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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Apabila kita melihat letak geografis wilayah negara Indonesia di 

dalam peta dunia, maka akan tampak jelas wilayah negara Indonesia 

merupakan suatu kesatuan hukum yang menurut wujudnya terdiri dari wilayah 

perairan dengan ribuan pulau di dalamnya. Wilayah negara Indonesia 

terbentang antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera 

yaitu Hindia dan Pasifik, yang memiliki letak silang sedemikian strategisnya. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu 

kedudukan penting di tengah-tengah lalu lintas dunia Internasional. 

Posisi silang itu bukan saja dalam pengertian geografis, tetapi juga 

dalam pengertian ideologis, politis, sosial ekonomi, budaya, demografis, dan 

pertahanan keamanan. Posisi itu telah membuat Indonesia mengalami banyak 

pertemuan dengan pengaruh-pengaruh pihak asing dari luar secara cukup 

terbuka. Dengan demikian, posisi itu telah memberikan pada Indonesia suatu 

peranan vital dalam kancah antar negara yang tentunya memiliki dua visi yang 

harus dicermati.1 Kedua visi itu adalah yang bersifat menguntungkan dan 

yang bersifat merugikan, sebab begitu terbuka dan begitu mudahnya negara 

Indonesia dalam berhubungan dengan pihak luar di segala penjuru dunia. 

                                                 
1 Eddy Sudrajat, 1998, Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional, Yogyakarta, Gajah 

Mada University Press, hal. 9. 
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Kondisi yang demikian menjadi suatu tantangan bagi bangsa 

Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan, ketentraman, dan 

kesejahteraan hidupnya. Berbicara mengenai kepentingan nasional berarti 

memperhatikan segala hal yang diperlukan untuk dapat mewujudkan tujuan 

nasional yang telah tercantum di dalam alinea keempat UUD 1945.2  

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga 

berbagai kepentingan bangsa dan negara Indonesia didalam hal ini ialah 

keamanan dan kesejahteraan, terutama yang berhubungan dengan pihak asing 

dari luar adalah dengan terdapatnya badan pemerintahan didukung instrument 

peraturan hukum yang efektif dan efisien di bidang keimigrasian sebagai salah 

satu saringan atau gerbang utama Indonesia dalam berhubungan dengan pihak 

luar, dalam hal ini orang asing secara fisik. Keimigrasian pada hakekatnya 

adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar  dari dan ke wilayah suatu 

negara dan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan. 

Sementara itu, Koerniatmono Soetopawiro berpendapat : 3 

 “Pihak negara berperan besar dalam bidang keimigrasian terutama 
dalam menentukan kebijakan mengatur lalu lintas orang, yang 
diantara kebijakan itu berhubungan dengan pembedaan antara warga 
negaranya dan orang asing.”  
 
Perbedaan antar warga negara dengan orang asing terletak pada 

hubungan yang ada antara negara dengan kedua kelompok kewarganegaraan 

tersebut. 4 Hubungan antara negara dengan warga negaranya secara logis tentu 

lebih erat daripada hubungan antara warga negara dengan warga negara asing. 
                                                 
2 Lemhanas, 1995, Kewiraan Untuk  Mahasiswa, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 15.  
3 Koerniatmono Soetopawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia, 

Jakarta, Gramedia, hal. 74.  
4 Harsono, 1992, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Liberty, hal. 2. 
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Pembedaan antar warga negara dan orang asing di suatu negara mempunyai 

konsekuensi hukum yang tentu saja berbeda terutama menyangkut hak dan 

kewajibannya serta perlakuan dari negara yang bersangkutan.5 Hal itu menjadi 

pertimbangan pula dalam menentukan politik keimigrasian di antara kedua 

negara tersebut. 

Pelayanan terhadap warga negara Indonesia didasarkan pada prinsip 

bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah 

Indonesia. Sementara itu, Ramlee Siahaan berpendapat : 6 

 “Hak-hak warga negara Indonesia bukan sesuatu yang tidak dapat 
dibatasi karena dengan alasan-alasan tertentu dan untuk jangka 
waktu tertentu warga negara dapat dicegah keluar dari wilayah 
Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.”  
 
Pemerintah membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan di bidang 

keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia berdasarkan suatu prinsip 

selektif (selective policy). Prinsip ini memandang, bahwa hanya orang asing 

yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan 

negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban 

serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia 

yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.7  

Prinsip selektif memunculkan suatu upaya pengawasan terhadap orang 

asing tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada 

dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Kegiatan keimigrasian berupa 

                                                 
5 Muhammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, hal. 115.  
6 Ramlee Siahaan, 1992, Tinjauan Yuridis Mengenai Cekal Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 

1992 Tentang Keimigrasian, Bogor, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, hal. 2. 
7 Andi Hamzah, 1995, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta: Pradnya 

Paramita, hal. 68. 
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pengawasan mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat 

pidana maupun bersifat administratif di bidang keimigrasian. 

Penegakan hukum keimigrasian memerlukan tindak lanjut melalui 

suatu penindakan jika terdapat suatu penyimpangan. Penindakan yang 

dimaksud di bidang keimigrasian adalah penindakan justisia melalui proses 

peradilan dan penindakan non justisia tanpa melalui proses peradilan berupa 

tindakan keimigrasian. Penindakan yang diselesaikan melalui proses peradilan 

dilakukan melalui prosedur hukum sesuai hukum acara dalam Undang-undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), sedang tanpa melalui proses peradilan berupa tindakan 

keimigrasian yang bersifat tindakan administratif dalam bidang keimigrasian 

di luar proses peradilan.  

Pengaturan tentang keimigrasian yang diharapkan dapat menjamin 

kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat dan melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dituangkan dalam 

Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Tahun 1992 No. 33) dan mulai diberlakukan sejak tanggal 31 Maret 1992. 

Undang-undang keimigrasian selain mengatur bidang keimigrasian umum 

juga mencantumkan ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindak 

pidana keimigrasian. Ketentuan pidana ini merupakan pedoman bagi aparat 

penegak hukum baik aparat imigrasi maupun bagi peradilan dalam memeriksa 

dan memutus perkara tindak pidana yang menyangkut bidang keimigrasian. 
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Prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan, dan tata penindakan yang 

terdapat dalam Undang-undang keimigrasian disesuaikan dengan nilai-nilai 

dan tujuan nasional negara Republik Indonesia yang terkandung di dalam 

ideologi dan falsafah Pancasila serta dasar konstitusi negara yaitu UUD 1945. 

Dengan demikian, dimaksudkan sebagai antisipasi awal terhadap tindak 

pidana pelanggaran dan kejahatan umum lainya yang dilakukan antar negara. 

Ketentuan pidana pada Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian menunjukkan bahwa pelanggaran (overtrading) dan kejahatan 

(misdrijk) di bidang keimigrasian perlu dilakukan penangganan serius agar 

tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan 

penegakan hukum di bidang keimigrasian terutama dari sudut ketentuan 

hukum pidana dan upaya penanggulangan tindak pidananya menurut penulis 

sangat layak untuk ditelusuri dan diteliti, tidak semata untuk lebih 

mensosialisasikan lagi hal ini, tetapi demi perkembangan dari hukum 

keimigrasian sebagai salah satu bagian dari hukum publik. Atas dasar itu, 

penulis akan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : 

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN” 

(Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta). 

 

B.  Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Agar lebih terarah pada permasalahan yang akan diteliti, maka 

penulis menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. 
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Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian, penanggulangan dari tindak 

pidana keimigrasian, serta kendala yang timbul di dalam menanggulangi 

tindak pidana keimigrasian khususnya di Kantor Imigrasi Klas II 

Surakarta. 

2. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang telah diklarifikasikan dan yang akan 

dilakukan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian 

khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta ? 

b. Kendala apa saja yang timbul di dalam penanggulangan tindak pidana 

keimigrasian tersebut ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Subjektif 

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman 

tentang aspek-aspek hukum sebagai suatu teori dan prakteknya, 

terutama di bidang hukum pidana. 

b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib bagi setiap 

mahasiswa guna memperoleh derajat kesarjanaan di bidang ilmu 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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2. Objektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana 

keimigrasian khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta. 

b. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam penanggulangan 

tindak pidana keimigrasian tersebut. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini, sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku 

kuliah dan membandingkan dengan kenyataan pada prakteknya di 

lapangan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di 

bidang hukum keimigrasian.  

b. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada 

umumnya, dan khususnya berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak 

pidana Keimigrasian yang menyangkut orang Indonesia maupun orang 

asing khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta. 
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E.  Kerangka Pemikiran 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks WvS Belanda 

hanya memberikan istilah tindak pidana yaitu strafbaar feit dan delict. Kedua 

istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana 

dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan 

dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, 

peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam 

dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.8 

Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana, disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar 

larangan tersebut.9 Berbicara masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari 

pemberian pidana. Pemberian pidana dalam arti umum “in abstracto” itu 

merupakan pembentuk undang-undang yang didasarkan pada asas legalitas, 

yaitu “asas nullum delictum, nulla poena sine prarvia lege poenali” yang 

tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berarti “tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan 

pidana yang telah ada sebelumnya.” 10 Sementara itu, dalam arti kongkrit “in 

concreto” yang menyangkut badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang 

dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. 11 

                                                 
8 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005,  Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta, FH-

UMS, hal. 113. 
9  Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 54.  
10 Andi Hamzah, 1990, KUHP dan KUHAP, Jakarta, PT. Rineka Cipta,  hal. 54. 
11 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hal. 43. 
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 Penetapan suatu perbuatan dapat dijadikan tindak pidana, maka tidak 

lepas dari asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan,” yang merupakan 

asas fundamental dalam hukum pidana, karena kesalahan mengandung unsur 

pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kesalahan 

adalah dasar yang mensahkan pidana, untuk dapat dipidananya kejahatan, 

kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Dengan 

demikian, kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat 

menyimpulkan adanya kesalahan. 12    

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan 

dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan 

akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk dapat mewujudkan 

tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari 

pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum 

pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata 

masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi 

kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan 

menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam 

dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.13  

KUHP memuat macam-macam sanksi pidana di dalam Pasal 10. 

Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok 

dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana 

penjara, (c) kurungan, dan (d) pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari: (a) 
                                                 
12 Schaffmeister, dkk, 1995, Hukum Pidana, Terjemahan J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty, hal. 

82-83.  
13 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op.Cit, hal. 318-319. 
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pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) 

pengumuman putusan hakim.14  Tindak pidana tidak dapat dihindarkan adanya 

dalam masyarakat, bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan siapa saja bisa 

menjadi korban atau pelaku tindak pidana, seperti halnya dalam Undang-

undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang mencantumkan tindak 

pidana keimigrasian. 

Pengaturan perbuatan yang dapat dikriminalisasikan dalam Undang-

undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dibagi menjadi 2 (dua) 

kategori, yaitu untuk kejahatan meliputi Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 

58, dan 59. Sebaliknya, untuk pelanggaran meliputi Pasal 51, 60, dan 61. 

Adapun beberapa hal yang dapat diancam dan dikenakan ketentuan pidana di 

atas diantaranya : 

a. Masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tidak sah atau illegal. 

b. Pemalsuan atau penyalahgunaan surat-surat serta dokumen-dokumen 

keimigrasian. 

c. Sengaja tidak memenuhi kewajiban keimigrasian tertentu dan tidak 

memenuhi kewajiban membayar biaya keimigrasian yang telah 

ditentukan. 

d. Lampau waktu berada di dalam wilayah Indonesia (over stay) 

e. Memberikan fasilitas terutama akomodasi dan pekerjaan bagi orang asing 

tanpa izin pejabat yang berwenang. 

                                                 
14 Ibid, hal. 323. 
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Upaya penangulangan tindak pidana keimigrasian dilakukan dalam 

rangka penyelesaian secara hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang 

terjadi. 

 

F.  Metode Penelitian 

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat 

memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.15  

Adapun metode penelitian yang akan digunakan, sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi 

data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainya. Hal ini 

sesuai dengan tujuan penelitian yang disebut di atas, yaitu untuk 

mengetahui proses upaya penanggulangan tindak pidana Keimigrasian 

khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Surakarta. Sementara itu, mengenai 

penelitian deskriptif ini menurut Hadari Nawawi adalah : 16 

“Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, 
masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak sebagaimana adanya.”  

 

                                                 
15 Soeryono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, hal. 6. 
16 Hadari Nawawi, 1987, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada 

Press, hal. 74. 
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Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tatang M. 

Amrin, penelitian deskriptif adalah sebuah informasi (penjelasan) yang 

bisa dihasilkan oleh suatu metode penelitian.17 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan adalah sosiologis/empiris 

suatu metode pendekatan yang dilakukan seseorang melalui penyidikan 

yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Dengan demikian, 

diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.18 Jadi 

penelitian sosiologis/empiris disebut juga studi hukum dalam 

aksi/tindakan (law in action), karena penelitian menyangkut hubungan 

timbal-balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain, jadi 

merupakan studi sosial yang non doktrinal bersifat empiris, artinya data 

yang terjadi di lapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor 

Imigrasi Klas II Surakarta, dengan alasan dianggap cukup representatif 

dan proposional untuk mendapatkan data yang dikehendaki. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

a. Data primer, yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian (di kantor imigrasi klas II Surakarta). 

                                                 
17 Tatang M. Amrin, 1995, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta, Rajawali Press, hal. 124. 
18 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta, Rineka Cipta, hal.1. 
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b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber 

kepustakaan. Dalam penelitian hukum data sekunder itu dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu ; 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, seperti ; KUHP, Undang-undang 

No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No.9 Tahun 

1992 tentang Keimigrasian, dan lain-lain. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi 

sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri dari ; 

buku-buku hasil karya ahli hukum yang berkaitan dengan tema 

penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pendukung atau 

pelengkap, seperti ; kamus, ensiklopedi hukum, dan sarana-sarana 

pendukung lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera 

manusia disertai dengan melakukan pencatatan secara langsung 

mengenai apa yang terjadi dan menyangkut objek penelitian yang 

diselidiki.19 

 

 

                                                 
19 Setya Yuwana Sudika, 1989, Penuntun Penulisan Karya Ilmiah, Semarang, CV. Aneka Ilmu,   

hal. 113. 
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b. Interview/ Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan terhadap para pihak yang dimaksud 

sebagai berikut : 

1) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian atau yang ditunjuk untuk 

mewakilinya. 

2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atau yang 

ditunjuk untuk mewakilinya. 

3) Kepala Seksi Status Keimigrasian atau yang ditunjuk untuk 

mewakilinya. 

4) Kepala Seksi Informasi dan Sarana Keimigrasian atau yang 

ditunjuk untuk mewakilinya. 

5) Penjamin atau sponsor keberadaan orang asing pemegang izin 

tinggal di Indonesia khususnya di wilayah Kantor Imigrasi Klas II 

Surakarta. 

6) Orang asing pemegang izin keimigrasian khususnya di wilayah 

Kantor Imigrasi Klas II Surakarta. 

c. Studi Kepustakaan 

Untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, yaitu berupa data yang 

diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku atau 

literatur, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen. 
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6. Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan kegiatan 

diantaranya: 20 

a. Editing, yaitu: memeriksa kembali mengenai ketetapan jawaban yang 

diterima dan relevansinya bagi penelitian. 

b. Evaluasi, yaitu: kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, 

kejelasannya, konsistensinya, dan relevansinya terhadap topic 

penulisan skripsi ini. 

c. Sistematisasi, yaitu: melakukan penyusunan data secara siatematis dan 

konsisten. 

Kegiatan selanjutnya adalah menganalisis data, adapun metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis tersebut dapat 

ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu: suatu cara berfikir dalam 

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta 

yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut 

dapat diajukan saran-saran.  

 

G.  Sistematika Skripsi 

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh, maka penulis membuat 

sistematika skripsi, yang terdiri dari 4 (empat) bab ditambah dengan daftar 

pustaka, serta lampiran-lampiran. Adapun sistematika yang akan disusun 

adalah sebagai berikut :   

                                                 
20 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hal. 64. 
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Dalam bab I penulis membahas tentang pendahuluan yang telah 

diuraikan di atas.  

Dalam bab II penulis menguraikan tentang landasan teori, yakni 

tinjauan umum mengenai keimigrasian, yang terdiri dari; pengertian  

keimigrasian, keimigrasian ditinjau dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 

tentang Keimigrasian, tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-

Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan peranan penyidik 

imigrasi dalam menangani tindak pidana keimigrasian. Di ikuti tinjauan 

umum tentang tindak pidana, terdiri dari; pengertian tindak pidana, unsur-

unsur tindak pidana, dan subyek tindak pidana. Dilanjutkan mengenai tinjauan 

umum mengenai pertanggungjawaban pidana, terdiri dari; tiada pidana tanpa 

kesalahan, pengertian kesalahan, dan unsur-unsur kesalahan. Pada akhir 

penulis menguraikan tentang tinjauan umum sanksi pidana, yang terbagi 

menjadi; pengertian sanksi atau pidana, tujuan pidana atau pemidanaan, 

macam-macam pidana dalam KUHP dan RUU KUHP, dan sistem perumusan 

sanksi pidana.  

Dalam bab III ini penulis berusaha untuk menyajikan hasil penelitian 

mengenai upaya penanggulangan tindak pidana Keimigrasian (studi kasus di 

Kantor Imigrasi Klas II Surakarta), dengan berbagai kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya. 

Dalam bab IV penutup memuat tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, beserta saran-saran yang hendak penulis sampaikan. 

Setelah bab IV disertakan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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