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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TEHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN 

KEIMIGRASIAN 

(Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang) 

 

Oleh 

Ryan Surya Nadapdap 

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian sangatlah 

penting untuk menjaga kedaulatan negara hal ini dikarenakan keberadaan warga 

negara asing yang tidak sedikit menyalahgunaan izin keimigrasiaan bahkan niat untuk 

melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya. 

Selain itu keberadaan PPNS sebagai pihak yang berwewenang melakukan penyidikan 

sebagai awal permulaan penegakan hukum belum dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan 

hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian dan bagaimanakah 

hubungan koordinasi antara PPNS Imigrasi dengan Penyidik Polri dalam penegakaan 

hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian serta apakah faktor 

penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden berjumlah 2 orang 

yaitu: 1 orang anggota PPNS Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung dan 1 orang 

anggota Penyidik Polri. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan 

menggunakan cara analisis kualitatif. 

Dari hasi penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 

terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian diwilayah hukum Pengadilan Tanjung 

Karang dilakukan dengan melaksanakan Pengawasan dan Tindakan Hukum. 



 

 

Ryan Surya Nadapdap 

Tindakan Hukum berupa Tindakan Hukum Administrasi dan Tindakan Hukum 

Pidana Keimigrasian. Tindakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian yaitu berupa serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh 

PPNS Imigrasi Bandar Lampung, pemberkasan perkara serta pengajuan berkas 

perkara ke penuntut umum. Hubungan koordinasi antara PPNS Imigrasi dengan 

Penyidik Polresta Bandar Lampung sebagai pengemban fungsi Korwas PPNS 

Satreskrim tingkat polresta hanya sebatas hubungan kerja dan pengawasan dalam 

tugas penyidikan oleh PPNS Imigrasi. Bentuk koordinasi berupa pemberitahuan 

SPDP oleh PPNS imigrasi, menerima bantuan teknis, tukar menukar informasi 

tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, dan 

mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. 

Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian yaitu berupa faktor hukum sendiri, faktor aparat, faktor sarana dan 

prasana serta faktor masyarakatnya. 

Saran dalam penelitian ini adalah PPNS Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung lebih 

mengutamakan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian, 

meningkatkan hubungan koordinasi dengan Penyidik Polresta Bandar Lampung, dan 

dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian PPNS 

Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dengan cara 

pemberian seminar nasional/daerah dilingkungan kampus, sekolah dan masyarakat. 

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Izin,  Keimigrasian 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subjeknya, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di 

perlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya 

paksa.
1
 

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang 

yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka 

                                                           
1
 http://www.solusihukum.com yang direkam pada 07 agustus 2015, Pukul 20.00  wib. 

http://www.solusihukum.com/
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menjaga tegaknya kedaulatan negara. Defenisi keimigrasian diatas mengandung 

dua pengertian yaitu hal ihwal lalu lintas orang dari dan ke Wilayah Indonesia 

baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan 

imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi. Pengertian 

kedua adalah pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu 

keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan 

kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas 

atau perkerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan 

kepadanya.
2
 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat 

penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang 

dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta 

menjangkau koorporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. 

Tidak ada lagi orang asing dengan luasa melakukan tindak pidana di bidang 

keimigrasian serta koorporasi yang yang memberi jaminan secara fiktif kepada 

orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data 

fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan undang-

undang keimigrasian
3
. 

Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah RI 

tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, 

                                                           
2
 H. Abdulah Sjahriful (James), Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1993,  hlm. 57. 
3
 Jazim Hamidi, Charles Cristian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, 

Sinar Grafika, 2015,  hlm. 90. 
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meningkatnya investasi, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta adanya 

proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta 

bentuk-bentuk kerjasama lainnya
4
. Sebaliknya hal ihwal lalu lintas orang asing 

juga akan menimbulkan dampak negative terhadap pola kehidupan serta tatanan 

sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan 

ketahanan nasional secara makro, salah satunya kebijakan dalam kerangka 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai dari awal Tahun 2016 

ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang (free movement), khususnya 

bagi tenaga kerja professional/pebisnis (professional/bussines persons) dan tenaga 

kerja yang berketerampilan (skilled labour)
5
.  

Meminimalisasikan dampak negatif  yang akan timbul akibat dinamika mobilitas 

manusia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk 

dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang 

semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif 

(selective policy). Membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan 

operasional dalam menolak atau mengijinkan orang asing, baik dari segi 

masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik 

hukum keimigrasian yang bersifat selektif, di tetapkan bahwa hanya orang asing 

yang: 

a. Memberi mamfaat bagi kesejahtaraan rakyat, bangsa dan Negara Republik 

Indonesia; 

                                                           
4
 M. Iman Santoso, Presfektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional, 

Jakarta, UI Pers, 2004, hlm. 2-4. 
5
https://www.academia.edu/Harmonisasi_Hukum_Keimigrasian_dalam_Kerangka_MEA_2015 

ASEAN Economic Communitty Blue Print (Cetak Biru MEA)/diakses pada tanggal 20 februari 

2016, jam 20.00 wib. 

https://www.academia.edu/Harmonisasi_Hukum_Keimigrasian_dalam_Kerangka_MEA_2015
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b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; 

c. Serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan Negara Republik 

Indonesia, diijinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta 

diberi ijin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di 

Indonesia. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan 

kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk 

orang dari dan kedalam wilayah Indonesia dan pemberian ijin tinggal serta 

pengawasan terhadap orang asing selama barada di Indonesia. 

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi 

imigrasi bersifat administrasi dan bersifat proyustitia. Tindakan administrasi 

mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan 

tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat 

proyustitia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan 

(pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan 

penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut 

umum.
6
 Dalam hal tindakan keimigrasian antara lain: 

a. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam 

proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, 

diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diijinkan 

masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang di tentukan oleh 

undang-undang. 

b. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak 

dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi 

                                                           
6
 Ibid,  hlm. 114 
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dibidang keimigrasian, yang disebut tindakan keimigrasian berupa 

pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.
7
  

Instrumen perizinan dibidang keimigrasian terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara 

asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaaannya dan juga warga negara asing 

yang berada di Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian yang masih berlaku, 

dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses projustisia atau pidana 

di lembaga pemasyarakatan apabila izinnya telah habis masa berlakunya.
8
 

Keberadaan warga negara asing di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan 

ijin keimigrasian, bahkan bias saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut 

sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain sebagai 

contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung dimana pihak imigrasi kelas I 

Bandar lampung melakukan deportasi kepada seorang warga negara Bangladesh 

bernama Saiful Islam (39) yang telah tinggal di Lampung sejak 2013 January dan 

mempunyai istri serta 3 (tiga) orang anak  melakukan pelanggaran ijin tinggal 

dengan tidak memiliki paspor berdasar pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 

Pasal 71b
9
. 

Pada Tahun 2014 Direktorat Penyidik dan Penindak Keimigrasian melaksanakan 

fungsi penegakan hukum keimigrasian terhadap jenis tindak pidana terbanyak 

yang dilakukan oleh warga negara asing yaitu tinggal di wilayah Indonesia 

melebihi batas waktu yang ditentukan, sebanyak 447 orang, pencegahan dan 

                                                           
7
 Wahyudi Ukun, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian, Jakarta, PT Adi Kencana Aji, 2003, 

hlm.145. 
8
 Jazim Hamidi, Charles Cristian, Op.Cit.,  hlm. 45. 

9
http://lampost.co/  pada tanggal 20 februari 2016, jam 20.20 wib. 

http://lampost.co/berita/kantor-imigrasi-lampung-deportasi-wargabangladesh/diakses
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penangkalan imigran illegal sebanyak 4.401 WNA dan telah melakukan tindakan 

administrasi khususnya deportasi sebanyak 2011 orang dan Pro justisia sebanyak 

17 kasus tindak pidana keimigrasian yang ditangani oleh PPNS Imigrasi baik 

dalam proses penuntutan, ataupun sudah diserahkan kepengadilan (P21) serta 

mendapatkan putusan.
10

 Berdasarkan data rekapitulasi data dari kantor imigrasi di 

seluruh Indonesia per tanggal 12 Mei 2015 sejumlah 1.077 warga negara asing 

terjaring dan selama periode Januari-April 2015 penegakan hukum keimigrasian 

dalam bentuk tindakan administrasi terhadap WNA berupa pendeportasian 

sebanyak 5.205 kasus serta menindaklanjuti sebanyak  33 kasus pelanggaran 

keimigrasian pada proses projustisia.
11

 

Terhadap dugaan telah terjadi tindak pidana keimigrasian, maka salah satu 

langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan 

penyidikan. Proses penyidikan keimigrasian khususnya terhadap pelaku tindak 

pidana keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

imigrasi melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana 

(Criminal Justice System) yang sesuai dengan KUHAP.
12

 

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang  dalam hal masih 

banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. 

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencantumkan 

keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, yaitu diatur dalam Pasal 105, yang 

menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak 

                                                           
10

 http://www.imigrasi.go.id /berita/berita-utama/rilis-ditjen-imigrasi-awal-tahun-2014, diakses 

pada tanggal 5 Maret 2016, pukul 10.00 wib. 
11

 http://www.imigrasi.go.id/berita/berita-utama/-wna-terjaring-dalam-operasi-bhumi-pura-wira-

wibawa, diakses pada tanggal 22 Februari 2016, pukul 22.30 wib. 
12

 http://www.imigrasi.go.id /berita/berita-utama/-penegakan-hukum-keimigrasian-pro-justisia-di-

kantor-imigrasi-kelas-ii-karawang, yang diakses pada 22 Februari 2016, pukul 22.00 wib. 

http://www.imigrasi.go.id/berita/berita-utama/-wna-terjaring-dalam-operasi-bhumi-pura-wira-wibawa
http://www.imigrasi.go.id/berita/berita-utama/-wna-terjaring-dalam-operasi-bhumi-pura-wira-wibawa
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pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang 

ini dan juga pemberian wewenang khusus kepada PPNS Keimigrasian yang 

terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan 

penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut 

umum.  

Kenyataannya di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses penyidikan 

tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dan PPNS selalu mengalami pasang 

surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau 

tidak tuntasnya penyidikan seperti misalnya selesainya pemberkasan tetapi apabila 

dicermati masih mengandung kelemahan yang sangat fatal, bisa berupa penulisan 

dasar hukum penyidikan, penulisan angka register laporan, kemudian proses 

penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Selanjutnya adanya 

faktor teknis dan faktor nonteknis yang menjadi permasalahan dalam proses 

penyidikan misalnya faktor teknis yaitu aturan hukum dalam penyidikan tidak 

diindahkan dengan baik, faktor nonteknis yaitu berupa hambatan interes personal 

yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan.
13

 

Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga  

menimbulkan masalah terutama apabila PPNS melakukan penyidikan kemudian 

dengan penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat dalam 

KUHAP, terutama ketika PPNS memberkas perkara, kemudian menyerahkan 

berkas perkara ke JPU tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu, keadaan ini 

                                                           
13

 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Garafika, 2012, hlm. 58 
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sebenarnya adalah cacat formal.
14

 Contoh kasus seperti di lapirkan dalam surat 

kabar di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Balitung, PPNS Ditjen Imigrasi 

dinilai tidak banyak melakukan tindakan tegas atas para pelaku pidana di bidang 

keimigrasian lantaran jarang melaksanakan penyidikan. Ditambah pengawasan 

dari Ditjen Imigrasi terhadap orang asing di Indonesia pun kurang maksimal 

karena tak semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ada kantor imigrasi.
15

 

Melihat semakin maraknya kasus dibidang imigrasi dan juga kurangnya 

berperannya PPNS imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan 

hukum keimigrasian, sehubungan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum 

Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Kimigrasian (Studi Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang 

dirumuskan antara lain: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang? 

b. Bagaimanakah hubungan koordinasi PPNS Keimigrasian dengan penyidik 

Polri dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan izin keimigrasian? 

                                                           
14

 Ibid., 
15

 http://www.Penyidik-imigrasi-tumpul-penyidik-Polri-siap-tangani-perkara-

keimigrasian|SUARABABEL.COM, diakses pada tanggal 25 februari 2016, pukul 22.15 wib. 

http://www.penyidik-imigrasi-tumpul-penyidik-polri-siap-tangani-perkara-keimigrasian|suarababel.com/
http://www.penyidik-imigrasi-tumpul-penyidik-polri-siap-tangani-perkara-keimigrasian|suarababel.com/
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c. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang? 

 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah penegakan hukum pidana 

terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga 

negara asing di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Bidang 

keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum pidana khususnya dalam tindak 

pidana umum. 

b. Ruang lingkup objek kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang bentuk dan mekanisme 

atau tata cara pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku 

tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap 

penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan warga negara asing 
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b. Untuk mengetahui hubungan koordinasi antara PPNS keimigrasian dengan 

penyidik Polri dan mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana 

terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga 

negara asing di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

(1) Hasil penelitian diharapkan dapat bermamfaat, memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi 

mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dalam mengetahui 

penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian 

yang dilakukan oleh warga negara asing. 

(2) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 

penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian 

yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

(1) Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat 

mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalagunaan izin 

kemigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. 

(2) Untuk dipergunakan bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan 

proses penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. 
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(3) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap ilmu hukum pidana.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
16

 

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.
17

 Hal tersebut dapat 

dimaklumi, karena batasan dan hakekat suatu teori adalah:
18

 “Seperangkat 

konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan 

sistematis tentang fenomena dan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, 

dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.” 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap 

masyarakat. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan didalam 

masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada 

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum  sendiri. Dalam hukum pidana, 

penegakan hukum sebagaimana dikemukankan oleh Kadri Husin adalah suatu 

sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: UI  Press, 1986, Hlm. 125 
17

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm. 14. 
18

 Pred N. Kerlinge, Asas – Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Cetakan 

kelima. Gajah Mada University Press, hlm. 14. 
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kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
19

 Menurut pendapat 

Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup”.
20

 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang 

dalam upaya penegakannya juga harus melaksanakan sanksi represif bersama 

komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan 

hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan 

ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya 

penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. 

b. Proses Penegakan Hukum  

Proses penegakan hukum pada dasarnya bagian dari rangkaian sistem peradilan 

pidana. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak 

hanya dimaksudkan untuk memproses penanggulangan kejahatan yang cepat, 

biaya ringan, dan trasparan akan tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi 

manusia. Sistem Peradialan Pidana yang di serap dalam KUHAP. Diberlakukan 

melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menganut sistem campuran yang 

meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan 

mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat 

                                                           
19

 Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,  hlm. 244. 
20

 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1993,  hlm. 3. 
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dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagi 

berikut:  

1) Tahap Penyelidikan 

2) Tahap Penyidikan  

3) Tahap Penuntutan 

4) Tahap Pemeriksaan disidang peradilan 

5) Tahap Upaya Hukum 

6) Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 

 

Sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan merupakan institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum 

yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan 

hukum keimigrasian, bersifat proyustisia, yaitu kewenangan dalam penyidikan, 

tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, 

penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas 

perkara ke penuntut umum.
21

 

c. Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

ada lima faktor antara lain:
22

  

(1) Faktor Hukum  

Dalam praktik penyeleggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur 

yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakekatnya hukum itu 

                                                           
21

 Jazim Hamidi, Charles Cristian, Op.Cit.,  hlm. 114. 
22

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 5. 
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mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum 

traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuan atau doktrin. 

Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak saling 

bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-

undangan yang satu dengan yang lain bahasa yang dipergunakan harus 

jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada 

masyarakat yang terkena perundang-undangan. 

(2) Faktor Penegakan Hukum  

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting. Menurut J.E Sahetapy yang 

menyatakan bahwa:  

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum 

bahwa penegakan hukum tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. 

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam 

kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum 

(insklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus 

teras dan terlihat, harus diaktualisasikan.”
23

  

 

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak 

hukum artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau 

penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan 

wewnangnya harus tepat menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar 

kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat. 

(3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Masalah perangakat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang 

                                                           
23

 J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78. 
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mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, saran atau 

fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan 

yang aktual.  

(4) Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian didalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa 

setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata 

menganggap tugas penegak hukum urusan penegak hukum menjadi salah 

satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara 

konsep-konsep yang akan diteliti.
24

 Konsep adalah kata yang menyatakan 

abtrasksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.
25

 Untuk mempertajam 

dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya 

suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu: 

a. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu 

                                                           
24

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 47. 
25

 Fred N.Kerlinger, Op. Cit, hlm. 4. 
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dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan 

mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian adalah pejabat imigrasi 

yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana keimigrasian.
26

 

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

wilayah Indonesia serta pengawasnya dalam rangka menjaga tegaknya 

kedaulatan negara.
27

 

d. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan yang menyelewengkan 

wewenang yang diberikan.
28

 

e. Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing 

di wilayah Indonesia.
29

  

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah pemahaman penulis terhadap penulisan skripsi ini 

secara keseluruhan, maka disajikan sistematikan penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan, 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

                                                           
26

 Pasal 1 butir (8) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
27

 Pasal 1 butir (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
28

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pusataka, Jakarta, 1989, hlm.770-771 
29

 Khairil Anwar, Tesis Magister Ilmu hukum: “Pemberian Kitas Bagi Orang Asing Disponsori 

Istri Ditinjau dari Prespekfit Hukum Keimigrasian”, Malang, Unbraw Malang, 2011, hlm. 103. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti: pengertian Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) dan Pengertian Hukum Keimigrasian. Tugas, Fungsi dan 

Kewenangan PPNS, Pengertian Izin Keimigrasian dan Objeknya. Penegakan 

Hukum Pidana. dan Hubungan koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam 

rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber-sumber data, pengumpulan data 

dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang penegakan hukum 

pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang. Mencari tahu bagaimana hubungan koordinasi PPNS 

keimigrasian dengan penyidik Polri dalam penegakan hukum pidana 

penyalahgunaan izin keimigrasian serta apakah faktor penghambat peran penyidik 

pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap 

penyalahgunaan izin keimigrasian. 

V. PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang merupakan fokus bahasan 

mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian 

diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. serta saran-saran penulis 

terkait dengan masalah yang dibahas. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Penyidikan, Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Keimigrasian dan Hukum Keimigrasian 

 

a. Pengertian Penyidikan  

Penyidikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik adalah 

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan penyidik 

apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat 

dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. 

R. Soesilo menyatakan behwa dalam bidang reserse kriminil penyidikan itu biasa 

dibedakan sebagai berikut:
30

 

a) Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan 

pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dan dari tindakan-tindakan, dari 

terus-menerus, tidak ada pangkal  permulaan dan penyelesaian. 

                                                           
30

 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor: Politea, 1980, hlm.17. 
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b) Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang 

merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang 

merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. 

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk 

mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa 

perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-

benar telah terjadi pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan 

bahwa perbuatan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara 

mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang 

sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana 

(kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai hidup pada komunitas yang ada di 

masyarakat setempat.
31

 

Ukuran normatif dalam penyidikan adalah sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah 

perbuatan itu bertentangan dengan moral atau tidak. Penjelasan diatas merupakan 

upaya penyidik dalam hal ini PPNS Imigrasi dan Kepolisian untuk mencari dan 

mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana. Informasi atau bahan keterangan yang mampu menjelaskan tentang 

peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Informasi itu bukan saja 

hanya kepada kiblat ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan 

tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum 

sebenarnya.  

                                                           
31

 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Garafika, 2012, hlm. 32. 
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Informasi-informasi yang dubutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran 

hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:
32

 

a) Korbanya siapa, 

b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu 

melakukan dugaan tindak kejahatan. 

 

b. Penyidik  

Pasal 1 angka 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan 

KUHAP menentukan bahwa, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, 

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat 

Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu, yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang pelaksanaan KUHAP, penyidik Polri ditunjuk oleh Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sedangkan berdasarkan 

Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang 

Pelaksanaan KUHAP, penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri 

Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut 

atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kuasa olehnya. Menteri Kehakiman sebelum 

melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa 

Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
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Tentang penunjukan pelaksanaan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman 

Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984, dan juga sudah menunjuk dan member 

kuasa kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman untuk menandatangani 

Surat Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil dengan Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan 

Wewenang Pengankatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
33

 

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP maka kepada Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, dalam hal ini Pejabat 

Imigrasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana keimigrasian. Inilah dasar hukum yang diberikan oleh undang-

undang yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, tidak 

semua Pejabat Imigrasi otomatis mempunyai wewenang untuk bertindak selaku 

penyidik, tetapi hanya yang telah diangkat saja dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif di lingkungan 

Direktorat Jenderal Imigrasi.
34

 

 

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian 

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa: 

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan 

PPNS Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-

                                                           
33

Abdullah Sjahriful. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Balai Aksara, 1993, hlm. 

92. 
34
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undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.” Sedangkan 

yang dimaksud dengan “Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui 

pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta 

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan 

Keimigrasian.” Dalam hal penyidikan, tidak semua pejabat imigrasi mendapatkan 

wewenang dan bertindak sebagai penyidik keimigrasian. 

 

d. Pengertian Hukum Keimigrasian 

istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa belanda, yaitu 

immigratie, sedangkan bahasa Latin, yaitu immigrate¸dengan kata kerjanya 

immigreren, yang dalam bahasa Latinnya disebut immigratie. Dalam bahasa 

inggris disebut immigration yang terdiri dari dua kata yaitu, in artinya “dalam” 

dan migrasi artinya “pindah, datang, masuk atau boyong”.
35

 Jadi, secara lengkap 

imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.
36

 

Dari pengertian diatas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan 

pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang 

dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga 

negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di 

negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian diatas oleh negara Indonesia dianggap 

perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-

Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tersebut, menyebutkan yang dimaksud keimigrasian adalah “hal 

                                                           
35

 Sihar Sihombing, Hukum Imigrasi, Bandung, Nuansa Aulia, 2006,  hlm. 2. 
36

 Abdullah Sjahriful, op.cit., hlm. 7. 
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ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik 

Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan 

negara”. 

Abdullah Sjahriful,
37

 menyatakan bahwa hukum keimigrasian adalah himpunan 

petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas dalam wilayah 

Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada diwilayah 

Indonesia. Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum public yaitu hukum yang 

mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah) 

Prinsip kedaulatan memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait 

dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan keluar wilayahnya, juga 

mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib 

untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan 

negara memiliki hak lain berupa kekuasaan yaitu: 

a. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestic. 

b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. 

c. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain. 

d. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya,
38

  

Iman Santoso, menyatakan bahwa intitusi keimigrasian Indonesia, selain 

mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan 

kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik 
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pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan 

dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.
39

  

Saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi keimigrasian 

antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Didalam 

penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang-

undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan 

masyarakat dan perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang 

menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama 

ini bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan 

terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong 

adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

sebagai bagian kehidupan universal.
40

 Menurut Jazim Hamidi dan Charles 

Christian, bahwa Nomor 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, 

yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan 

Transnasional Organized Crime,.
41

 

 

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Keimigrasian 

 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian 

Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Pengamanan Swakarsa 
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menyatakan bahwa PPNS melaksanakan Fungsi dan Tugas penyidikan tindak 

pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Dalam UU 

Keimigrasian sebagai dasar hukum PPNS Keimigrasian melaksanakan fungsi dan 

tugas sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai 

penyidik tindak pidana keimigrasian seperti yang tertulis dalam Pasal 106 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian 

Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian juga sudah 

termasuk juga wewenang menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana 

keimigrasian, antara pengaduan dan laporan ada perbedaan yaitu:
42

  

1) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dan dalam 

kejahatan tertentu, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja 

terhadap semua macam tindak pidana. 

2) Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat. 

3) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan (Pasal 74 

KUHP) , sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. 

b. Mencari keterangan dan alat bukti. 

c. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian. 

d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan. 
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e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dan menahan seseorang 

yang disangka melaksanakan tindak pidana keimigrasian. 

f. Menahan, memeriksa dan menyita Dokumen Perjalanan. 

g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau disangka atau memeriksa 

identitas dirinya. 

h. Memeriksa dan menyita surat, dokumen atau benda yang ada hubungannya 

dengan tindak pidana keimigrasian 

i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai 

tersangka atau saksi, 

j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

k. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat surat, 

dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

keimigrasian. 

l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka. 

m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten. 

n. Melakukan penghentian penyidikan dan/atau 

o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum. 

 

C. Pengertian Izin Keimigrasian dan Objek Keimigrasian 

a. Pengertian Izin Keimigrasian 

Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal 

kebaradaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai 

instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, diantaranya dapat ditemukan dalam 
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Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur 

mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia. Pada dasarnya 

setiap orang asing yang berapa di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang 

masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses 

projustitia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin Tinggalnya telah 

habis masa berlakunya. 

Dibidang keimigrasian dikenal beberapa jenis perizinan, antara lain sebagai 

berikut:
43

  

1) Izin Tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabt 

imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.  

2) Izin Masuk Kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi 

kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap 

untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. 

Izin Tinggal terdiri atas: 

a) Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke 

wilyah Indonesia dengan Visa Diplomatik. 

b) Izin Tinggal Dinas, diberika kepada Orang Asing yang masuk ke wilyah 

Indonesia dengan Visa Dinas. 

c) Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke 

wilyah Indonesia dengan Visa Kunjungan, atau anak yang baru lahir di 

wilyah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin 

Tinggal Kunjungan. 
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d) Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke 

wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas; anak yang pada saat 

lahir di wilayah Indonesia Ayah dan/atau Ibunya pemegang izin tinggal 

terbatas; orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal 

kunjungan; nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, 

alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau 

anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara 

Indonesia. 

e) Izin Tinggal Tetap, dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin 

tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, insvestor, dan lanjut usia 

keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau anak dari 

orang asing pemegang izin tinggak tetap; orang asing eks warga negara 

Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik 

Indonesia. 

Selain izin tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki defenisi terkait dengan 

perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di 

tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang memuat persetujuan 

bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilyah Indonesia dan menjadi 

dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 
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Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing 

diwilayah Indonesia.
44

 Izin keimigrasian terdiri dari: 

 

1) Izin Tinggal Kunjungan  

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan 

sosial budaya, atau usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa izin kunjungan diberikan 

kepada orang asing yang masuk wilyah Indonesia dengan visa kujungan atau anak 

baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibu pemegang 

izin tinggal kunjungan. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan 

bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan 

ke Indonesia dalam rangka tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, 

pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan 

ke negara lain.  

Kegiatan sosial budaya yang dimaksud disini adalah misi kesenian, pendidikan 

atau tukar-menukar budaya. Waktu izin kunjungan paling lama 60 hari, terhitung 

sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Izin 

kunjungan ini dapat diperpanjang paling banyak 5 kali berturut-turut. Setiap 

perpanjangan masing-masing 30 hari, kecuali untuk izin kunjungan wisata tidak 

dapat diperpanjang. 

Pertimbangan pemberian kebijakan tersebut adalah didasarkan pada asas timbal 

balik atau resiprositas, asas mamfaat, saling menguntungkan, dan tidak 
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menimbulkan gangguan keamanan. Pemberian izin kunjungan singkat ini 

diberikan dengan ketentuan berikut: 

a) Lamanya izin kunjungan bebas visa 30 hari. 

b) Tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi izin keimigrasiam yang lainnya 

c) Tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan 

atau sakit, dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. 

 

2) Izin Tinggal Terbatas 

Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang 

memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan 

peraturan pemerintah. Izin keimigrasian mengenai tinggal terbatas sesuai dengan 

namanya diberikan dengan waktu terbatas. Izin tinggal terbatas bagi orang asing 

dapat gugur karena: 

a) Melepaskan hak izin tinggal terbatasnya. 

b) Atas kemauan sendiri. 

c) Berada di luar wilayah Indonesia dan telah melebihi waktu izin masuk 

kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. 

d) Dikarenakan tindakan keimigrasian. 

 

3) Izin Tinggal Tetap 

Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik 

Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Izin tinggal tetap ini 

berlaku selama 5 Tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di 

wilayah Negara Republik Indonesia. 
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Sesuai dengan Pasal 159 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, izin tinggal tetap bagi orang asing dapat dibatalkan karena yang 

bersangkutan: 

a) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga 

akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum. 

c) Melanggar pernyataan integrasi. 

d) Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja. 

e) Memberikan imformasi yang tidak benar dalam mengajukan permohonan izin 

tinggal tetap. 

f) Dikenai tindakan administrasi keimigrasian 

g) Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga 

negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali 

perkawinan yang telah berusia 10 Tahun atau lebih. 

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi setiap orang asing harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:
45

 

a) Memiliki surat perjalanan yang sah 

b) Memiliki visa. 

c) Memiliki izin masuk kembali (reentry permit). 
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d) Sehat, tidak menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang 

membahayakan kesehatan umum. 

e) Mempunyai izin untuk masuk ke negara lain. 

f) Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh surat perjalanan atau 

visa. 

 

b. Objek Keimigrasian 

Objek Keimigrasian dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan keimigrasian adalah hal ihwal 

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya 

dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek dari hukum keimigrasian 

adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.  

Pengawasan keimigrasian menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang 

didelegasikan kepada Direktur Jendral, Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM, Kepala Kantor Imigrasi, dan Pejabat Imigrasi. Yang menjadi 

objek pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di 

dalam ataupun di luar wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di 

wilayah Indonesia.  

Pengawasan terhadap warga Negara Indonesia dilakukan sejak tahapan sebagai 

berikut:
46

 

1) Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. 
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2) Keluar atau masuk wilayah Indonesia.  

3) Berada diluar wilayah Indonesia. 

Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat sebagai 

berikut: 

1) Permohonan visa. 

2) Masuk atau keluar wilayah Indonesia. 

3) Pemberian izin tinggal. 

4) Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, pengawasan lebih 

diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan 

orang asing tersebut di wilyah Indonesia.  

 

c. Konsep Perizinan Bagi Warga Negara Asing 

Menurut Sjachran Basah
47

, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara 

bersegi satu yang mengimplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan pada 

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya 

asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 

keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat 

suatu izin (vergunning).
48

  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan 

pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
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diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari 

pengertian tersebut ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai 

berikut:
49

 

(1) Instrumen Yuridis 

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya 

sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan 

wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap di pertahankan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan 

wewenang dalam bidang pengaturan, yaitu dari fungsi pengaturan ini 

muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa 

individual konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari 

ketetapan itu adalah izin.
50

  

(2) Peraturan Perundang-undangan 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan 

pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi 

tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dana menerbitkan izin 

haruslah berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku karena adanya dasar wewenang 

tersebut ketetapan izin tersebut menjadi sah.
51

 

(3) Organ pemerintah  

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran 

Basrah, dari penelusuran pelbagau ketentuan penyelenggaraan 

pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrai negara tertinggi 

(presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) 

berwewenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam 

administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan 

pada jabatan yang dijabtnya baik di tingkat pusat maupun didaerah. 

Terlepas dari keragaman organ pemerintah atau administrasi negara yang 

mengeluarkan izin, yang pasti adalah izin hanya boleh dikeluarkan oleh 

organ pemerintahan. 

(4) Prosedur dan Persyaratan 

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izi itu bersifat konstitutif dan 

kondisional. Bersifat konstitutif, artinya dalam hal pemberian izin itu 

ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih 

dahulu) dipenuhi, izin itu ditentukan suatu perbuatan hukum konkret dan 

bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. 

Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat 

setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penetuan 

prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh 

                                                           
51

 Ibid., hlm. 43. 



36 
 

pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau 

menetukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara 

arbiter (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.
52

  

(5) Fungsi dan Tujuan 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo,
53

 berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum 

modern, izin dapat di letakan dalam fungsi menertibkan masyarakat. 

Tujuan izin secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 

a) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu 

b) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) 

c) Keinginan melindungi objek-objek terntentu 

d) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit. 

Izin memberikan pengarahan, dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas 

dimana pengurus harus memnuhi syarat-syarat tertentu. 

 

D. Penegakan Hukum Pidana 

Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.
54
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Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses 

pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian pribadi. Roscoe Pound, menyatakan bahwa pada 

hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).
55

 

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai 

sarana sosial kontrol. Menurut Lawrance M. Friedman, terdapat fungsi lain dari 

sistem hukum yaitu, dispute, settlement, redtributive/social maintance, disamping 

itu terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan “pada 

hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian 

pelbagai kepentingan.
56

 

1) Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari 

karakteristik sistem peradilan pidana, seperti yang dikemukan oleh Muladi. 

2) Berorientasi pada tujuan (purposive behavior) 

3) Keseluruhan dipandang lebih baik dari pada sekedar penjumlahan bagian-

bagiannya (whoslim). 

4) Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar seperti sistem 

ekonomi, sosial budaya, politik dan HAM, serta masyarakat dalam arti luas 

sebagai super sistem (openness). 

5) Operasional bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu. 

(transformation). 

 

                                                           
55

 Ibid. hlm. 4. 
56

 Kadri Husin. Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandar Lampung, 

Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm. 132. 



38 
 

Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: 

1) Total Inforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana di rumuskan oleh hukum pidana subtantif (substantive law of 

crime). Penegakan hukum pidana ini secara total tidak mungkin dilakukan 

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana 

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu 

mungkin terjadi hukum pidana subtantif sendiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada 

delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut 

sebagai area of no enforcement. 

2) Full Enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement. Dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal.  

3) Actual Enforcement, menurut Gosehp Goldein full enforcement ini dianggap 

not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan sebagainya. Yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement.
57

 

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana 

tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu 

                                                           
57

 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm.45. 



39 
 

(Integrated Criminal Justice System) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga 

Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.
58

 

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik maka, penegakan hukum pidana 

menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application). 

Pemahaman yang bersifat sistematik itu yaitu melihat unsur-unsur penegakan 

hukum sebagai sub-sub sistem peradilan pidana yang mengarah pada konsep 

penegakan hukum pidana berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja Lembaga Bantuan 

Hukum. Bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. 

 

E. Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Keimigrasian. 

 

KUHAP mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instantsional didalam 

pelaksanaan penyidikan, yaitu hubungan antar penyidik Polri dengan penyidik 

pegawai negeri sipil tertentu, antara lain tentang: 

a. Koordinasi dan Pengawasan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) 

b. Pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulai penyidikan dan 

pemberhentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan 

Pasal 109 ayat (3) KUHAP).
59
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Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan 

untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi 

differensiasi fungsional, KUHAP telah meletakan tanggung jawab fungsi 

penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun demikian agar seorang pejabat 

kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat 

kepangkatan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP.
60

 Kedudukan 

dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas 

penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah 

koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri. 

Kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik 

pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidik yang diperlukan 

(Pasal 107 ayat (1) KUHAP). Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus 

melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang 

sedang disidiknya, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil itu 

ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut 

umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP). Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah 

selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada 

penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik 

pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). 

Penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil yang dianggap belum sempurna, untuk diperbaiki seperlunya.
61

 

                                                           
60

 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hml. 111. 
61

 Binarto Agung Lucky, Tesis Magister Ilmu Hukum:, Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap 

Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 57. 



41 
 

Hubungan Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian yang diatur 

dalam Pasal 107  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa: 

1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan 

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2) Setelah melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas 

perkara kepada penuntut umum. 

Pasal 107 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memberikan fungsi 

khusus kepada penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dalam penyerahan 

berkas penyidikan yang dilakukan olehnya. Dengan arti lain bahwa dalam cara 

penyerah berkas penyidikan kepada penuntut umum, PPNS keimigrasian bisa 

langsung memberikan berkas penyidikan tersebut tanpa melalui penyidik Polri. 

Hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP. 



 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian 

yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, 

bahan-bahan litelatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin 

hukum,asas-asas hukum dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan 

yaitu penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian. 

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara memperoleh 

pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penilaian, 

pendapat dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam 

kerangka penemuan-penemuan ilmiah sehubungan dengan penegakan hukum 

pidana terhadap pernyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, 

yaitu: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data 

primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, 

yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau 

narasumber. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, 

pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

a. Bahan hukum primer yaitu : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan 

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Isin 

Masuk, dan Izin Keimigrasian. 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Cara 

Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis 

Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan 

Bentuk Pengamanan Swakarsa. 

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan 

Penyidikan bagi PPNS. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari 

buku–buku, literartur, makalah dan bahan–bahan lainnya yang berkaitan 

dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan 

internet. 

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum  yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, 

ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi di  

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung  : 1 orang 

b. Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung : 1 orang 
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c. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang  : 1 orang 

  +  

Jumlah  : 3 orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta  literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan 

diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan 

penilitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh 

keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Pengolahan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui 

pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara 

kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
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a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan 

dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau 

tidaknya data tersebut terhadap permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara 

menggolongkan dan mengelompokkaan data dengan tujuan untuk menyajikan 

data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data. 

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada 

masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar 

mempermudah dalam pembahasan. 

E.  Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengoraganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data.
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Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis 

secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis 

secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu apa yang  dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau 

secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut  ditarik 

kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas 

bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang 

dilakukan oleh warga negara asing diwilayah hukum Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang dilaksanakan dalam bentuk pelakasanaan Pengawasan dan 

melakukan Tindakan Hukum,  

Pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian oleh 

orang asing dilakukan pada saat Diajukannya permohonan visa, Masuk atau 

keluar wilayah Indonesia, Berada dan melakukan kegiatan diwilayah hukum 

kantor keimigrasian kelas Ia Bandar lampung, Serta pada saat pemberian izin 

tinggal. Pelaksanan pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu: 

Pengawasan Lapangan dan Pengawasan Administrasi. 

Tindakan Hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian berupa: satu, 

melalui Tindakan Hukum Administrasi disebut juga dengan tindakan 

keimigrasian yang berupa pengkarantinaan, pendeportasian dan penangkalan. 



77 
 

Kedua, melalui Tindakan Hukum Pidana disebut juga dengan tindakan 

Projustisia yaitu melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses 

peradilan pidana berupa pemanggilan, penangkapan, penahan, pemeriksaan, 

penggeledahaan dan penyitaan, pemberkasan perkara serta pengajuan berkas 

perkara ke penuntut umum. 

2. Hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas IA 

Bandar Lampung dengan Penyidik Polresta Bandar Lampung sebagai 

pengemban fungsi Korwas PPNS Satreskrim pada tingkat Polresta, hanya 

sebatas hubungan koordinasi kerja dalam tugas penyidikan yang dilakukan 

sejak PPNS imigrasi Kelas IA Bandar Lampung memberitahukan dimulainya 

penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polresta Bandar 

Lampung serta bentuk Pengawasan kegiatan Penyidikan dan pihak Korwas 

Penyidik Polresta Bandar Lampung.  

Bentuk koordinasi antara PPNS Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung dengan 

Korwas Penyidik Polresta Bandar lampung antar lain:  

a) Memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh 

PPNS Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung kepada Penyidik Polresta 

Bandar Lampung, 

b) Menerima bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan 

untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara, 
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c) Tukar-menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana 

penyalahgunaan izin keimigrasian  yang penyidikannya dilakukan oleh 

PPNS Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung. 

d) Mengadakan rapat secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan masing-

masing instansi. 

Pelaksanaan pengawasan oleh Korwas Polresta Bandar Lampung terhadap 

PPNS Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung, hanya sebatas menghadiri gelar 

perkara yang dilakukan oleh PPNS imigrasi serta meminta dan/atau menerima 

kemajuan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Imigrasi Kelas IA 

Bandar Lampung. 

3. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

penyalahgunaan izin keimigrasian adalah sebagai berikut: 

a) Faktor Hukum Sendiri, Dari faktor hukum dapat dilihat dari Undang-

undang yang menjadi dasar PPNS yaitu berupa terbitnya beberapa 

Undang-undang yang memberikan kewengan kepada PPNS tertentu 

untuk melakukan penyidikannya dan acara penyidikannya yang 

inkonsisten dengan KUHAP. 

b) Faktor Aparat Penegak Hukum, yang menjadi penghambat penegakan 

hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian terbatasnya 

jumlah personil atau PPNS dilingkungan Keimigrasian, Kemudian 

kurangnya kemampuan penyidikan oleh personil PPNS imigrasi dalam 
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mencari bukti terkait, serta pemilihan hukuman oleh penyidik yang lebih 

dominan menggunakan tindakan hukum admistrasi daripada tindakan 

hukum pidana. 

c) Faktor Sarana dan Prasana yang menjadi penghambat yaitu berupa 

multimedia dalam penyidikan yang terbatas, ketidakcukupan dana 

dalam pelaksanaan pengawasan serta penindakan dengan wilayah kerja 

yang luas. 

d) Faktor Masyarakat, yaitu berupa kurangnya kepedulian masyarakat 

terhadap pelanggaraan maupun  kejahatan yang dilakukan oleh orang 

asing, kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat tentang tindak 

pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. 

B. Saran 

berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penulis memberikan saran guna untuk 

lebih ditegakkannya hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian 

diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

1. Penambahan jumlah PPNS Keimigrasian serta pengadaan kantor perwakilan 

di sejumlah tempat yang menjadi wilayah hukum kantor Imigrasi Kelas IA 

Bandar Lampung dan lebih mengutamakan pelaksanaan hukum pidana 

terhadap para pelaku tindak pidana tehadap penyalahgunaan izin 

keimigrasian, serta Penyidik PPNS Keimigrasian Kelas IA Bandar Lampung 

dan Korwas Penyidik Polresta Bandar Lampung lebih meningkatkan 
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hubungan koordinasi, pengawasan serta kerjasama dalam pelaksanaan proses 

penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. 

2. Mengembangkan skill dan kemampuan individu penyidikan PPNS di 

lingkungan kantor Imigrasi Kelas IA Bandar Lampung dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan rutin yang berkoordinasi atau pun tidak 

berkoordinasi dengan pihak Polri/Polresta Bandar Lampung. Kemudian lebih 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana 

keimigrasian khususnya penyalahgunaan izin keimigrasian diwilayah hukum 

Pengadilan Tanjung Karang dalam bentuk pemberian Seminar 

Nasional/Daerah dilingkungan Kampus, Sekolah  dan Masyarakat sekitar. 
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