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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Penyelundupan manusia (people smuggling) menurut Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2011 tentang imigrasi adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain 

yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun 

tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau 

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak 

memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah 

Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak 

untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen 

sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik 

melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Jadi undang-undang Nomor 6 tahun 

2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari 

keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di 

Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan 

melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi. 

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat 

untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan 

hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis 



2 

 

 

Indonesia itu sendiri yang strategis,yakni diantara benua Asia dan benua Australia 

serta diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia yang bentuk 

negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, 

pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis 

pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang 

jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya 

berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di 

negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.
1
 

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi topik utama dalam 

pembahasan kali ini adalah Smuggling of Migrants atau Penyelundupan Manusia. 

Pengaturan internasional tentang penyelundupan manusia, secara khusus terdapat 

dalam Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, 

supplementing the United Nations Conventions againts Transnational Organized 

Crime atau disebut juga sebagai Smuggling of Migrants Protocol, merupakan bagian 

dalam Annex III United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

and the Protocols thereto. Protokol ini merupakan aturan yang melengkapi Konvensi 

Palermo khususnya terkait dengan penyelundupan manusia dan harus diartikan sesuai 

dengan konvensi tersebut. Aturan yang terdapat dalam Konvensi Palermo berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap protokol ini, kecuali diatur berbeda dalam 

protocol.
2
 

                                                           

 
1
 Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. (Jakarta: Djambatan, 1998), hal 27-28. 

2
 Article 3 (a) Protocol against the smuggling of Migrants,by Land, Sea and Air, 

supplementing the United Nations Conventionn against Transnasional Organiazed Crime 
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Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga 

kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. 

Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan 

transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam 

bidang teknologi, dan lemah secara hukum dan diplomatik. Di tengah-tengah 

persoalan bangsa yang saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, 

bertambah lagi satu masalah baru yang harus ditempatkan dalam prioritas utama yaitu 

masalah People smuggling atau penyelundupan manusia. 

Penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas 

dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan 

berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan 

dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya 

pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya 

berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai 

pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah.
3
 Penyelundupan manusia dapat 

menggunakan berbagai macam jalur. Yaitu jalur darat, jalur udara, atau jalur air. 

Untuk menempuh waktu yang singkat jika jarak negara tujuan jauh. Maka para 

penyelundup lebih sering menggunakan Pesawat. Namun resiko dalam menggunakan 

jalur udara lebih besar untuk tertangkap pihak imigrasi negara tujuan. karena bisa saja 

terdapat kelalaian dari korban yang akan diselundupkan sehingga menimbulkan 

kecurigaan pada korban dan akan di periksan oleh petugas Imigrasi setempat. 

                                                           

 
3
 Natalis Pigay, Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan 

Solusinya), (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 120 
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sedangkan untuk jalur air dan jalur darat lebih relatif aman untuk digunakan sebagai 

jalur penyelundupan. 

Penyelundupan manusia yang dilakukan penyelundup diatas sangat berbeda 

dengan perdagangan orang. Jika perdagangan orang adalah korban sebagai orang 

yang diperjual-belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan, 

atau bisa saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku 

perdagangan orang. Karena tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia 

untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak.
4
 Sedangkan perbedaan 

dengan penyelundupan manusia adalah, korban yang akan diselundupkan secara 

sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya. 

Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan 

membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia
5
 

Sebagai contoh kasus tindak pidana percobaan penyeludupan manusia terdapat 

didalam putusan nomor No. 18/Pid.sus/2020/PN.Blb dimana terdakwa Erlin 

Martiningsih turut serta melakukan percobaan penyeludupan manusia yang mana 

terdakwa bersama saksi Shao DongDong yang berstatus suami istri yang berbeda 

kewarganegaraan ini sedang mencarikan wanita asal Indonesia yang siap dijadikan 

istri untuk saksi Chen Shinzen dan Saksi Zeng FengFeng, terdakwa bertugas 

mencarikan Wanita berkewarganegaraan Indonesia yang siap di nikahi oleh WNA 

serta bersedia di bawa ke tiongkok sebagai orang yang membantu dalam urusan 

                                                           

 
4
 IOM, Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan 

Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, (Jakarta: IOM, 2012), 

hal. 5-6. 

 
5
 GAATW, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection, (Bangkok: GAATW, 2011), 

hal. 20-21 
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rumah tangga di sana, terdakwa membujuk dan  menawarkan sejumlah uang kepada 

saksi wanita yang di jadikan sebagai mahar sebesar Rp 30.000.00,- dengan 

pembayaran di awal sebesar Rp 10.000.00,- dari pemberian Saksi Zeng FengFeng. 

Terdakwa mematok harga sebesar 50.000 RMB/Yuan Kepada saksi. dan dari harga 

yang dipatok tersebut terdakwa mengambil keuntungan. Kegiatan mereka memicu 

kecurigaan dari pihak imigrasi I Bandung yang memeriksa kediaman mereka di Kec 

Cimahi selatan Kota Cimahi di Jalan Ganirah RT.04/RW,02 kel Cileber. dan 

perbuatan melanggar peraturan imigrasi dan di ancam dengan pidana  pasal 120 ayat 

2 undang undang no 6 tahun 2011 tentang imigrasi jo pasal 55 KUHP. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN 

PENYELUDUPAN MANUSIA (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan 

yang menjadi permasalahn dalam penelitian ini. Adapun rumusan rumusan masalah 

dalam penelian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan 

percobaan penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor 

18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 

2.  Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku turut 

serta melakukan percobaan penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor 

18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 



6 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan 

penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagi berikut:  

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan 

percobaan penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor   

18/Pid.Sus/2020/PN.Blb).  

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku 

turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia (Studi Putusan Nomor 

18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 

A. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagi berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapakan dapat memberikan manfaat 

sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum pidana pada umumnya secara khusus pada hukum keimigrasian  

2. Manfaat Praktis 

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagi masukan atau sumbangan pemikiran 

kepada apparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara 

dalam memahami tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyeludupan 

manusia. 
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3. Manfaat Bagi Penulis  

Penulisan penelitian bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan terhadap suatu masalah yang 

penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini serta untuk menempuh gelar sarjana 

hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken–

baarheidtoerekenbaarheid, criminal-responsibility, dan criminal liability. 

Pertanggungjawaban Pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah 

seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak 

terhadap tindakan yang dilakukan itu.
6
 Dengan kata lain pertanggungjawaban 

pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut 

dibebaskan atau dipidana. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan 

bertanggungjawab (toerekenbaarheid) ini, KUHP tidak merumuskan secara 

tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk 

adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si 

pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada 

kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
7
 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap 

tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang 

itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya 

                                                           

 
6
 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, (Cet. IV, Alumni 

Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996), hal. 2455 
7
 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hal. 35 
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pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 

pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.
8
 

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa 

diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (dolus/culpa) si pembuat terhadap 

akibat itu, asa secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat 

dari perbuatannya.
9
 Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya 

celaan (verwijtbaarheid) yang objektif perbuatannya terhadap yang dinyatakan 

sebagai tindak pidana, berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara 

objektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana 

karena perbuatan tersebut.
10

oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah  

pertanggungjawaban pidana  orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya 

dan terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang 

dilakukan. 
11

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila 

orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan 

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum 

                                                           
8
Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban 

pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan 

Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Prenada Media), 2006, hal. 68 
9
 Barda Narwawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajagrafindo,2010, hal. 106 

10
 Paul W Yudoprakoso, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan 

Korporasi, (Depok: PT Kanisius, 2020), hal. 58 
11

 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 94 
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memenuhi syarat penjatuhan pidana. Sudarto juga menyatakan bahwa pembuat 

dapat dipidana harus dipenuhi beberapa syarat,
12

 yakni:  

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. 

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 

c. Si pembuat mampu bertanggung jawab 

d. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan. 

Menurut hemat penulis, pertanggungjawaban pidana adalah di mana orang 

atau badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatan yang melanggar hukum dan mendapat konsekuensi atas perbuatannya 

tersebut. 

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu
13

 :  

a. Mampu bertanggung jawab Seseorang mampu bertanggung jawab 

mencakup 

1) Keadaan jiwanya  

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara 

(temporair)  

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 

sebagainya) 

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya. 

                                                           
12

 Ibid hal.95   
13

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rangkang Education Y0. 

ogyakarta&PuKAP Indonesia,Yogyakarta,2012),hal. 76 
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2) Kemampuan jiwanya  

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya  

2. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak; dan  

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 

b. Kesalahan 

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian 

telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang 

dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 

bertanggungjawab.
14

 Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan 

dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu 

mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur 

yaitu
15

 : 

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)  

2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab  

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan  

4. Tidak adanya alasan pemaaf. 

 

 

 

                                                           
14

 Ibid, hal. 77 
15

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,( Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hal. 177 
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c. Tidak ada alasan pemaaf 

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan 

yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.
16

 

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 

bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang 

akan dilakukannya, dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan dan dapat 

menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia 

menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan 

“sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat 

atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar 

kehendaknya sama sekali.
17

 

B.  Tinjauan Umum Mengenai Percobaan  

   Menurut Teori tentang percobaan yang bersumber dari MvT yang 

menyatakan: Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide 

uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering 

geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.  

 

Artinya : maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan 

untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak 

selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang 

telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.
18

 

 

                                                           
16

 July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, Hukum Pidana, (Medan: Bina Media Perintis, 2019 

), hal. 127 

 
17

 Amir Ilyas, op.cit, hal. 86-87 
18

 P.A.F Lamintang.,  Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia,  (Bandung, Sinar Baru, 1984), 

hal. 511 
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Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan 

Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP.  

Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP sebagai berikut: 

Pasal 53: 

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata   

dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, 

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.  

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi 

sepertiga.  

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.  

Pasal 54: 

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. 

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan 

kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena 

bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a.  Adanya niat/kehendak dari pelaku;  

b.  Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;  

c.  Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku 
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d. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena 

kehendaknya sendiri. 

 

C.  Tinjauan Umum Mengenai Turut Serta 

1. Pengertian Turut serta  

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam 

KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau 

hij die ditujukan pada subjek hukum “orang”.
19

Maka telah jelas bahwa yang 

dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun 

kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga 

dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan 

masingmasing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama. Sehubungan dengan 

penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru 

dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan 

pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak 

memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat 

yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, 

masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena 

tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah 

terjadi.
20

 S.R. Sianturi memberikan pengertian penyertaan adalah suatu tindak 

                                                           
19

 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I . (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada,2014),hal. 67-69 
20

 Ibid . hal. 71 
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pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih turut 

ambil bagian dalam melaksanakan tindak pidana
21

 

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 

serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan 

melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. 

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, 

perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga 

tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun 

terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada 

masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, 

dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya 

mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.48 Penyertaan atau 

deelneming oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP 

dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak 

hanya berbicara tentang penyertaan atau deelneming semata melainkan juga 

berbicara tentang dader atau pelaku. 
22

Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 

KUHP dirumuskan sebagai berikut: 

Pasal 55 KUHP 

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 

2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 

                                                           
21

 Emy Rosna wati, Abdul Fatah, Hukum Pidana, (Jawa Timur: Umsida Press, 2020), hal. 34 
22

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya 

Bakti,2013), hal. 583 
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3. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 

orang lain supaya melakukan perbuatan.  

4. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  

1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan. 

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa 

menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu:
23

 

Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 

ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah 

mereka: 

a) Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pelaku atau pleger. 

b) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan 

penyuruh atau doen pleger. 

c) Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut dengan pelaku 

turut serta atau medepleger 

d) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), orangnya disebut dengan penganjur 

atau uitlokker  
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 Adami Chazawi. 2014. Op.cit. hal. 81-82 
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Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (medeplichtige) 

kejahatan, yang dibedakan menjadi dua: 

a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan 

b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. 

2. Unsur-Unsur Penyertaan  

Dalam tindak pidana penyertaan (Deelneming) terdapat unsur objektif dan 

unsur subjektif.  

A. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan 

menggunakan cara :  

a) Memberikan sesuatu;  

b) Menjanjikan sesuatu;  

c) Menyalahgunakan kekuasaan;  

d)   Menyalahgunakan martabat;  

e) Dengan kekerasan;  

f) Dengan ancaman;  

g) Dengan penyesatan; 

h) Dengan memberi kesempatan;  

i) Dengan memberi sarana;  

j) Dengan memberikan keterangan 

 

B. Unsur Subjektif : dengan sengaja 

a) Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang 

hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada 

terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan 

untuk terwujudnya tindak pidana, 
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b) Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya 

dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh 

peserta lainnya. 

 

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Manusia  

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia 

Penyelundupan manusia (people smuggling) Penyelundupan manusia 

merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang didalam dapat 

menciptakan kejahatan baru. Dikatakan demikian karena Penyelundupan 

Manusia (people smuggling) secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi 

dari negara-negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa Penyelundupan 

Manusia (people smuggling) merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi 

manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Penyelundupan Manusia sendiri. 

Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk mencari 

kuntungan dengan membawa beberapa kelompok keluar atau masuk kedalam 

sebuah Negara tertentu tanpa ada izin yang sah dari Negara tersebut untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak ataupun bekerja disana, di mana seseorang 

itu bukan warga negara atau bukan memiliki tempat tinggal atau perumahan pada 

negara yang bersangkutan.
24

Pengertian Penyelundupan manusia diatur dalam 

pasal 1 butir 32 undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang 

menyebutkan : 
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 I Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Transnasional, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 81 
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 Pengertian Penyelundupan manusia diatur dalam pasal 1 Butir 32  Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan 

Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang 

lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi 

maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa 

seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak 

terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah 

Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain 

yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara 

sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa 

menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun 

tidak”.
25

  

 

Philip Marthin dan Mark Miller menyatakan bahwa smuggling merupakan 

suatu istilah yang biasa di peruntukan untuk bagi individu atau kelompok,demi 

keuntungan, memimdahkan orang-orang secara tidak resmi untuk melewati 

perbatasan suatu negara.
26

.Pada umumnya penyelundupan manusia dipahami 

sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material secara 

langsung maupun tidak langsung
27

. Namun semakin berkembang bahwa 

menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintas sebuah negara secara ilegal 

termasuk pada konsep penyelundupan manusia tersebut. Penyelundupan 

seringkali melibatkan para korban yang telah setuju dengan kegiatan tersebut. 

Tanpa adanya paksaan sama sekali dari para penyedia fasilitas. Hal itulah yang 

membedakan dengan perdagangan manusia yang memaksa para migran untuk 

berpindah tempat.  

                                                           
25

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 butir 32 
26

 Muhar Junef, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study of People 

Smuggling Practices in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20. No.1, 2020, hal.94, 

diakses pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 19.00 Wib 
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 IOM, Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak 

Pidana Perdaganan Orang, (Jakarta: IOM, 2012), hal 12 
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Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif dan criminal, yang dapat 

terjadi karena adanya pencari suaka yang tidak memiliki akses ke jalur hukum 

untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka ke luar negeri. Penyelundupan 

manusia yang dilakukan penyelundup diatas sangat berbeda dengan perdagangan 

orang. Jika perdagangan orang adalah korban sebagai orang yang diperjual-

belikan tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang diperdagangkan, atau bisa 

saja korban perdagangan orang telah ditipu atau diancam dari pelaku 

perdagangan orang. Karena tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi manusia 

untuk dipekerjakan secara paksa dengan cara yang tidak layak.
28

 Sedangkan 

perbedaan dengan penyelundupan manusia adalah, korban yang akan 

diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan 

segala konsekuensinya demi mendapatkan kehidupan yang layak dari Negara 

yang akan diselundupinya. Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan 

diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku 

penyelundupan manusia.
29

 Penyelundupan manusia dapat menggunakan berbagai 

macam jalur. Yaitu jalur darat, jalur udara, atau jalur air. Untuk menempuh 

waktu yang singkat jika jarak negara tujuan jauh. Maka para penyelundup lebih 

sering menggunakan Pesawat. Namun resiko dalam menggunakan jalur udara 

lebih besar untuk tertangkap pihak imigrasi negara tujuan. Karena bisa saja 
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 IOM, Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan 

Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, (Jakarta: IOM, 2012), 

hal 5-6.  
29

 GAATW, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection, (Bangkok: GAATW, 2011), 

hal 20-21 
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terdapat kelalaian dari korban yang akan diselundupkan sehingga menimbulkan 

kecurigaan pada korban dan akan di periksan oleh Imigrasi setempat. Sedangkan 

untuk jalur air dan jalur darat lebih relatif aman untuk digunakan sebagai jalur 

penyelundupan. Definisi penyelundupan migran menurut GAATW (Global 

Alliance Against Traffic in Women) 22 adalah “dimasukannya seseorang secara 

ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara 

atau penduduk tetapnya”. Tujuan penyelundupan migran tersebut adalah untuk 

mendapatkan keuntungan finansial atau material lainya. 

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, karakteristik dari 

penyelundupan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
30

 

a) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, 

seluler dan hirarkis, serta jangkauan global, 

b) Jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah 

yang mengatur kontak antara pemecah masalah dengan imigram gelap 

prospektif. 

c) Pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaitan dengan 

penyelundupan manusia, 

d) Kejahatan dengan skala risiko yang kecil. 

Pengaturan tentang Penyelundupan manusia diatur dalam pasal Pengaturan  

Tindak  Pidana  Penyelundupan Manusia  Dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia 

dan Pertanggungjawaban Pidana Atas Pihak yang Melakukan Tindak Pidana 

Penyelundupan Manusia.Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam  
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Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang dalam satu 

pasal yakni Pasal 120, yang merupakan pengembangan dari undang-undang 

sebelumnya yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang 

Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120 diancam pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan 

pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling  banyak  Rp.  1.500.000.000,00  (satu miliar lima ratus jutarupiah). Jika 

dilakukan oleh   korporasi penjatuhan  pidana hanya berupa pidana denda dengan 

ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda 

pada Pasal 120.Dunia internasional termasuk Indonesia memandang 

penyelundupan  manusia (people smuggling) merupakan suatu transnational 

organized  crimeyang dapat mengancam keamanan negara. Tindak  pidana    

penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang imigrasi Nomor 6 Tahun 

2011.Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan 

Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120. Tindak  

pidana  penyelundupan  manusia  telah  terjadi  sejak lama  di  Indonesia  hal  ini  

berkaitan  dengan masuknya  imigran    gelap    dari    Cina    pada tahun 1950-an 

yang kemudian diatur pemerintah Indonesia melalui Peraturan  Pemerintah  

Nomor  10  Tahun  1959  atau  dikenal dengan sebutan peraturan  Hoakiao.Akan 

tetapi,istilah penyelundupan  manusia sebelumnya tidak pernah dituangkan 

secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Darurat  Nomor  8 Tahun 1955 



23 

 

 

Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 

Tahun 1992.Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahu 1955 hanya berisikan 8  

(delapan) pasal  yang  menghapuskan  Pasal  241  sub I dan Pasal 257 Wetboek 

van Strafrecht voor Nederlandsce Indie (KUHP).Dari 8.Undang-undang darurat 

ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan 

dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan.Hal-hal yang diatur 

tersebut masuk dalam kategori kejahatan.Pengaturan mengenai  pemalsuan 

dokumen  perjalanan ataupun  surat-surat kewarganegaraan dalam UU Darurat 

No. 8 Tahun 1955 lebih bertujuan mencegah terjadinya peluang  tindak pidana  

penyelundupan migran  yang  masuk ke Indonesia.Ketentuan tersebut ditujukan 

kepada pelaku-pelaku penyelundupan yang dalam operasinya memalsukan  

dokumen  perjalanan  ataupun surat-surat kewarganegaraan yang akan digunakan 

para migran menuju negara yang ditujunya.Sebagaimana disebutkan di  atas 

bahwa  ketentuan dalam Pasal  241  sub  I dan Pasal 257 KUHP telah dihapuskan 

dan  diganti dengan  undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955. Dan 

dikembangkan lagi menjadi undang-undang keimigrasian no 6 tahun 2011. 

2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia 

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di 

Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara 

lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan 

penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab 

peningkatan kasus penyelundupan manusia. terlibat dalam penampungan 
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sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan 

berupa uang kepada masyarakat yang berada di daerah tertentu. Beberapa daerah-

daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara 

tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, 

Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), 

Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). 
31

 Tiga negara 

asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, 

Iran, dan Pakistan.
32

 Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai 

keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit 

maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen 

penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara 

tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia 

mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.
33

 Alasan yang kerap 

kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan 

pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan 

penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.
34

 

 Berbicara mengenai penyelundupan manusia tidak akan terlepas dari 

masalah imigran ilegal atau imigran gelap. Penyelundupan manusia dan imigran 

gelap merupakan dua hal yang berbeda. Istilah imigran gelap adalah istilah teknis 
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yang digunakan dalam rangka penanggulangan oleh aparat keamanan, 

Penggunaan istilah imigran gelap hanya dituangkan secara implisit. Apabila 

diambil dari terjemahan bahasa Inggris maka illegal migrant hanyalah mereka 

yang datang dari luar negeri ke satu negara untuk menetap dengan cara melawan 

hukum. Berbagai faktor yang menyebabkan imigran tersebut melakukan migrasi 

mendorong munculnya penyelundupan manusia. Faktor tersebut dibagi menjadi 

dua yakni faktor pendorong (push factor) dan factor penarik (pull factor).  

a. Faktor Pendorong (push factor)  

dalam masalah penyelundupan manusia, dilihat pada kecenderungan 

(trends) dari mana mereka datang, kemana negara tujuan mereka, serta 

motivasi atau alasan kepergian mereka. Dalam konteks penyelundupan 

manusia, pihak-pihak yang diselundupkan oleh penyelundup adalah mereka 

yang disebut sebagai imigran gelap dengan berbagai status. Pada 

umumnya, motivasi yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara 

ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara 

asal masing-masing, yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, 

ekonomi, maupun pandangan individual. Tanpa permasalahan-

permasalahan dasar ini, tidak mungkin mereka mau melakukan kegiatan 

yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya material dan ancaman 

nyawa yang tinggi, yang pada akhirnya nyawa mereka sendiri menjadi 

taruhan di perjalanan, terutama di laut lepas, baik akibat tantangan alam, 

maupun kebijakan keras aparat keamanan di negara transit dan tujuan. Jadi, 

bagaimanapun, ada penyebab jelas mengalirnya imigran gelap dari suatu 
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negara ke negara lainnya
35

. Sebagai contoh, konflik yang terus berkecamuk 

di kawasan Timur Tengah menyebabkan hampir sebagian besar warga 

Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak melakukan migrasi dengan tujuan negara 

Australia. Masalah politik di Myanmar menyebabkan kelompok tertentu 

mencari perlindungan di negara lain. Alasan ekonomi tidak terlepas juga 

dari alasan konflik. Ketidakstabilan di negara asal berdampak buruk pada 

perekonomian yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, tidak 

ada peluang usaha serta merosot dan memburuknya kesejahteraan dan 

kualitas kehidupan masyarakat mendorong mereka mencari kehidupan 

yang lebih baik di negara lain. Namun tidak sedikit juga yang bermigrasi 

dengan alasan pribadi ingin mencari peluang bisnis atau pekerjaan yang 

lebih baik di negara tujuan.  

b. Faktor Penarik (pull factor),  

faktor penarik ini muncul dari negara-negara yang menjadi tujuan imigran 

diantaranya, kesuksesan migran terdahulu dan komunitas etnis dari negara 

asal yang telah berhasil di negara tujuan menarik datangnya imigran ke 

negara maju serta adanya jaminan suaka serta harapan mendapatkan 

pekerjaan dengan upah yang besar karena negara-negara maju memiliki 

stabilitas ekonomi yang baik.61 Ada prinsip yang dipegang oleh para 

imigran gelap yang membuat mereka tidak takut untuk melakukan migrasi 

secara ilegal yakni lebih baik menderita dalam perjalanan menuju ‘tanah 
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impian’ dengan keyakinan hidup 99% daripada terus menetap di negara 

asal dengan keyakinan hidup hanya 1%. 

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk 

Menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat Analisa 

hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada 

terdakwa,Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam 

putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan 

memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat, terutama para pencari 

keadilan (justitiabeln). 
36

 Sehingga tugas hakim dalam proses peradilan adalah  

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang 

diserahkan kepadanya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim wajib 

menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat
37

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup 

irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang 

dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah 

alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat 

putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.
38

 dalam Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan 
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 Margono, Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2019), hal. 2 
37
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 Sonda Tallesang, dkk, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana 

Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), (Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, Malang 2014), hal.7 
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Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar 

pertimbangan dimaksud ternyata bersinergi dengan penjelasan umumnya yaitu 

salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan.
39

 

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang 

dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 

memutus perkara.
40

 Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimabangan 

hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis 

(sosiologi).
41

 

a. Pertimbangan Yuridis 

 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-

Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
42

 

Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 

pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan 

perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana 

                                                           
39

 Margono, Op.Cit, hal 14 
40

 I. P. M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris- Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), hal 475 
41

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

2005), hal.124 
42

 Ibid, hal. 124 
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yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut 

relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.
43

 

 Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197 ayat 

1 d KUHAP yang menyebutkan bahwa “Pertimbangan disusun secara 

ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh 

dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan 

kesalahan terdakwa.” Yang meliputi:  

1) Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara 

pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan; 

2) Keterangan Terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan 

sebagai alat bukti; 

3) Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 

keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, 

alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam siding pengadilan dengan 

mengangkat sampah; 

4) Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan 

penyitaan dan diajukan oleh penuntu  t umum di depan sidang 

pengadilan, yang meliputi: 

 

                                                           
43

 Lilik Mulyadi, Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek 

Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 193 
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• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau 

Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 

tindak pidana; 

• Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkan; 

• Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana; 

• Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana 

yang dilakukan; 

 

5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana dalam Praktek Persidangan, 

pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan 

terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk 

membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah 

perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang 

dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. 

 

b. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologi 

 Adapun pertimbangan non-yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar 

belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan 

timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. 

Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau 
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kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan 

pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat 

pada terdakwa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan 

memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan 

tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan 

terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah 

yang akan diteliti ialah pertanggungjawaban pidana pelaku Turut Serta Melakukan 

Percobaan Penyelundupan Manusia (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 

dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana pelaku turut serta 

melakukan percobaan penyeludupan manusia (Studi Putusan Nomor 

18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 

B. Jenis Penelitian  

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah  teori, konsep, serta 

asas peraturan perundang-undangan. 

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi 

ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, literatur-

literatur, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan. 
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C. Metode Pendekatan Masalah  

Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakn didalam penelitian hukum 

ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus 

(case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (statute approach).  

Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.
44

 

2. Metode Pendekatan Kasus (case approach).  

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap
45

 yaitu menganalisis 

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Blb 

3. Metode pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Metode pendekatan ini dilakukan melalui dari pendangan-pandagan dan doktri-

doktri yang berkembang dalam ilmu hukum  

D. Sumber Bahan Hukum  

Adapun sumber bahan huku yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

 

1. Bahan Hukum Primer  

                                                           

 
44

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 

2005,  hal 92.  

 
45

 Ibid, hal 94.  
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya 

melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia 

sebelumnya dalam bentuk literatur atau kajian pustaka atau data yang diperoleh 

melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai 

pendukung  bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan 

politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan Hakim.  Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang 

akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam penelitian 

skripsi ini, yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Blb. 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.meliputi buku-buku, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus 

hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. 
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E. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis 

kasus dalam Putusan Nomor 18/Pid.sus/2020/PN.Blb, yang dikaitkan dengan 

perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah 

mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana Turut Serta Melakukan 

Percobaan Penyeludupan Manusia (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blb). 

dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Pelaku 

Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Percobaan Penyeludupan Manusia (Studi 

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blb) 

F. Analisis Bahan Hukum  

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis 

terhadap Putusan Nomor 18/Pid.sus/2020/PN.Blb tentang bagaimana 

pertanggungjawaban pidana pelaku Turut Serta Melakukan Percobaan 

Penyeludupan Manusia (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Blb).dan 

mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

pelaku Turut Serta melakukan percobaan Penyeludupan Manusia (Studi Putusan No 

18/Pid.Sus/2020/PN.Blb) kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk  

menjawab permasalahan dan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan 

perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang 

jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

isu yang di teliti.
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