidana.  

Secara yuridis formal, perbuatan pidana merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
16

 

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-

jenis  tindakan  yang  dituntut  oleh  jaksa  penuntut  umum  untuk  dijatuhkan  

oleh pengadilan  kepada  terdakwa,  dengan  menjelaskan  karena  telah  terbukti 

melakukan  tindak  pidana  yang  mana,  jaksa  penuntut  umum  telah  

mengajukan tuntutan pidana tersebut.  Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa 

penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan 

melihat proses pembuktian  dalam  persidangan,  yang  disesuaikan  pula  dengan  

bentuk  dakwaan yang  digunakan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Sebelum  sampai  

pada  tuntutannya didalam  requisitoir  itu  biasanya  penuntut  umum  

menjelaskan  satu  demi  satu tentang  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ia  

dakwakan  kepada  terdakwa,  dengan memberikan alasan tentang anggapannya 

tersebut. 

 

 

                                                           
16

 P.A.F. Lamintang , Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Adityta Bakti, 

1996,  hlm. 7. 
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c.  Keterangan saksi.  

Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang 

merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 

sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari 

pengetahuannya  itu.  Keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  seperti  yang  

diatur dalam  Pasal  184  Ayat  (1) KUHAP huruf (a) Sepanjang keterangan itu 

mengenaisuatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri  ia  lihat  sendiri  dan  

alami  sendiri, dan  harus  disampaikan  dalam  sidang  pengadilan  dengan  

mengangkat  sumpah.  

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan 

hasil  pemikiran  saja  atau  hasil  rekaan  yang  diperoleh  dari  kesaksian  orang  

lain tidak  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Kesaksian  semacam  ini  

dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.
17 

 

d.  Keterangan terdakwa.  

Berdasarkan  Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP  huruf  (e)  keterangan  terdakwa 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan 

terdakwa  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  dia  lakukan  atau  yang  dia  

ketahui sendiri  atau  yang  dia  alami  sendiri,  ini  diatur  dalam  Pasal  189  

KUHAP.  Dalam praktek  keterangan  terdakwa  sering  dinyatakan  dalam  

bentuk  pengakuan  dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap 

dakwaan penuntut umum dan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  para  saksi.  

                                                           
17

 Lilik  Mulyadi,  Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoretis,  Praktik,  dan  Permasalahannya,  

Bandung: Alumni, 2007, hlm. 169. 
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Keterangan  terdakwa  juga merupakan  jawaban  atas  pertanyaan  baik  yang  

diajukan  oleh  penuntut  umum, hakim  maupun  penasehat  hukum.
18

 

Keterangan  terdakwa  dapat  meliputi keterangan  yang  berupa  penolakan  dan  

keterangan  yang  berupa  pengakuan  atas semua yang didakwakan kepadanya. 

Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan  dalam  bentuk  

penolakan  atau  penyangkalan  sebagaimana  sering dijumpai dalam praktek 

persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. 

e.  Barang-barang bukti. 

Barang bukti  adalah barang  yang dipergunakan  oleh terdakwa untuk melakukan 

suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-

barang  ini  disita  oleh  penyidik  untuk  dijadikan  sebagai  bukti  dalam  sidang 

pengadilan.  Barang  yang  digunakan  sebagai  bukti  yang  diajukan  dalam  

sidang pengadilan  bertujuan  untuk  menguatkan  keterangan  saksi,  keterangan  

ahli,  dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
19

 

2.  Pertimbangan Non Yuridis  

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk  menentukan  nilai  keadilan  

dalam  pemidanaan,  tanpa ditopang  dengan  pertimbangan  non  yuridis  yang  

bersifat  sosiologis,  psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-

yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum 

yang dilakukan oleh  terdakwa  tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi 

normatif, visi kerugiannya saja, tetapi  faktor  intern  dan  ekstern  yang  
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melatarbelakangi  terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut 

dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.
20

 

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa 

seseorang melakukan  suatu  tindak  pidana,  aspek  psikologis  berguna  untuk  

mengkaji kondisi psikologis terdakwa  pada saat melakukan suatu tindak pidana 

dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk 

mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap 

serta prilaku terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana,  dengan  demikian  hakim  

diharapkan  dapat memberikan putusan yang adil.
21

 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana 

1. Tindak Pidana 

Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia 

adalah bermacam-macam antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa 

pidana dan perbuatan kriminal. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa 

ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap 

pengertian tindak pidana tersebut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa :
22

 

“Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan 

kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “delictum” atau 

“delicta”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “strafbaarfeit”, 

terdiri dari “straf” berarti hukum, “baar” berarti dapat atau boleh dan 

“fait” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam 

berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing”. Oleh karena itu, 

orang Belanda memakai istilah starfbaar feit, yang jika diterjemahkan 
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harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit 

maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian. Simons menerangkan, 

bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

Sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut: starfbaar feit adalah 

kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang 

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan 

dilakukan dengan kesalahan. 

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah 

tindak pidana. Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar 

larangan tersebut.
23

 Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat 

tentang peristilahan “strafbaarfeit” atau tindak pidana, antara lain : 

1) Simons 

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum.
24

 

2) J.Bauman  

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat 

melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
25
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3) Moeljatno 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa 

melanggar larangan tersebut.
26

 

4) Van Hattum  

Perkataan “Strafbaar” itu berarti “voor sraaf in aanmerking komend” atau 

“straaf verdienend” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, 

sehingga perkataan “strafbaar feit” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk 

undang-undang di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu secara “eliptis” 

haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan 

semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake 

van hetwelk een persoon strafbaar is”.
27

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana Penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum. 

2. Perbuatan Pidana 

Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dikenakan  hukuman  tanpa  ada  alasan  yang  

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan pidana yang lengkap 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

                                                           
26

 Ibid. hlm.107. 
27

 Ibid. hlm. 184.  



23 

 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld). 

c. Melawan hukum (Onrechtmatig) 

d. Dilakukan dengan kesalahan (Met schuld in verband staand) 

e. Oleh  orang yang  mampu  bertanggung  jawab.
28

 

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis perbuatan pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut:  

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian perbuatan pidana menjadi “kejahatan” dan pelanggaran 

itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke 

II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.  

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam perbuatan pidana formil 

(formeel delicten) dan perbuatan pidana materil (materiil delicten). Perbuatan 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP 

yaitu tentang pencurian. Perbuatan Pidana materil inti larangannya adalah pada 

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat 

yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.  

c) Menurut bentuk kesalahan, perbuatan pidana dibedakan menjadi perbuatan 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tidak sengaja (culpose delicten). Contoh 

perbuatan pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain 

sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP.  

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 
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murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
29

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahul bahwa jenis-jenis perbuatan pidana 

terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, perbuatan tindak pidana formil dan materil, 

perbuatan pidana sengaja dan tidak sengaja serta perbuatan pidana aktif dan pasif. 

3. Pertanggungjawaban Pidana 

Secara teoritis menurut Roeslan Saleh menjelaskan mengenai definisi 

pertanggungjawaban bahwa pertanggungjawaban  adalah  suatu  yang  harus  

dipertanggungjawabkanatas  perbuatan  yang  telah  dilakukan. Pertanggung 

jawaban  adalah  suatu perbuatan  yang  tercela  oleh  masyarakat  dan  itu  

dipertanggungjawabkan pada  si  pembuatnya. Untuk  adanya  pertanggung 

jawaban pidana,  harus jelas terlebih dahulu apa yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Ini berarti harus  dipastikan  dahulu  yang  dinyatakan  sebagai  

pembuat  suatu  tindak pidana.
30

 

Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana merupakan pertanggungjawaban 

menurut  hukum  pidana.  Setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  segala 

perbuatannya,  hanya  kelakuannya  yang  menyebabkan  hakim  menjatuhkan 

hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Menurut E.Y Kanter dan 

S.R. Sianturi, pertanggungjawaban  pidana  adalah  seseorang  itu  dapat  dipidana  
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atau tidaknya  karena  kemampuan  dalam  mempertanggungjawabakan 

perbuatannya.  Dalam  bahasa  asing  dikenal  dengan Toerekeningsvatbaarheid 

dan  terdakwa  akan  dibebaskan  dari  tanggung jawab jika itu tidak melanggar 

hukum.
31

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang 

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang 

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas 

legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip 

bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam 

beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti 

(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah 

kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error fact,) maupun 

kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan 

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut 

dipersalahkan kepadanya.
32

 

Seseorang  tidak mungkin  dipertanggungjawabkan  (dijatuhi pidana)  kalau  dia  

tidak  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  meskipun  melakukan perbuatan tindak 

pidana, tidak selalu dapat dipidana.
33

 Pertanggungjawaban pidana (criminal 

responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 
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terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak 

pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-undang. 

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam 

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan 

sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
34

 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk 

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak 

pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban 

pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum 

pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang 

tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi 

yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dan institusi 
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terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) 

dalam melaksanakannya.
35

 

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung 

kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan 

kelalaian (culpa).  

1. Kesengajaan (opzet)  

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan  

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. 

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku 

pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan 

yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki 

mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 

hukuman ini  

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan 

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delik, tetapi ia tahu benar 

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.  

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian 

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu 

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan 

karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.
36

 

 

2.  Kelalaian (culpa)  

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga 

culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik 

culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan 

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik 

kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi 

yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, 

perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang 

menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik 
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kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu 

sendiri sudah diancam dengan pidana.
37

 

 

Syarat-syarat yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:  

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan 

terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. 

Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. 

Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang 

mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak 

mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana 

sikap berbahaya. 

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, 

mengenal hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, 

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam 

caranya melakukan perbuatan.
38

 

 

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika 

tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh 

sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan 

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam 

melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. 
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4. Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana 

Penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  hakim 

memuat  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan.  Hal  ini  memang  sudah 

ditentukan  dalam  Pasal  197  Ayat  (1)  KUHAP  yang  menyebutkan  putusan 

pemidanaan  memuat  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan 

terdakwa.  

a.  Hal-hal yang Memberatkan  

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, 

yaitu:
39

 

1) Jabatan 

Pemberatan  karena  jabatan  ditentukan  dalam  Pasal  52  KUHP  yang  

rumusannya sebagai berikut:  “bilamana seseorang pejabat karena melakukan 

tindakan pidana, melanggar  suatu  kewajiban  khusus  dari  jabatannya  atau  pada  

waktu  melakukan tindak  pidana  memakai  kekuasaan,  kesempatan  atau  sarana  

yang  diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah 

sepertiganya.” 

2)  Pengulangan (Recidive)  

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan  

Umum”  Buku  I,  tetapi  diatur  secara  khusus  untuk  sekelompok  tindak  

pidana tertentu  baik  yang  berupa  kejahatan  didalam  Buku  II  maupun  yang  

berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan 
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tenggang waktu  pengulangan  yang  tertentu.  Dengan  demikian  KUHP  

menganut  sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan 

pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana  (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja 

dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. 

3)  Penggabungan (Concursus)  

Gabungan  melakukan  tindak  pidana  sering  diistilahkan  dengan  concursus  

atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. 

satu satu  orang  melakukan  beberapa  perbuatan  kejahatan  dan  atau  

pelanggaran  dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim 

dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6  Buku  I  mengatur tentang  

gabungan  atau samenloop atau keebalikan dari deelneming (turut serta).  

gabungan  (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. 

b.  Hal-hal yang meringankan  

Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  alasan-alasan  yang 

meringankan pidana adalah:  

1)  Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).  

2)  Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).  

3)  Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).  

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:
40

 

1) Sikap correct  dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus 

terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.  

                                                           
40

 J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Malang: Setara Press,  

2009, hlm. 302. 
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2) Pada  kejahatannya  tersebut  tidak  ada  motif  yang  berhubungan  dengan  

latar belakang publik.  

3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya  

4) Terdakwa  tidak  terbukti  ikut  usaha  percobaan  beberapa  oknum  yang  akan 

dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.  

5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.  

 

C. Tindak Pidana Keimigrasian  

1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian 

Tindak pidana keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-

undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. Ketentuan 

tentang tindak pidana keimigrasian, berjumlah 23 Pasal, dan terdapat dalam Pasal 

113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian 

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka 

dapat menggunakan 3 (tiga) unsur:
41

 

a.  Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian 

1) Pelaku perseorangan  

2) Pelaku kelompok orang 

3) Badan swasta/badan publik 

4) Badan pemerintah 

                                                           
41

 Muh. Khamdan, Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, Jakarta: 
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b.  Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian 

1) Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat 

penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang 

diberikan. 

2) Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang 

palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar 

dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. 

3) Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat 

pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai 

dengan kebenaran. 

c)  Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian 

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar 

berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3.  Prosedur Tindak Pidana Keimigrasian 

Dalam melakukan tindak pidana keimigrasian, prosedur yang dilakukan meliputi 

langkah-langkah berikut: 

a. Pengolahan hasil laporan kejadian maupun temuan 

Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan adanya perbuatan 

melanggar hukum hasil pengawasan maupun adanya laporan pelanggaran, 

dilakukan pengolahan dan pemilihan sesuai sifat dan jenis pelanggaran untuk 

menentukan tindak pidana keimigrasian yang tepat sehingga dapat dlanjutkan 

atau tidak proses penyidikannya. 
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b.  Penerbitan surat perintah tugas 

Tindakan ini untuk melakukan penanganan perkara di bidang Keimigrasian 

serta berkoordinasi dengan instansi lain, sehubungan dengan perkara dugaan 

pelanggaran tindak pidana keimigrasian. 

c.  Penerbitan surat perintah penyidikan 

Tindakan ini untuk melakukan tugas penyidikan perkara di bidang 

Keimigrasian serta berkoordinasi dengan instansi lain, dengan perkara dugaan 

pelanggaran tindak pidana keimigrasiian. 

d.  Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) 

Tindakan ini untuk memberitahukan sekaligus koordinasi dengan kepala 

kejaksaan setempat tentang dimulainya penyidikan perkara di bidang 

Keimigrasian. 

e.  Pemanggilan saksi 

Tindakan ini memanggil seseorang dalam rangka penyidikan perkara tindak 

pidana untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan. 

f.  Penerbitan Surat Penangkapan 

Tindakan hukum berupa penangkapan perlu dilakukan terhadap seseorang 

yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan 

tindak pidan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

g. Pembuatan Berita Acara Penangkapan 

Berita acara penangkapan ini untuk menggambarkan keadaan jalannya proses 

penangkapan. 
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h.  Penerbitan Surat Perintah Penahanan 

Tindakan hukum berupa penahanan dilakukan terhadap seseorang yang 

karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak 

pidana agar tidak kabur atau menghilangkan diri dan barang bukti. 

i.  Pembuatan Berita Acara Penahanan 

Berita acara penahanan untuk menggambarkan jalannya proses penangkapan. 

j. Pembuatan Berita Acara Penahanan 

Berita acara penahanan untuk menggambarkan jalannya proses 

penangkapan.
42

 

4. Imigran Gelap 

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain 

yang bukan negaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imigran adalah 

orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.
43

 Dahulu 

istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat 

digunakan pada hewan dan benda-benda yang dibawa pindah melintasi perbatasan 

suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh 

peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang 

lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja 

setelah negara-negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga 

menciptakan undang-undang dan peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa untuk menetap di wilayah 

Indonesia diperlukan adanya Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada warga 
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negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara 

asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan Izin yang tidak jelas, 

maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari 

wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia.  

Imigran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :  

a.  Imigran Legal  

Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan Izin 

Tinggal Tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas 

sebagaimana dicantumkan dalam Visa. Dalam Pasal 3 Undang Undang 

Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah 

Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat 

mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, 

yaitu berupa Izin Masuk atau Tanda Bertolak. Sedangkan dalam Pasal 8 

Undang Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak 

member izin kepada warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia 

jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa. 

b.  Imigran Gelap atau Illegal Immigrant  

Imigran gelap / illegal immigrant adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia 

baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas 

statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:  

a)  Illegal stay, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan 

berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena overstay. 
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b)  Illegal entry, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah 

tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu 

menghilang. Illegal immigrant berstatus stateless adalah seorang imigran 

gelap yang tidak dianggap warga oleh negara manapun atau seseorang 

yang tidak dapat meninkmati hak fundamental seperti warga lainnya di 

negara tempat tinggalnya. 

Imigran gelap atau Illegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memasuki 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: 

a) Pelintas perbatasan secara ilegal (tidak resmi).  

b) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi 

(dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen 

yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang 

bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen remsi dengan tujuan 

yang ilegal.  

c) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa 

berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.
44

 

Pasal 49 hingga 54 Undang-Undang Keimigrasian, mengatur ketentuan pidana 

bagi yang melanggar peraturan keimigrasian. Ketentuan yang berlaku adalah 

hukuman kurungan selama satu tahun penjara hingga enam tahun penjara, atau 
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denda sebesar Rp 5.000.000,- hingga Rp 30.000.000,-, berdasarkan pelanggaran 

yang dilakukan, seperti keluar masuk wilayah Indoesia tanpa melalui 

pemeriksaan; dengan sengaja menggunakan atau memalsukan surat perjalanan, 

visa dan izin keimigrasian yang tidak resmi; menyalahgunakan atau bertindak 

tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin keimigrasian; melanggar 

kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 39; berada di wilayah Indonesia 

secara tidak sah (pernah dideportasi ke negara asal dan berada kembali di wilayah 

Indonesia) atau yang tetap berada di Indonesia setelah masa berlaku keimigrasian 

habis; serta pelanggaran oleh orang yang dengan sengaja menyembunyikan, 

melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada 

orang asing yang telah diduga melanggar Pasal 49 hingga Pasal 53 Undang-

Undang Keimigrasian. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

 

yuridis normatif dan yuridis empiris : 

 
1. Pendekatan Yuridis Normatif  

 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas.
45

 Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk 

mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan 

literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.  

 
2. Pendekatan Yuridis Empiris  

 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan 

mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian 

melalui wawancara dengan responden dan nara sumber yang berhubungan dengan 

penelitian.
46
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B. Sumber dan Jenis Data  

 

Data dilihat dari sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dan dari bahan pustaka.
47

 Adapun di dalam mendapatkan data atau 

jawaban yang tepat di dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan 

pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 
1. Data Primer  

 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data 

primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu tentunya 

berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini 

didapatkan dengan mengadakan wawancara.  

 
2. Data Sekunder  

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library 

Research). Data ini diperoleh dengan cara mempelari, membaca, mengutif, 

literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3  

 
(tiga) Bahan Hukum, yaitu : 

 
a. Bahan Hukum Primer  

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari :  

 
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 

Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
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Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia 

dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 11 tentang Keimigrasian. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 

tentang Visa, Izin Masuk dan Keimigrasian. 

b.  Bahan Hukum Sekunder  

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya 

ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

c.  Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Majalah, media cetak, dan media elektronik. 

 

C. Penentuan Narasumber  
 

 

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kepala Imigrasi Kelas III Kalianda   

2. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda    

3.    Dosen Bagian hukum Pidana  

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

Jumlah 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara 

yaitu: 

 
a. Studi Pustaka (library research)  

 

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis 

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.  

 
b. Studi lapangan (  field research )  

 

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka 

kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini 

digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk 

uraian-uraian. 

 

 

 :1 orang 

: 1 orang 

 

: 1 orang + 

 

: 3 orang 
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2. Pengolahan Data  

 

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya 

diolah dengan menggunakan metode: 

 
a. Seleksi Data atau Editing  

 

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui 

apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. 

Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan 

terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.  

 
b. Klasifikasi Data  

 

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan 

menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya 

dengan pokok bahasan.  

 
c. Sistematisasi Data  

 

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian 

ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.  

 
Tahap-tahap  pengolahan  data  tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah  dalam 

 

menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan. 

 

E. Analisis Data  

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis 

kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan 
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interpretasi data dan pemahaman secara induktif
48

 Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan mengenai ke efiktivitasan pemidanaan, sehinga dapat diperoleh 

gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas 

tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, 

yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang 

bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang 

bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana keimigrasian sebagaimana dalam Putusan Nomor 

310/Pid.Sus/2013/PN.Kld dimana hakim telah menjatuhkan putusan kepada 

terdakwa dengan memberikan hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara dan 

denda  sebesar  Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah). Putusan hakim 

tersebut didasarkan dengan menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan terdakwa. Penulis berpendapat sanksi pidana yang diberikan 

oleh hakim belum memberikan efek jera. Sebab, pidana yang dijatuhkan 

tersebut merupakan sanksi dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 120 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

tindak pidana keimigrasian, yaitu Faktor Hukum dimana Sanksi pidana dalam 

Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian masih rendah dan belum memberikan 

efek jera kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian; 

Faktor Penegak Hukum dimana belum adanya aparat penegak hukum yang 
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sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana keimigrasian; Faktor 

Fasilitas dimana tidak adanya anggaran khusus dari negara seperti belum 

dibentuknya Tim Khusus Pengawas dan Pemantauan Orang Asing (TKP POA) 

yang berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi keberadaan 

dan kegiatan orang asing yang ada di Indonesia; Faktor masyarakat dimana 

Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman 

keimigrasian. Selain itu masyarakat bersikap acuh tak acuh, tidak ada 

kepedulian karena perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap bukan 

merupakan tindak kejahatan; dan Faktor Budaya dimana masyarakat Indonesia 

yang pada umumnya senang bergaul dengan Warga Negara Asing tanpa 

mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pertimbangan hukum 

hakim menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya untuk menjamin penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

keimigrasian menurut Undang-Undang Keimigrasian khususnya imigran ilegal 

maka setiap ada pelanggaran harus segera ditindak dengan memproses pelaku 

tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana 

penjara dan denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana 

pelanggaran lainnya, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait yang ada baik pihak kepolisian, keimigrasian dan sebagainya agar 

dapat bekerjasama dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak 



69 

 

pidana keimigrasian sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan baik. 

2. Sebaiknya terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, 

hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi 

yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat 

independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi 

yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas 

keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
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